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Sammanfattning 

 
Problemformulering 

Vad påverkar en medarbetares upplevelse av en organisationsförändring inom 

socialtjänsten i Umeå kommun? Denna studie bygger på sex aspekter som har 

undersökts i den befintliga teorin och som vi byggt vidare vår undersökning på. Dessa 

aspekter som kan påverka en medarbetares upplevelse av organisationsförändring är 

ledarskap, kommunikation, rättvisa, delaktighet, individen och organisationskultur.  

 

Syfte 

Förutom att undersöka vad som påverkar en medarbetares upplevelse av en 

organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå kommun är syftet också att visa på 

aspekter som kan vara hinder och/eller drivkrafter för medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring inom den offentliga sektorn.  

 

Metod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Angreppssättet är 

huvudsakligen deduktivt med induktiva inslag och kunskapssynen är hermeneutiskt. 

Den datainsamlingsmetod som har använts är semi-strukturerade intervjuer. Urvalet har 

baserats på ett icke-sannolikhetsurval för att kunna lyfta medarbetarnas subjektiva 

upplevelser.  

 

Teori 

Den teoretiska referensramen består av forskning gällande organisationsförändring och 

olika aspekter som har visat sig påverka medarbetare vid organisationsförändringar. 

Ledarskap kan påverka atmosfären bland medarbetarna till förändring eller bidra till en 

negativ atmosfär som även kan påverka förändringen negativt. Kommunikation har 

betydelse för att medarbetaren ska vara villig att medverka till förändring. Upplevelsen 

av rättvisa kan bidra till medarbetarens positiva vilja att samarbete vid en 

organisationsförändring. Delaktighet kan leda till en större acceptans och förståelse för 

förändringen och även öka möjligheterna till en väl genomförd förändring. Individen 

kan ofta uppleva osäkerhet vid en förändring och då tenderar medarbetaren/individen att 

fokusera på personliga fördelar eller nackdelar av förändringen. Organisationskultur kan 

bidra till en atmosfär öppen för förändringar eller inte, vilket i sin tur påverkar 

medarbetarens upplevelse av förändringen. Alla dessa aspekter kan vara bra att ha i 

åtanke när det genomförs en förändring inom verksamheten för att öka förståelsen för 

medarbetarens upplevelse av förändringen.  

 

Slutsatser 

De sex aspekterna påverkade medarbetarens upplevelse av en organisationsförändring 

inom socialtjänsten i Umeå kommun. Dessa kan på olika sätt även verka som hinder 

och/eller drivkrafter för medarbetarens upplevelse av organisationsförändring. Vår 

studie visade tydligt att delaktighet var en av de viktigare aspekterna. Även tidigare 

erfarenheter var något som visade sig ha stor påverkan på medarbetarens upplevelse, 

och tillsammans med arbetsgruppens betydelse utgjorde dessa också viktiga aspekter för 

upplevelsen av organisationsförändring inom den offentliga sektorn.    
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Förord 

 
Detta examensarbete har genomförts på Handelshögskolan vid Umeå universitet 

(USBE) inom ramen för Service Management-programmet. Undersökningen har varit 

möjlig tack vare att frivilliga medarbetare har ställt upp och låtit sig intervjuas, vilket vi 

är mycket tacksamma för då denna studie inte hade några finansiella resurser.  

 

Det är många personer som på olika sätt har bidragit till färdigställandet av denna 

uppsats. Först och främst vill vi tacka vår handledare Sofia Isberg, som under arbetets 

gång har bidragit med engagemang, kunskap och värdefulla kommentarer. Ett särskilt 

stort tack förtjänar alla medarbetare som ställde upp och lät sig intervjuas. Slutligen vill 

vi också rikta ett tack till våra nära och kära som har stöttat och ställt upp för oss under 

arbetets gång.  

 

Vår förhoppning är att denna uppsats ska belysa medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring inom den offentliga sektorn, och därmed vara av nytta och 

intresse för olika verksamheter som bedrivs inom den offentliga sektorn samt för andra 

som är intresserade av organisationsförändring ur ett medarbetarperspektiv.  

 

Trevlig läsning. 

 

Umeå, maj 2011-05-16 
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                                         1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemområdet organisationsförändring 

och hur organisationsförändring upplevs utifrån ett medarbetarperspektiv inom 

offentlig sektor. Avslutningsvis presenteras problemformulering och syfte.    

 

1.1 Problembakgrund  

Ordet förändring är något som människor ofta associerar och relaterar till många olika 

saker. Det kan vara förändringar för mig som individ, förändringar inom familjen eller 

kanske byte av boende, förändringar i samhället eller förändringar i vädret. Du kan 

säkert nämna många egna associationer till ordet förändring, men om du jämför dessa 

med en kamrats, eller någon annans associationer, märker du säkert att ni associerar 

olika. Enligt Bloisi, Cook och Hunsaker (2007:843) är förändring en process att röra sig 

från ett tillstånd till ett annat.  

 

Förändring kan uppstå som en följd av olika faktorer. Politiska beslut är ett exempel på 

en faktor som kan leda till förändring, exempelvis att förändringsprogram för statliga 

verksamheter införs för att minska byråkrati och öka effektiviteten (Humphreys & 

Worth-Butler, 1999, refererad i O´Brien 2001:442). En annan bakomliggande faktor 

som kan skapa förändring är förändringar i omvärlden, till exempel ökad 

befolkningsmängd och globalisering som bidrar till att nya marknader skapas samt ett 

behov av nya produkter/tjänster. (Piderit, 2000:783) Dessa exempel är något som visar 

att det ständigt pågår små och stora förändringar och förändringsprocesser som påverkar 

oss dagligen och dessa kan även påverka organisationer. 

 

Varför är förändring något viktigt för organisationer? Bloisi et al. (2007:843) svarar på 

denna fråga på så vis att organisationer som inte förändras får svårigheter att överleva. 

För att hänga med i samhällets utveckling och förändring krävs det enligt Angelöw 

(1997) att organisationer blir bättre och mer effektiva för att kunna förändras i takt med 

omvärlden. För företag och verksamheter är det av stor vikt att hela tiden ha en 

öppenhet mot, och till, förändringar för att hänga med i de krav som ställs utifrån 

omvärlden. (Angelöw, 1997:9) Den externa miljön (omvärlden) kan komma att påverka 

organisationens mission och strategi, alltså den interna verksamheten, vilket leder till att 

förändring kan uppstå. (Awasthy, Chandrasekaran & Gupta, 2011:27-28) 

Organisationsförändring kan också utlösas av nya behov eller mål som uppkommer 

inom själva organisationen. (Beer & Nohria, 2000:15) Djupare kunskap och mer 

förståelse kring förändringsprocesser kräver därför ett större utrymme för att förstå 

varför organisationsförändringar sker (Angelöw, 1997:9). 

 

Organisationsförändring kan alltså vara en följd av processer som sker i omvärlden eller 

inom den egna verksamheten som påverkar organisationer till förändring. Att 

genomföra en förändring kan ske på lite olika sätt. Ett exempel på hur förändring kan 

implementeras och genomföras är att ledning för organisationen står bakom 

förändringen. Detta innebär att förändringsprocessen startar hos ledningen samt att alla 

beslut under förändringens gång tas av dem. (Smeds, Haho & Alevsalo, 2003:896-897) 

Ett annat exempel på hur förändring kan implementeras och genomföras är att 
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medarbetarna är drivande bakom förändringen. Detta innebär att medarbetarna 

tillsammans med ledningen kan se eventuella problem och behovet av förändring. 

Medarbetarna ska vara delaktiga och drivande från början av förändringsprocessen till 

slutet av den och därmed fattas många beslut av medarbetarna. (Smeds et al, 2003:894-

895) En medarbetare kan även komma med en idé eller ett förslag om en önskan om 

förändring. 

 

Förändringsprocessen kan skilja sig mellan olika organisationer och se olika ut, 

beroende på vilken typ av förändring det är, men även hur förändringsprocessen 

initieras. Lewin (1951) har beskrivit en trestegsmodell över hur förändringsprocessen 

inom en organisation kan se ut. Denna modells tre steg är: unfreezing, moving och 

freezing, vilket innebär att en organisation går från att visa på problem med den 

nuvarande situationen till att stabilisera den nya organisationen efter förändringen. 

(Lewin, 1951:228) Denna modell har sedan den kommit använts av många forskare 

inom området och utgör fortfarande grunden för en stor del av den forskning som finns 

idag gällande organisationsförändring (se exempelvis Foster, 2010:12; Saksvik, Tvedt, 

Nytro, Andersen, Andersen, Buvik & Torlvatn, 2007:244, Weick & Quinn, 1999:363).  

 

Kotter (1997) å andra sidan ser på förändringsprocessen utifrån åtta steg. Enligt honom 

behövs det åtta steg på grund av att implementering av förändring är en komplicerad 

process, som har blivit alltmer komplicerad under årens gång. Alla åtta stegen är lika 

betydelsefulla för att förändringsprocessen ska lyckas. De åtta stegen är: etablera en 

känsla av nödvändighet, skapa en ledningsgrupp, utveckla en vision och strategi, 

kommunicera förändringsvisionen, minska hinder och motstånd, visa på kortsiktiga 

vinster, befästa fördelarna och förändra mer och förankra förändringen i 

organisationskulturen. De åtta stegen pågår samtidigt och påverkar därmed varandra, det 

går inte att tro att exempelvis steg 2 ska påbörjas och avslutas innan steg 3 kan påbörjas. 

Förändringsprocessen sker i flera små processer som börjar på steg 1 och avslutas på 

steg 8 men däremellan sker processerna parallellt med varandra. (Kotter & Matsushita, 

1997:19,21). Detta är två sätt att se på förändringsprocessen. Utifrån båda modellerna 

finns det flera tolkningar och försök till utveckling av nya modeller över 

förändringsprocessen, men dessa två är grundmodellerna som forskare inom 

organisationsförändring i många fall använder sig och utgår ifrån (se exempelvis 

Saksvik et al. 2007:245; Foster, 2010: 7-8). Vi ser därför att dessa två modeller är något 

som många organisationsförändringar idag kan bygga på eller utgå ifrån och de är även 

applicerbara på många olika organisationer och organisationsförändringar.   

 

När en förändring genomförs kan det innebära att saker och ting förändras, både för 

ledningen, medarbetarna och för organisationen. Organisationsförändringar kan 

innebära att interaktionsmöjligheter och sättet att arbete med, eller i team förändras. 

Detta kan även avspeglas i att arbetsuppgifter, ledarskapet, organisationskulturen och 

strukturen förändras. (Devine, 2010:117) Dessa förändringar kan som Foster (2010:4) 

diskuterar i sin studie leda till att medarbetaren gör motstånd mot förändring, vilket 

även Erwin och Garman (2010:51) har funnit bestå av negativa tankar, känslor och 

attityder. Foster (2010) framhäver också att organisationsförändring till stor del enbart 

undersökts på ett organisatoriskt plan. Därför anser han och fler författare att det är dags 

för analyser på individnivå i ämnet organisationsförändring, då det konstaterats att 

individen har stor betydelse för organisationsförändringens framgång (Foster, 2010:4, 

Judge, Thoresen, Pucik & Welbourne, 1999:107) Vi har utifrån den befintliga 
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forskningen sett behovet av söka djupare förståelse för individens, i denna studie 

medarbetarens, upplevelse av en organisationsförändring. 

 

Vid en organisationsförändring är det många olika aspekter som kan komma att påverka 

medarbetarens upplevelse av förändringen. Vi har inte funnit någon studie som 

undersöker olika aspekter och betydelsen av dessa. Däremot är det vissa aspekter som är 

mer framträdande och återkommande i olika studier kopplade till 

organisationsförändring. Det finns exempelvis flera studier som undersöker 

medarbetares motstånd till förändring. (Ford, Ford & D’Amelio, 2008; Ervin & 

Garman, 2010). Dock anser inte vi att dessa är tillräckliga, vilket vi får stöd av Foster 

(2010:4) och Piderit (2000:792) som också de anser att det behövs ett nytt synsätt på 

forskningen, eftersom motstånd mot förändring inte täcker hela upplevelsen, vilket vi i 

vår studie ämnar undersöka.  

 

Utifrån de studier vi funnit om organisationsförändring och individen har vi valt att lyfta 

sex aspekter att se närmare på. Dessa aspekter kan verka som både hinder och 

drivkrafter för en organisationsförändring ur ett medarbetarperspektiv. Rättvisa är en 

aspekt som visat sig vara framträdande i tidigare forskning. Studier visar att rättvisa kan 

bidra till medarbetarens positiva vilja att samarbete vid en organisationsförändring. Är 

däremot förändringen orättvis för medarbetaren minskar viljan att samarbeta och 

medarbetaren blir då ett hinder för organisationsförändringen. (Michael, Stegmaier & 

Sonntag, 2010:42,56). Kommunikation är en annan aspekt som forskare funnit ha 

betydelse för att medarbetaren ska vara villig att medverka till förändring. Om 

kommunikationen är bristande kan organisationsförändringen blir mindre framgångsrik 

än om kommunikationen är bra. (Kotter, 1995:63-64) Ytterligare en aspekt som visat 

sig vara framträdande vid organisationsförändring är ledarskap. Ledaren kan antingen 

bidra till en bra atmosfär till förändring eller bidra till en negativ atmosfär som även kan 

påverka förändringen negativt (Self, 2007:12). Delaktighet är en aspekt som ofta nämns 

i artiklar som undersöker organisationsförändring. Upplevd delaktighet kan enligt vissa 

författare leda till en större acceptans och förståelse för förändringen och då ökar även 

möjligheterna till en väl genomförd förändring. (O’Brien, 2002:451) 

Organisationskultur är en aspekt som rymmer delar av de andra aspekterna, men tar 

även med sådant som ligger djupare i organisationens värderingar och normer. En 

organisationskultur kan bidra till en atmosfär öppen för förändringar eller inte och detta 

kan i sin tur påverkar medarbetarens upplevelse av förändringen. (Bloisi, Cook och 

Hunsaker 2007:762; Rashid, Sambasivan och Rahman, 2003, Sijets & Roberts. 2011) 

En annan aspekt är individen, som ofta kan uppleva osäkerhet vid en förändring och då 

tenderar medarbetaren/individen att fokusera på personliga fördelar eller nackdelar av 

förändringen. Detta kan komma att påverka upplevelsen av en organisationsförändring. 

(Chaudhry, Coyle-Shapiro & Wayne, 2010; Bloisi et al. 2007: 845-848) Alla dessa 

aspekter är viktiga att ha i åtanke när det genomförs en förändring inom verksamheten 

för att öka förståelsen för medarbetarens upplevelse av förändringen och vilka 

eventuella hinder och/eller drivkrafter som påverkar upplevelsen. Givetvis kan det 

finnas fler aspekter och även olika delar i aspekterna som påverkar medarbetarens 

upplevelse av förändring. Dessa kan upplevas på olika sätt och även de verka som 

hinder eller drivkrafter för förändring. 

 

Foster (2010:3-5) diskuterar att det finns ett behov av en större förståelse för 

organisationsförändring utifrån ett individperspektiv. Vi kommer att fokusera på 

individen, i detta fall medarbetarens, upplevelse av en organisationsförändring. Detta 
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kommer inte som tidigare forskning att ses på utifrån medarbetarens beteende eller 

motstånd till förändring, utan utifrån deras upplevelse av förändringen eftersom 

medarbetaren utgör en viktig del i implementeringen och genomförandet av en 

organisationsförändring. Givetvis kan upplevelsen ta sig uttryck i form av beteende och 

motstånd, men det kan även finnas andra aspekter som är mer framträdande när 

upplevelsen av en organisationsförändring kan innefatta fler dimensioner av 

organisationsförändring vid ett medarbetarperspektiv.   

 

Organisationsförändringar sker inom de flesta typer av verksamheter och organisationer. 

Den offentliga sektorn, som innefattar stat, kommun och landsting, utgör inget undantag 

för detta. Det har under de senaste tio åren skett en förändring då allt fler privata aktörer 

konkurrerar med den offentliga sektorn och dess verksamhet (se exempelvis Jällhage, 

2010; Billner, 2011). Eftersom konkurrensen har ökat (Johansson, 2010) innebär det att 

offentlig verksamhet ställs inför nya prövningar och för att klara av och möta de 

förändringar som sker i samhället är det av stor betydelse att förändras i takt med 

samhället och dess krav. I Dagens Nyheter skrivs det om kommunernas allt sämre 

ekonomi och hur kraven på kommunerna, i och med den ökade välfärden är tung 

(Magnusson, 2011). Detta innebär även att kommuner kommer att vara i behov av 

framtida förändringar för att möta omvärldens krav.  

 

När det gäller forskning som bedrivits inom området organisationsförändring har den 

mesta forskningen genomförts på privata verksamheter, bland annat stora 

industriföretag (se bland annat Kykyri, Puutio & Wahlström, 2011; Judge, Thoresen, 

Pucik & Welbourne, 1999), tjänsteföretag (Cunningham, 2006; Colquitt, 2001) samt 

bank- och finansföretag (Basinger & Peterson, 2008). Det finns alltså få undersökningar 

som har genomförts inom den offentliga sektorn. Vad detta beror på är svårt att säga. En 

möjlighet kan vara att verksamheter som bedrivs inom den offentliga sektorn inte har 

utsatts för samma nivå av konkurrens som andra företag och verksamheter. På grund av 

rådande förändringar i samhället, med en ökad privatisering av tjänster som tidigare 

varit offentliga är det dock av intresse att undersöka området organisationsförändring 

även inom den offentliga sektorn. I takt med att privatiseringen ökar, bidrar det också 

till en ökad konkurrens för de offentliga verksamheterna. Sedan ställs även den 

offentliga sektorn inför krav på förändring i samband med politiska förändringar och 

beslut som påverkar verksamheten som bedrivs. Därför utgör den offentliga sektorn ett 

område där det behövs mer forskning, både nu och framtiden.  

 

Det finns ändå viss forskning som undersöker hur organisationsförändring 

implementeras och genomförs inom den offentliga sektorn, exempelvis hälso- och 

sjukvården (Klarner, Probst & Soparnot, 2008), universitet och skolor (Michel, 

Stagmeier & Sonntag, 2010) samt socialtjänsten (O’Brien, 2002). Som Fosters (2010) 

studie visade var motstånd mot förändring inte något bra uttryck att använda eller 

undersöka, vilket varit en stor del av forskningen kring individen och 

organisationsförändring under 2000-talet och tidigare. Redan år 2000 utryckte forskaren 

Piderit (2000:792) att området motstånd till förändring var uttömt och det var dags att 

vinkla om fokus till respons på förändring. Forskning kring området motstånd till 

förändring som dominerat individperspektivet inom organisationsförändring fortsatte 

trots Piderits (2000:792) åsikt att det var dags för ett nytt fokus ändå att vara stort även 

under 2000-talet. Foster (2020: 31) uttryckte senare precis samma som Piderit 

(2000:792) att det behövs mer och ny forskning kring individ och 

organisationsförändring.  
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Sedan finns det även undersökningar och forskning som har genomfört studier på både 

privat- och offentlig verksamhet (se bland annat Saksvik et al., 2007; Foster, 2010).  

Resultatet av flera studier som genomförts inom den privata sektorn, har inte visat sig 

vara alltför avvikande till studier utan organisationsförändring inom offentlig sektor och 

privat sektor har många likheter (se exemplevis Klarner, Probst & Soparnot, 2008:58; 

Saksvik et al, 2007:244; O’Brien, 2002: 443). Men utifrån vad vi har sett bör ändå den 

forskning som finns inom den offentliga sektorn klassificeras som begränsad då den inte 

alls existerar i samma omfång eller mängd som den forskning som finns inom den 

privata sektorn, och därmed kan det kanske finnas fler skillnader än vad befintlig 

forskning visar på. Vi ser även ett behov av att undersöka medarbetares upplevelse av 

en organisationsförändring inom offentlig sektor eftersom medarbetarna är de som 

påverkas av beslut som tas av ledningen gällande förändringar. För offentlig verksamhet 

innebär det även i många fall att det är en stor mängd medarbetare som påverkas, vilket 

gör att deras upplevelse är viktig att förstå inför framtida organisationsförändringar.   

 

Både kommuner och landsting är åtskilda från staten och självstyrande på uppdrag av 

invånarna i kommunen. I Sverige finns det 290 kommuner och det är dessa kommuner 

som har ansvaret för det mesta av samhällsservicen till sina invånare. För en kommun är 

några av de viktigaste uppgifterna skola och förskola, äldreomsorg och socialtjänst. En 

kommun är skyldig att erbjuda vissa verksamheter, medan vissa är frivilliga. (Sveriges 

kommuner och landsting, 2008) I denna undersökning kommer studie att vara baserad 

på socialtjänsten i Umeå, som befinner sig mitt i en organisationsförändring när denna 

uppsats skrivs. Därav finner vi socialtjänsten i Umeå kommun som en relevant 

verksamhet att studera närmare.  

 

Offentliga verksamheter är vanligtvis toppstyrda, vilket bidrar till att det diskuteras och 

fokuseras mycket på ledarskapet inom verksamheter och därmed glöms lättare 

medarbetarnas upplevelse bort (O’Brien, 2002). Genom att kombinera det valda 

medarbetarperspektivet med en undersökning inom socialtjänsten i Umeå kommun som 

är ett exempel på en offentlig sektor, kommer denna undersökning att bidra till en ny 

syn på organisationsförändring då fokus kommer att ligga på medarbetarens upplevelse 

av förändringen och inte på ledarskapet. 

 

Det vi kan se utifrån den befintliga forskningen och vår problembakgrund är att 

medarbetarperspektivet inte framhävs lika tydligt som exempelvis 

ledarskapsperspektivet vid en organisationsförändring. Vi har även visat på ett behov av 

att se medarbetaren i koppling till organisationsförändringen på ett annat sätt än 

motståndare till förändring. Vi har därför valt att undersöka medarbetarens upplevelse 

av organisationsförändring. Även forskning inom offentlig sektor inom området 

organisationsförändring är av begränsad mängd. Medarbetarperspektivet och offentlig 

sektor utgör i våra ögon ett kunskapsgap och ett kontextgap, där medarbetarperspektivet 

representerar kunskapsgapet och offentlig sektor kontextgapet. Dessa två gap har 

tillsammans lett oss till vår problemformulering. Denna studies tänkta bidrag är ökad 

kunskap gällande drivkrafter och hinder hos medarbetare utifrån deras upplevelse av 

organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå kommun, vilket är ett exempel på 

en offentlig sektor. Både offentliga och privata verksamheter kan ha nytta av resultatet 

från denna studie då organisationsförändring ur ett medarbetarperspektiv kan vara 

liknande vid flera olika verksamheter och företag. 
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1.1 Problemformulering 

 

Utifrån problembakgrunden har vi kommit fram till följande problemformulering: 

 

Vad påverkar en medarbetares upplevelse av en organisationsförändring inom 

socialtjänsten i Umeå kommun? 

 

1.2 Syfte 

Denna studie har två syften, ett teoretiskt och ett praktiskt.  

 

Teoretiskt syfte: Visa på aspekter som kan vara hinder och/eller drivkrafter för 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå 

kommun. 

 

Praktiskt syfte: Ge rekommendationer till chefer och ledningsgrupper inom 

Socialtjänsten i Umeå kommun utifrån de hinder och/eller drivkrafter som påverkar 

medarbetarens upplevelse av en organisationsförändring.  
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        2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras de vetenskapliga utgångspunkterna för denna studie. Dessa 

är förförståelse, val av verksamhet, access, perspektiv, angreppssätt, kunskapssyn, 

litteratursökning och källkritik.  

 

 2.1 Förförståelse 

Vi som skrivit denna uppsats är båda två studenter på Service Managementprogrammet 

på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vår studie har till stor del påverkats av den 

valda inriktningen inom civilekonomutbildningen då vi under utbildningens gång har 

läst mycket om tjänsteverksamheter, organisationsprocesser, organisationsstrategier och 

även viss gruppsykologi. Dessa olika kurser har lagt grunden till vårt ämnesval och fått 

oss intresserade av medarbetare och organisationsförändring. Vårt intresse för 

organisationsförändring och medarbetarperspektivet baseras till stor del på det vi läst i 

tidigare kurslitteratur men också på ett stort intresse för människor och deras beteende 

inom en verksamhet. Innan vi började med denna uppsats hade vi en viss kunskap 

gällande organisationsförändringar vilket gav oss idéer om hur vi ville avgränsa arbetet 

samt att vi funderade över studiens genomförande. Eftersom vi tidigt avgränsade oss 

kan detta ha begränsat vår arbetsgång under studiens genomförande.  

 

Något som har påverkat studiens genomförande och utformning är att vi tidigare under 

utbildningen har genomfört både intervjuer och enkätundersökningar, där vi båda 

föredragit att genomföra intervjuer och därmed valt att begränsa oss till att genomföra 

en studie med kvalitativ undersökning. Vi har lärt oss av både misstag och framgångar 

hur intervjuer bör genomföras och därmed har även detta påverkat denna studie. En 

annan sak som påverkat studiens utformning är vi båda har ett brinnande intresse för 

människor och vill gärna i framtiden jobba med och mot människor på något sätt. Detta 

har självklart påverkat vårt val till att se på organisationsförändring utifrån ett 

medarbetarperspektiv och därmed kanske omedvetet tagit medarbetarnas ”sida” vilket 

kan ha begränsat oss till att se på ämnesvalet utifrån andra synsätt. Fördelen med att vi 

föredrar att fokusera på medarbetarna är att det är ett synsätt som är aktuellt och 

behöver uppmärksammas för att hela tiden förbättras, samt att forskningen tidigare valt 

att till stor del fokusera på ledarskapet inom en organisation och i viss mån glömt bort 

medarbetarnas syn och upplevelser. Vi anser att det är viktigt att vi inte begränsar oss 

för mycket utan försöker se undersökningen från flera olika aspekter, och därför har vi 

varit noggranna med att basera undersökningen på tidigare forskning och studier som 

har genomförts inom området organisationsförändring.  

 

Ingen av oss författare har någon direkt anknytning till vare sig Umeå kommun, 

socialtjänsten eller handikappomsorgen. Människorna som vi har varit i kontakt med 

har vi ingen personlig relation till och därmed anser vi att vi lättare kan hålla oss 

objektiva under studiens genomförande. En av oss har tidigare gjort praktik inom en 

annan kommun och har därmed en viss förståelse för hur en kommun är uppbyggd och 

hur beslutsprocessen kan se ut. Detta ser vi dock inte som något som kan ha begränsat 

oss i vår undersökning.  
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2.2 Val av verksamhet 

Eftersom vi tidigt avgränsade vår undersökning till att behandla området offentlig sektor 

blev vi rätt begränsade i valet av verksamhet. Vi blev kort informerade om att 

socialtjänsten i Umeå genomförde en stor organisationsförändring. Vi kontaktade även 

andra verksamheter i Umeå som eventuellt hade genomgått eller genomgick en 

förändring men ansåg att socialtjänsten var en passande verksamhet att genomföra vår 

studie på. Utifrån dessa förutsättningar blev den kommunala verksamheten inom Umeå 

kommun av stort intresse för oss eftersom det är en stor verksamhet med många 

medarbetare, vilket även det var en bra förutsättning för vår studie.  

 

Orsaken till att det blev socialtjänsten inom Umeå kommun var att en av oss hade en 

mailkontakt till en anställd på socialkontoret sedan en praktikdag där. Tack vare denna 

kontakt fick vi kort information om att det för tillfället genomfördes en stor 

organisationsförändring och de ställde sig positiva till att vi ville undersöka detta 

närmre utifrån ett medarbetarperspektiv. Att det sedan föll sig så att vi valde att 

begränsa oss till att genomföra studien på handikappomsorgen var för att vi ville ha ett 

bra urval inför intervjuerna. Handikappomsorgen i Umeå är uppdelad på olika boenden 

och genom att välja respondenter från olika boenden ansåg vi att det blev ett bättre utfall 

än om alla intervjuer skulle ha genomförts på samma boende. Att genomföra alla 

intervjuer på samma boende kan vara negativt eftersom medarbetarna påverkas av 

varandra inom boendet och även av den enhetschef (ledare) som de har. Genom att 

sprida ut intervjuerna på olika boenden hoppades vi att den risken minskat. Dock kan 

det ses som en nackdel att vi har begränsat oss till enbart handikappomsorgen då det 

ingår andra verksamheter under socialtjänstens arbete och resultatet kan variera 

beroende på vilken verksamhet medarbetaren befinner sig inom.   

 

Vi vill poängtera att initiativet till denna studie kommer från oss och skrivs alltså inte på 

uppdrag av Umeå kommun eller socialtjänsten. Umeå kommun har bidragit med tid i 

form av att låta medarbetare intervjuas, men i övrigt har studien och dess resultat inte 

påverkats av andra än oss själva.  

 

2.3 Access 

Accessen till tidigare genomförda undersökningar, artiklar och socialtjänsten har varit 

god. För oss har det inte varit något större problem att få tag på information eller att få 

hjälp från socialtjänsten när det har uppstått frågor och funderingar. Vi har fått ”låna” 

medarbetare inom handikappomsorgen en kortare stund för att genomföra våra 

intervjuer och haft en god kontakt med de ansvariga enhetscheferna som har godkänt 

tiden det tagit.  

 

2.4 Perspektiv 

Vi har valt att undersöka organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå kommun  

utifrån ett medarbetarperspektiv. Att välja detta perspektiv föll sig naturligt eftersom det 

när denna uppsats skrevs saknades forskning som undersökte organisationsförändring ur 

ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor. Medarbetaren har getts lite utrymme i 

tidigare forskning och i kombination med offentlig sektor visade den befintliga 

forskningen sig vara nästintill obefintlig. Att studera organisationsförändring utifrån ett 

medarbetarperspektiv ansåg vi vara av stor vikt eftersom det är medarbetarna som till 

stor del påverkas av en förändring och förväntas anpassa sig och ska göra ett bra jobb 

under och efter en förändring. Det är möjligt att se organisationsförändring utifrån andra 

perspektiv också, men vi ansåg att medarbetaren är den som främst påverkas av en 
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organisationsförändring och därmed är det också deras upplevelse som kan utvecklas till 

att bli bättre eller sämre beroende på upplevelsen av olika aspekter.  

 

2.5 Angreppssätt 

I denna studie har vi främst antagit ett deduktivt angreppssätt. Detta innebär att 

utgångspunkten i studien är den befintliga teorin (Bryman & Bell, 2005:23). Vi har 

utgått från den existerande teorin gällande organisationsförändring, både i offentlig och 

privat verksamhet, och då blir det tydligt att vi har använt oss av ett deduktivt 

angreppssätt för att analysera hur verkligheten ser ut utifrån dessa teorier. Dock är det 

vanligt att forskaren ställer upp hypoteser som sedan prövas empiriskt vid ett deduktivt 

angreppssätt (Bryman & Bell, 2005:23). Eftersom vår studie är av en mer undersökande 

och beskrivande karaktär har vi valt att inte ställa upp några hypoteser och därmed är 

inte angreppssättet helt deduktivt.  

 

Den valda problemformuleringen baserar sig på att tidigare studier visat på bristande 

kunskap gällande organisationsförändring inom den offentliga sektorn. Då vi har valt ett 

syfte som inneburit att vi undersökt om det fanns aspekter som kan vara hinder och/eller 

drivkrafter för medarbetaren vid en organisationsförändring kan det påstås att vårt valda 

angreppssätt inte är helt deduktivt. Slutsatserna från denna studie bidrar till att fylla ett 

kunskapsgap, genom att utveckla och undersöka de teorier som redan finns. Detta kan 

därför ses som ett induktivt angreppssätt, där teorin är resultatet av en 

observation/studie (Bryman & Bell, 2005:25). Dock anser vi att vår studie är mer 

deduktiv än induktiv eftersom de aspekter som vi har funnit i den befintliga teorin är 

också de aspekter som vi har med oss ut ur studien, i främsta fall, även om vi ger förslag 

på några nya aspekter som kan utvecklas i framtida forskning. En induktiv/deduktiv 

studie hade förmodligen landat i helt nya aspekter. Vi anser inte att det är något negativt 

med att vi har blandat dessa två angreppssätt, utan hoppas att det snarare ska ha gett oss 

och läsaren en bättre och bredare bild av ämnesområdet. Om vi enbart hade valt det 

deduktiva angreppssättet tror vi att studien hade antagit en mer kvantitativ inriktning 

och därmed hade resultatet av studien fått ett annat utseende. Vi ämnade undersöka 

upplevelsen hos olika medarbetare vilket var svårt att göra med en kvantitativ studie, 

som mer syftar efter att kunna generalisera resultatet av studien till en stor population 

(Backman, 1998:31).  

 

Vi har angripit denna studie utifrån ett kvalitativt angreppssätt. Styrkan med kvalitativa 

studier är de ger en god förståelse för hela situationen och därmed en bra helhetsbild av 

alla möjliga aspekter som studeras. Med en kvalitativ studie ses verkligheten som 

subjektiv, där verkligheten blir en individuell, social och kulturell konstruktion, och där 

det är av intresse att studera hur individer uppfattar och tolkar sin omgivning. 

(Backman, 1998:47-48)  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi anser att den metoden 

lämpar sig bäst då har undersökt ett område som är rätt komplext med många olika 

aspekter som kan ha påverkat resultatet. Ett kvalitativt angreppssätt var därför att 

föredra eftersom det fanns en mängd aspekter som borde tas under hänsyn för att kunna 

visa på hinder och/eller drivkrafter som medarbetare inom offentlig sektor upplever vid 

en organisationsförändring. Hur den kvalitativa studien har genomförts praktiskt 

kommer att diskuteras mer i kapitel 4, Studiens genomförande.   
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2.6 Kunskapssyn 

Eftersom vi har valt att angripa ämnesområdet med en kvalitativ studie är hermeneutik 

den mest lämpade kunskapssynen vi använt oss av, då vi ville försöka förstå och tolka 

resultatet hos vissa utvalda medarbetare och deras upplevelse av 

organisationsförändring. För att kunna göra detta hade vi en forskarroll som var öppen, 

subjektiv (i den mån det är möjligt) och engagerad. Hermeneutik är en vetenskaplig 

riktning som innebär att forskare studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna 

för den mänskliga tillvaron. I korta drag kan hermeneutik även översättas som 

tolkningslära. (Patel & Davidson, 1991:28-29) Eftersom syftet med denna studie också 

var att undersöka och beskriva är det nödvändigt att resultaten tolkas för att få någon 

mening, vilket även det visar på en hermeneutisk kunskapssyn.  

 

Vi har försökt att närma oss ämnesområdet subjektivt, utifrån vår egen förförståelse och 

har ämnat se helheten i forskningsproblemet. Att se helheten och inte bara de olika 

delarna i forskningsproblemet kallas holism. Detta innebär att forskaren ställer helheten 

i relation till de olika delarna och pendlar mellan dessa för att nå en så bra förståelse 

som möjligt. (Patel & Davidson, 1991:30)  

 

2.7 Litteratursökning 

Organisationsförändring är ett område som det finns överväldigande många antal 

artiklar om. Detta har inneburit att vårt stora problem vid sökandet efter litteratur inte 

har varit att finna litteratur, utan att verkligen hitta de mest relevanta artiklarna. Av den 

uppsjö av artiklar om organisationsförändring som finns är det få som riktar sina 

undersökningar mot offentlig sektor och dessutom med ett medarbetarperspektiv. Det 

har därför varit svårt att hitta artiklar som innehade alla dessa kriterier. Vi har därför 

valt att söka efter organisationsförändring kopplad till olika aspekter, offentlig sektor 

och medarbetarperspektiv. 

 

För att finna lämpliga artiklar och annan litteratur har vi använt oss av databaserna 

Business Source Premier och Emerald. Vi har där brukat sökord som organizational 

change, organizational change in public organizations, participation in organizational 

change och workers experience of organizational change. Vi har även nyttjat biblioteket 

och lånat relevant litteratur inom ämnet. Vi har i största mån försökt använda oss av 

granskade artiklar, förutom i de fall där det hänvisats till böcker som vi uppfattat 

relevanta att ta med för att få primärkällan. För att finna artiklar om de olika aspekterna 

har vi sökt via Umeå universitetsbibliotek internationella artikelbas och vi har där 

använt oss av sökorden, participation in organizational change, organizational change 

and justice, organizational cultures affect on organizational change and communication 

during an organizational change. 

 

Vid sökandet efter litteratur har vi försökt så långt det är möjligt att hitta primärkällan. 

Det har inneburit att stor del av den litteratur vi använt oss av hittades genom 

referenslistor i artiklar och vid sökandet efter dess referensartiklar har vi stött på 

ytterligare artiklar som varit av intresse för arbetet. Vissa specifika artiklar, som vi har 

velat hitta tack vare referenslistor i andra artiklar och som varit svåra att finna, har vi 

sökt via sökmotorn Google scholar för att hitta rätt databas. Även vissa andra artiklar 

som vi har använt oss av till inledningskapitlet har vi hittar genom att söka på Google.  

 

Gällande metodlitteraturen i denna studie har vi använt oss av några allmänna 

metodböcker för att få en bredare bild av hur uppsatser kan byggas upp och vad de ska 
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baseras på. Vi har också valt att komplettera dessa allmänna metodböcker med litteratur 

som varit mer inriktad på specifika metoder, exempelvis kvalitativ intervjuteknik och 

kvalitativa forskningsmetoder. Metodböcker har vi hittat på Universitetsbiblioteket i 

Umeå och Lycksele bibliotek. 

 

2.8 Källkritik 

När det gäller källkritik ska forskaren, enligt Thurén (2005:13), fundera på fyra 

kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet betyder att källan 

och materialet är äkta och vad det utger sig för att vara. Tidssamband innebär att det 

finns större skäl att tvivla på en källa ju längre tid som har gått mellan en händelse och 

källans berättelse om den händelsen. Oberoende har att göra med att källan inte ska vara 

en avskrift eller ett referat av en annan källa, helst ska källan ”stå för sig själv”. 

Primärkällor är alltså att fördra i jämförelse med sekundärkällor då dem inte är lika 

pålitliga. Slutligen innebär tendensfrihet att källan inte ska ge en falsk bild av 

verkligheten och ska därmed inte förvränga verkligheten på grund av personliga, 

ekonomiska, politiska eller andra intressen. (Thurén, 2005:13) 

 

Äktheten i denna studie anser vi vara stor eftersom vi inte anser att det finns någon 

orsak till att tro eller anta att någon av våra källor eller vårt material medvetet skulle 

vara snedvridet. Vi har utgått från tidigare, befintlig teori som bakgrund till denna studie 

och även i den teoretiska referensramen. Vår valda teori består till stor del av 

vetenskapliga artiklar som har genomgått granskning innan publiceringen, vilket höjer 

trovärdigheten och äktheten i dessa källor. Utifrån vår bedömning av de valda artiklarna 

och övriga källor anser vi att det inte finns någon källa som framstår som misstänksamt 

gällande innehållet i materialet. Vi har konsekvent försökt att välja material och artiklar 

som styrks av varandra och har liknande resultat för att stärka äktheten i vår studie. 

Däremot kan vi inte vara helt säkra på äktheten i alla källor, men vår bedömning är ändå 

att allt material som vi valt att använda oss av i denna studie är av sådan karaktär att det 

inte skulle gynna någon att framställa resultatet på ett felaktigt sätt.  

 

När det gäller tidssambandet har vi strävat efter att använda oss av vetenskapliga 

artiklar som har skrivits i så nära samband som möjligt till vår aktuella studie. Tyvärr 

har det inte alltid varit möjligt att enbart använda oss av nyligen publicerade källor då 

forskningen kring organisationsförändring till stor del bygger på äldre teorier och 

forskares tidigare rön. Eftersom vi dessutom har ansträngt oss för att källorna ska vara 

oberoende, det vill säga att vi försökt använda oss av primärkällor och inte 

sekundärkällor, har detta varit en utmaning då nyare och mer aktuell forskning ofta 

refererar tillbaka till äldre forskning. Vi har därför valt att i vissa enskilda fall valt att 

referera tillbaka till en sekundärkälla då det har varit svårt att hitta primärkällan. I dessa 

fall har vi istället försökt att finna fler än en källa som refererar till denna sekundärkälla 

för att stärka trovärdigheten i vår studie och även för att hålla studien mer relevant med 

aktuellt material. I övriga fall har vi valt att söka primärkällor även om det har varit 

tidskrävande, detta för att vi önskat undvika missförstånd och felaktig information i vår 

studie. Användning av böcker har förekommit i några enstaka fall och även om böcker 

är mindre trovärdiga än artiklar, eftersom de inte blivit kritiskt granskade och i många 

fall bygger på många olika källor, anser vi att de valda böckerna i denna uppsats är 

relevanta då de skrivits av författare som är väl insatta på det aktuella området. Vår 

uppsats bygger inte på teorier från dessa böcker, utan dessa källor har använts för att i 

vissa fall ge en tydligare och mer konkret definition och förklaring till valda teorier. 
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I metoddelen har vi använt oss av metodböcker av olika slag, både några som beskriver 

uppsatsskrivande och forskningsmetodik mer allmänt och även några böcker som mer 

specifikt behandlar kvalitativ forskning och intervjuteknik. Dessa böcker har använts 

eftersom de ger bra översikt och tips om hur olika studier och tekniker gällande 

uppsatsskrivande kan se ut. Eftersom metodböcker inte kan betraktas som en 

primärkälla uppfyller de egentligen inte vårt mål med att sträva efter att inte använda 

sekundärkällor. Dock anser vi att dessa metodböcker var lämpliga att använda i vår 

uppsats eftersom de ändå kan anses ha en hög trovärdighet med tanke på att böckerna 

som använts i denna studie tar upp samma saker och därmed stärks också trovärdigheten 

i val av begrepp och förklaringar då fler än en källa säger samma sak.  

 

När det gäller tendensfriheten i denna uppsats har vi valt material utifrån databaser som 

kritiskt har granskat alla vetenskapliga artiklar. Detta bidrar till att materialet har mindre 

trolighet till att det har förvrängts och därmed speglar verkligheten på ett trovärdigare 

sätt. Däremot är det svårt att påstå att vår tendensfrihet i valet av artiklar och övrigt 

material håller samma trovärdighet eftersom vi besuttit viss bakgrundsinformation 

gällande ämnet men också för att det kan finnas andra aspekter i våra personligheter och 

attityder som kan ha påverkat oss till att välja visst material utifrån vad vi vill få fram 

med uppsatsen. Dock är vi medvetna om detta och har därför försökt att ifrågasätta våra 

val av artiklar och andra källor för att relevansen och trovärdigheten ska kännas 

genomgående av hög karaktär i denna uppsats. 
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                 3. Organisationsförändring 
I detta kapitel presenteras och motiveras de teorier inom området 

organisationsförändring som anses ha störst relevans för denna studie. De stora ämnen 

och områden som tas upp är ledarskap, kommunikation, rättvisa, individen, delaktighet 

och organisationskultur.  

 

Precis som vi nämnt i inledningen är organisationsförändring en process som sker på 

något sätt inom de flesta organisationer. De anställda påverkas givetvis av en förändring 

och upplever ofta förändringen på olika sätt. Samhällets höga förändringstakt gör att 

organisationer ständigt behöver förbättras och bli mer effektiva. (Angelöw, 1997:9,11) I 

litteraturen finns det många studier gjorda på motstånd mot förändring. Genom att se 

organisationsförändringen utifrån medarbetarens upplevelse kan nya insikter uppnås för 

att bättre hantera organisationsförändring, minska negativa upplevelser och motstånd 

mot förändringen. Detta blir särskilt intressant i offentlig verksamhet eftersom en stor 

del av den befintliga forskningen har bedrivits inom privat verksamhet.  

 

Den huvudsakliga teorin som vi använder oss av är organisationsförändring, som vi 

sedan kopplar till de olika aspekterna som vi valt att ta med som kan påverka 

medarbetarens upplevelse under en organisationsförändring. Alla dessa delar innefattas 

sedan i ramen som består av offentlig sektor, vilket är kontexten och 

medarbetarperspektivet, eftersom undersökningen kommer att genomföras inom 

socialtjänsten i Umeå kommun, som är ett exempel på en offentlig sektor, med ett 

medarbetarperspektiv.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Figur 3.1 

 

Kontext:  

Offentlig sektor 

Perspektiv: 

Medarbetare  
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  3.1 Organisationsförändring 

 Vi kommer till att börja med visa på två olika synsätt på 

organisationsförändringsprocessen som har påverkat, och fortfarande påverkar, 

forskning inom ämnet organisationsförändring. För att göra det enkelt för läsaren att 

följa med presenteras dessa två synsätt i en tabell för att sedan förklaras ytterligare i 

text. 

 

Tabell 3.1 Två olika synsätt på organistionsförändringsprocessen 

Forskare År Antal 

steg 
Stegen Huvuddragen  

Lewin  1952 3 Unfreezing, Moving & 

Refreezing 
Dessa steg handlar om att 

organisationer vid en 

förändring går från att 

visa på problem med 

nuvarande situation till 

att stabilisera den nya 

organisationen efter 

förändringen. 

Kotter 1995 8 (1) Etablera en känsla av 

növändighet, (2) skapa en 

ledningsgrupp, (3) utveckla en 

vision och strategi, (4) 

kommunicera visionen, (5) 

minska motstånd och hinder, 

(6) visa på kortsiktiga vinster, 

(7) befästa fördelarna och (8) 

förankra förändringen 

Denna modell har steg 

(1) som start och steg (8) 

som slut på 

förändringsprocessen. 

Dessa steg kan sedan 

däremellan överlappa 

varandra och dessa steg 

är utförligare än Lewins 

modell. 

                                                                                                                         

Något som har påverkat forskningen inom organisationsförändring i många år och 

fortfarande påverkar den är Lewins (1952) trestegsmodell som vi nämnde i inledningen. 

Lewins trestegsmodell handlar om de tre stegen: unfreezing, moving och refreezing. 

Steg ett, unfreezing handlar om att visa på problem med den nuvarande situation och 

göra den situationen instabil för att på så sätt lättare implementera förändringen. Moving 

innefattar att sträva efter att försöka identifiera och utvärdera nya mönster, strukturer, 

beteenden eller andra anledningar till förändring. När förändringen är genomförd och 

resultatet uppnått, går förändringen in i steg tre, refreezing. Detta steg handlar om att 

stabilisera det nya som uppkommit av förändringen i ett försök att hindra att 

organisationen går tillbaka till utgångsläget. Lewin applicerade denna modell på 

grupputveckling och förändring av grupper, eftersom Lewin hävdade att det var lättare 

att förändra individer i grupp än att förändra dem en och en. (Lewin, 1952: 228-233; 

Burnes 2004:985-986, Foster 2010: 7-8)    

 

När det gäller medarbetarens upplevelse av organisationsförändringen innebär varje steg 

i Lewins modell utmaningar och möjligheter för att genomföra förändringar som leder 

till effektivisering. Medly och Akan (2008) skriver i sin artikel om hur Lewins modell 

fortfarande idag kan användas, speciellt i offentlig verksamhet för att öka effektiviteten 

och lönsamheten. Lewins modell har länge använts och hjälper till att förstå hur 

förändringen av en organisations attityder eller beteenden ska förändras till det bättre 
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och sedan även behålla förbättringsattityder eller beteenden. (Medly & Akan, 2008: 

494-495)      

 

Efter Lewins modell, fick en annan forskare stort utrymmen inom området 

organisationsförändring och även hans modell används än idag som bas i många 

undersökningar och studier: Kotters åttastegsmodell (1995:61). Denna modell är en 

handlingsplan för förändring i åtta steg. Modellen börjar med första steget som innebär 

att (1) etablera en känsla av nödvändighet. För att etablera detta behövs en titt på 

marknaden och se vilka hot och vilka möjligheter som finns. Nästa steg, (2) skapa en 

ledningsgrupp, handlar om att skapa en grupp som tillsammans leder förändringen. 

Utifrån detta kommer steg tre att (3) utveckla en vision och strategi. Visionen ska hjälpa 

till att visa riktningen på förändringen och även motivera människor. För visionen är det 

även viktigt att formulera en strategi om hur organisationen ska nå visionen. När detta 

är gjort är det dags att (4) kommunicera förändringsvisionen, vilket är det fjärde steget. 

På alla möjliga sätt, genom möten, nyhetsbrev osv. ska förändringsvisionen nå 

medarbetarna. Det är viktigt att förklara visionen så att den blir förstådd och en 

möjlighet kan vara att välja ut nyckelpersoner till att stödja förändringen. Det femte 

steget handlar om att (5) minska hinder och motstånd, exempelvis förändra strukturer 

som hindrar förändringen, och att uppmuntra nytänkande. För att motivera de anställda 

ytterligare kommer det sjätte steget, att (6) visa på kortsiktiga vinster. Det sjunde och 

näst sista steget handlar om att (7) befästa fördelarna och förändra ännu mer. Att 

befästa de fördelar som uppstått av förändringen gör att organisationen inte går tillbaka, 

utan fortsätter förändras, exempelvis genom att stimulera nya projekt. Sista och åttonde 

steget handlar om att (8) förankra förändringen i organisationskulturen så att 

medarbetaren ser hur förändringen är kopplad till ett förbättrat resultat. (Kotter & 

Matsushita, 1997:21; Kotter. 1995:61)  

 

Både Lewins och Kotters modeller har fått ris och ros under åren. Lewins modell 

kritiseras i många fall för att den förutsätter att organisationer är verksamma i en stabil 

omgivning och att förändringen är top-down, alltså ledarstyrd (Burnes 2004: 977). 

Något vi finner som kritik mot Lewins modell är att konkurrensen och organisationer 

idag är verksamma i en omvärld som till stor del har förändrats sedan 1951, bl.a. i form 

av globalisering. Lewins synsätt är linjärt och det är frågan om organisationer idag följer 

det linjära eller om det ständigt pågår förändringar som överlappar varandra. Vad gäller 

Kotters modell finns en insikt i att stegen inte behöver börja och avslutas för att 

förändringen ska fortlöpa till nästa steg, steg 3 kan alltså fortfarande pågå när steg 4 

börjas. I Tabell 3.1 i början av detta avsnitt finns en kort sammanfattning av dessa båda 

modeller som visar förändringsprocessen på olika sätt och vad gäller kopplingen till den 

undersökning vi tänkt oss i denna studie, ser vi inte att någon av dessa modeller är bättre 

än den andra. Vi vill se hur medarbetaren upplever förändringsprocessen vare sig den 

ter sig på Kotters sätt eller på Lewinssätt, det som dessa modeller visar inför 

fortsättningen av vår undersökning är att förändringsprocessen kan se olika ut och 

medarbetarens upplevelse kan därför också vara olika beroende på typen av 

förändringsprocess, men också variera mellan individ och individ eftersom det är 

upplevelsen vi undersöker.      

 

Lewins och Kotters modeller behandlar organisationsförändringsprocessen och vi ska 

nu gå in mer på ämnet organisationsförändring. Även inom detta område finns det två 

synsätt som är framträdande vid diskussioner kring olika typer av 
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organisationsförändringar. Dessa två synsätt gällande organisationsförändring 

presenterar vi kort i en tabell för att sedan förklara detta ytterligare i text. 

 

Tabell 3.2 Organisationsförändringstyper 

Planned 

change  
Är en cyklisk, interagerande process med åtgärder, utvärdering och återigen 

åtgärder och utvärdering. Det är medvetna åtgärder för förändring. 

Emergent 

change 
Är små förändringar som stegvis leder till att organisationen förändras. Dessa 

förändrar uppkommer spontant och oplanerat. 

 

I en studie av Coram och Burnes (2001) diskuterar de två olika synsätt, emergent 

change eller planned change. (Coram & Burnes, 2001:96) Planned change är alltså en 

strategi för organisationsförändring som påstår att när en förändring är genomförd måste 

den var självbärande. Med självbärande menar författarna Coram och Burnes (2001) att 

förändringen måste bli stabil för att minska risken att organisationen går tillbaka till 

läget innan förändringen. Det får alltså inte finnas någon möjlighet för tillbakagång. 

Syftet med planned change är att effektivisera och förbättra den mjuka sidan av 

organisationen genom att inrikta sig på grupper inom organisationen. Centralt för 

planned change är samarbete, att ledare (de som ska utföra förändringen) och ibland 

även inhyrda konsulter, ska arbeta tillsammans för att fastställa organisationens problem 

och tillsammans göra upp en plan för de förändringar som bör genomföras. (Coram & 

Burnes, 2001: 96)    

  

Emergent change handlar enligt Coram och Burnes (2001) om hur 

organisationsförändring är en ständig process med försök och anpassning av 

organisationens egenskaper till de behov som finns i den osäkra omgivningen som 

organisationen existerar inom. Detta uppnås på bästa sätt av små förändringar stegvis, 

som får leda till att organisationen förändras. Enligt emergent change är förändringar en 

politisk-social process och inte en rationell process. Ledarens roll innefattar i denna syn 

inte att planera och implementera förändring, utan istället att skapa en 

organisationskultur och struktur som uppmuntrar medarbetarna till lärande och försök 

till förbättring för att medarbetarna själva ska kunna identifiera behovet av förändring 

och genomföra den. Ledaren ansvarar givetvis för den övergripande visionen och syftet 

med organisationen för att på så sätt leda förändringen i rätt riktning. (Coram & Burnes, 

2001: 97-98)  

  

Dessa två olika synsätt på förändring påverkar givetvis implementeringen och 

genomförandet av förändringen. Detta i sin tur påverkar medarbetarens upplevelse av 

förändringen olika beroende på om organisationen strävar efter planned change eller 

emergent change, i tabell 3.2 sammanfattas dessa två typer av förändring.  Eftersom 

synen på medarbetarnas delaktighet är olika, men även synen på ledarskapet är olika de 

två synsätten emellan, blir medarbetarens upplevelse av ledarskapet och delaktigheten 

vid organisationsförändringen olika. Genom att förstå vilket synsätt kommunen har kan 

vi se medarbetarens upplevelse kopplad till den typ av organisationsförändring som 

kommunen förespråkar.  

  

Coram och Burnes (2001) undersöker i sin studie ett företag som arbetare med 

fastighetsförmedling för att dra lärdomar som kan ge insikt i hur 

organisationsförändring kan underlättas i offentliga verksamheter. Utifrån studien såg 

de att det är viktigt att beräkna och uppmärksamma medarbetares rädslor och oro för att 
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minska medarbetares motstånd mot förändringen. (Coram & Burnes, 2001:105-108) Vi 

vill därför ser hur medarbetaren upplever organisationsförändring och då även om 

rädslor och oro är ett hinder för den positiva upplevelsen av organisationsförändring 

inom offentlig sektor. 

  

Armenakis och Bedeian (1999) nämner precis som Ervin och Garman (2010) skriver 

om i sin artikel, en fyrastadium modell av Jeff, Scott och Tobe (1994; refererad i 

Armenakis & Bedeian 1999:303; Ervin & Garman 2010:40) som handlar om hur 

medarbetare i en organisation tolkar händelser i en organisationsförändring på olika sätt 

allt eftersom förändringen fortskrider. Det första stadiet är förnekande och innebär att 

medarbetaren vägrar tror att förändringen kommer att genomföras eller att behovet finns 

av förändringen. Förnekandestadiet följs av motstånd, vilket innefattar att medarbetaren 

vägrar delta, försöker få beslutsfattare att förstå att förändringen är omotiverad och 

försöker fördröja genomförandet av förändringen. Efter motståndet blir medarbetaren 

sedan nyfiken och testar nya handlingssätt för att se huruvida det nya sättet når det 

förslagna resultatet. Detta tredje stadium handlar om att försöka. Förhoppningsvis 

upplever medarbetaren att försöken ger resultat och inser att förändringen är positiv. 

Medarbetaren går då in i det fjärde stadiet engagemang (Jeff et al. 1994, refererad i 

Armenakis & Bedeian 1999:303; Ervin & Garman 2010:40).  

 

Självklart är modellen av Jeff et al. inte den enda i försöket att formulera en modell med 

medarbetaren och organisationsförändringen sammanlänkade. Isabella (1990) har i sin 

artikel kommit fram till fyra steg för tolkning vid en förändring. Det första 

tolkningssteget är förväntan och handlar om rykten och spekulationer när medarbetaren 

försöker hantera begränsad information och osäkerhet. Andra steget beskrivs som 

bekräftelse, att försöka tolka förändringen och även jämföra med liknande händelser 

som inträffat tidigare. Detta steg leder sedan vidare till tredje steget som består av att 

testa. I det tredje stadiet ifrågasätts regler och individen experimenterar och testar nya 

mönster som uppkommer av förändringen. Som avslutande och fjärdesteg kommer 

efterdyningar. Som slutsteg bedömer individen konsekvenserna av förändringen och 

identifierar även vinnare och förlorare av förändringen. (Isabella, 1990: 31-32)   

 

I två modeller av Jeff et al. och Isabella beskriver de två olika försök påvisa hur 

förändringsprocessen kan tolkas allteftersom förändringen fortskrider. Fyrastadium-

modellen med förnekande, motstånd, försökande och engagemang är undersökt utifrån 

ett medarbetarperspektiv och används enbart i syfte att se medarbetarens tolkning av 

förändringen. Modellen med förväntan, bekräftelse, testande och efterdyningar är 

däremot uppkommen ur ett ledarperspektiv, men appliceras både vid 

ledarskapsundersökningar och medarbetarupplevelsen. Isabellas modell används främst 

för att identifiera motstånd mot förändring, medan Jeff et al. undersöker medarbetarens 

upplevelse. (Isabella, 1990: 31-32; Armenakis & Bedeian 1999:303; Ervin & Garman 

2010:40) Vi anser att båda dessa modeller kan vara användbara i vår undersökning då vi 

vill undersöka hur medarbetaren upplever en organisationsförändring och dessa två 

modeller är återkommande i forskningen kring organisationsförändring och 

medarbetaren. Modellen av Jett et al. är den vi främst kommer att utgå med frågor ifrån 

eftersom vi erfar att den är tydligare kopplad till medarbetarperspektivet. Eftersom vi i 

dagsläget inte vet resultatet vill vi behålla Isabellas modell för att ser huruvida våra 

resultat av medarbetarens upplevelse av förändringsprocessen även går att koppla till 

modellen av Isabella.  
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Vid en implementering av organisationsförändringar påverkas medarbetare och tolkar 

händelserna som resulterar i olika typer av beteenden. Det är av vikt att arbeta för att 

skynda på stadierna förnekande och motstånd för att snabbare få medarbetaren att 

försöka och på så sätt tillslut vara engagerad i förändringen. Det kan även vara så att 

medarbetaren i början upplever osäkerhet (förväntan), att medarbetaren börjar tolka 

förändringen (bekräftelse), ett försök att testa den nya förändringen eller om 

medarbetaren bedömer konsekvenserna i förändringens efterdyningar. Upplever 

medarbetaren dessa steg, är det viktigt att arbeta för att minska osäkerhet, skapa tydlig 

mening med förändringen, hjälpa medarbetaren att testa förändringen och även se de 

positiva konsekvenserna. Det är därför viktigt att se medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring för att förstå medarbetaren.   

 

3.2 Aspekter inom organisationsförändring 

Det finns flera undersökningar som gjorts med olika aspekter kopplade till 

organisationsförändring, men få som undersöker vilka aspekter som påverkar 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändringen. Utifrån den befintliga 

forskningen inom ämnet organisationsförändring har vi urskiljt sex aspekter som mer 

framträdande. Dessa aspekter kommer vi att gå in närmare på nedan.  

 

Eftersom detta är en studie som ämnar undersöka vad som påverkar en medarbetares 

upplevelse av en organisationsförändring inom den offentliga sektorn kommer de olika 

aspekterna som lyfts fram att diskuteras utifrån applicerbarheten på den offentliga 

sektorn och utifrån ett medarbetarperspektiv. Som vi tidigare nämnt är det få studier 

som har undersökt organisationsförändring inom offentlig sektor och därför har vi till 

stor del utgått från befintlig forskning inom området organisationsförändring inom den 

privata sektorn. Utifrån denna forskning presenterar vi sex olika aspekter som vi i viss 

mån anser går att applicera på den offentliga sektorn, som en teoretisk bas för vår 

studie. Även medarbetarperspektivet inom organisationsförändring har fått lite utrymme 

i den befintliga forskningen, och därför bygger en stor del av de sex aspekterna inom 

organisationsförändring på forskning utifrån ett ledarskapsperspektiv. Dock anser vi 

även i detta fall att en stor del av teorierna går att applicera på ett medarbetarperspektiv, 

då medarbetarna ofta påverkar ledarskapet. Och även om en stor del av forskningen 

bygger på ett ledarskapsperspektiv, utgör medarbetarna en viktig del i resultatet i den 

befintliga forskningen.  

 

Utifrån den befintliga forskningen som finns på området organisationsförändring anser 

vi att det är sex aspekter som varit mer framträdande och återkommande än andra. Men 

eftersom det inte finns forskning inom organisationsförändring och den offentliga 

sektorn utifrån ett medarbetarperspektiv kan det givetvis vara så att det kan finnas fler 

och andra aspekter som påverkar medarbetarens upplevelse av organisationsförändring. 

På grund av att vår studie främst bygger på en deduktiv ansats har vi valt att utgå från 

den befintliga teorin som finns inom området och det är därför som vi har valt att kolla 

närmre på just dessa sex aspekter, även om det kan vara så att undersökningen i 

efterhand visar på att det finns fler aspekter än dessa som påverkar medarbetarens 

upplevelse vid en organisationsförändring.  

 

     3.2.1 Ledarskap 
Den första aspekten som varit framträdande i många artiklar som undersöker 

organisationsförändring är ledarskap. I flertalet artiklar framhäver författare ledarens 

betydelse och ansvar för att skapa en bra atmosfär för förändring (Se exempelvis Self, 
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2007:12; Kotter, 1995:21; Bettencourt, 2004:177 och Gill, 2009:60). Ledare är 

ansvariga för en förändringsprocess och kan därför ses som ”change agents” (agenter 

ansvariga för förändring) då deras ansvar inkluderar implementering, genomföring och 

övervakning av förändringsprocessen. (Kanter, Stein & Jick, 1992 refererad i Gilley, 

McMillan & Gilley, 2009:1). Som ett resultat av detta blir utmaningen med att hantera 

förändring en av de viktigaste rollerna som ledare tar sig an (Ahn, Adamson, & 

Dornbusch, 2004:113).  

 

Eftersom vi undersöker hur medarbetare inom socialtjänsten i Umeå kommun upplever 

en organisationsförändring är ledarskapet av betydelse då det kan ha stor inverkan på 

hur förändringen implementeras, hur den utvecklas och hur den tas emot av 

medarbetarna, vilket påverkar deras upplevelse av förändringen. Därför är det den sidan 

av ledarskap och ledare som kommer att lyftas fram i detta avsnitt.  

 

Enligt Self (2007:12) är det ledarens ansvar att leda medarbetarna till att ta till sig en 

förändring. Detta innebär att ledaren ska skapa villighet för förändringen och inte 

försöka att överkomma det motstånd som eventuellt finns. Författaren beskriver fem 

steg som är nödvändiga för att en ledare ska kunna skapa villighet för förändring. Steg 1 

som beskriver behovet av förändring innebär att ledaren ska identifiera steget mellan det 

nuvarande stadiet och det önskvärda. Detta innebär att ledaren rättfärdigar behovet av 

förändring då medarbetarna inser att det nuvarande stadiet inte längre fungerar på ett 

önskvärt sätt. Steg 2 för att skapa villighet till förändring är att demonstrera den 

förslagna förändringen och kontrollera om det är den rätta förändring att genomföra för 

verksamheten. Genom att demonstrera förändringen får ledaren med sig medarbetarna 

och tillsammans kan de ersätta det gamla stadiet och utvecklas till att nå ett nytt, 

önskvärt stadium. Steg 3 fokuserar på att öka förtroendet hos medarbetarna och stödja 

dem i förändringsprocessen. I detta steg är det viktigt att ledaren ser till att alla 

medarbetare har rätt kunskaper, förmågor och kompetenser för att implementera 

förändringen, eller att de ges möjligheten att utveckla dessa. Sedan är det också ledarens 

ansvar att se till att verksamheten har rätt struktur, policys och ledning för att lyckas 

med förändringen. Steg 4, stöd, innefattar själva verksamheten och deras stöd till 

förändring. Det är viktigt att ledaren kan se och identifiera fler ledare, både informella 

och formella, för att kunna skapa villighet till förändringen. Steg 5 och det slutgiltiga 

steget enligt författaren är att förstå medarbetarnas oro inför en förändring och därmed 

också kan illustrera vilka fördelar som medarbetarna för ut av att genomföra 

förändringen. Medarbetare försöker inte endast förstå vad en förändring kommer att 

innebära, utan försöker också förstå huruvida dessa förändringar kommer att vara 

positiva eller negativa för både verksamheten och den egna individen. (Self, 2007:12) 

 

Dessa fem steg beskriver hur en ledare lättare kan skapa villighet bland medarbetarna 

inför en organisationsförändring. Det är extremt viktigt att en ledare klarar av att 

förklara och demonstrera hur förändringen kommer att påverka alla medarbetare, samt 

att ledaren kan erkänna och ge den hjälp och det stöd som är nödvändigt för att skapa 

villighet till en förändring. (Self, 2007:12)  

 

Self får stöd i sin teori gällande ledarskapets betydelse vid en organisationsförändring 

av Kotter (1995:60) som anser att en förändring, oavsett storlek eller omfattning, kräver 

ett starkt ledarskap. Ledarskapet vid en organisationsförändring behövs för att motivera 

medarbetare till att kliva ur deras trygghetszoner och ta till sig förändringar. För att 

kunna motivera medarbetare tillräckligt mycket krävs det tid och tålamod från ledaren 
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eftersom alla medarbetare kräver olika långa tider av anpassning till förändring. (Kotter, 

1995:60)  

 

Kotter (1995) framhäver betydelsen av att ledare, vanligtvis VD:n eller 

avdelningschefen, aktivt söker efter sätt att behålla ett tydligt fokus över förbättringar 

som kommer av förändringen, implementerar kortare delmål under förändringens gång, 

ser till att dessa mål nås och belönar medarbetarna som berörs av förändringen med 

beröm, befordringar eller till och med löneförhöjningar. Detta för att snabbare kunna 

implementera en förändring och få medarbetare motiverade till att kliva ur sin 

trygghetszon och anpassa sig till förändringarna. (Kotter, 1995:65-66) 

 

Ovanstående författare diskuterar hur ledare ska använda sig av steg och mål för att 

implementera och genomföra förändringar inom en organisation, men diskuterar inget 

om hur olika ledare kan påverka medarbetarnas upplevelse av en 

organisationsförändring. Bettencourt (2004) har i sin studie funnit ett samband mellan 

olika typer av ledarskap och dess influenser på medarbetarnas inställning till 

organisationsförändring. Författaren fann att två typer av ledarskapsstilar får bättre 

utfall hos medarbetarna gällande implementering av förändring. Förvandlingsledarskap 

(transformational leadership) och belöningsledarskap är två typer av 

ledarskapsbeteenden som hjälper till att utveckla en social relation mellan ledaren och 

medarbetarna som bas för att förändring ska kunna genomföras på en stabil och trygg 

grund. Dessa två ledarskapsstilar spelar också en avgörande roll i skapandet av en 

arbetsmiljö där förändring ses som positivt och framgångsrikt bland medarbetarna. 

(Bettencourt, 2004:177)  

 

Dessa ovanstående teorier har genomförts på privata företag, vilket är vanligt när det 

gäller just ledarskap i förhållande till organisationsförändring. I artiklarna har det 

diskuterats mycket om hur olika typer av mål och belöningar får medarbetare 

motiverade och engagerade till förändring, och att det är dessa faktorer i ett ledarskap 

som påverkar medarbetarens upplevelse av förändringen till något positivt eller 

negativt. I de artiklar som vi har hittat framgår inte om det finns någon skillnad i hur 

ledarskapet kan skilja sig mellan offentlig- och privat sektor. Vi tror att det kan finnas 

skillnader när det gäller just belöningar. Ledare inom offentlig sektor har kanske inte 

samma möjlighet att dela ut ekonomiska belöningar i form av exempelvis bonus, 

befordringar eller löneökningar. Dock kvarstår psykologiska belöningar som beröm, 

utökat och/eller nytt ansvar, omplacering, etc. som kanske är lättare för ledare inom den 

offentliga sektorn att använda sig för att påverka medarbetarens upplevelse av en 

förändring positivt. Tack vare detta anser vi ända att dessa teorier går att tillämpa på vår 

studie, just för att belöningar inte alltid behöver vara av ekonomisk karaktär för att 

fungera som en motivationshöjare bland medarbetarna till att snabbare engagera sig och 

anpassa sig till förändringar.  

 

Som sagt är en stor del av de befintliga teorierna inom det valda området skrivna ur ett 

ledarskapsperspektiv, men i dessa teorier framgår även hur ledarskap och olika 

ledarskapsstilar kan påverka medarbetarens upplevelse av en organisationsförändring. 

Hur en ledare beter sig och vad en ledare gör under en förändringsprocess påverkar 

medarbetarens upplevelse av förändringen och därför anser vi att dessa teorier är högst 

relevanta i vår studie och i förhållande till den valda frågeställningen och syftet. 
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3.2.2 Kommunikation 

Kommunikation är en aspekt som kan påverka en medarbetares upplevelse av en 

organisationsförändring. Kotter (1995) framhäver hur betydelsefull kommunikation är 

inom en verksamhet för att medarbetare ska vara villiga att göra de uppoffringar som 

krävs för att genomföra en organisationsförändring. En trovärdig, och stor mängd, 

kommunikation är av väsentlig betydelse för att medarbetare ska förstå och vilja vara 

med i en förändring (1995:63). Även Allen, Jimmieson, Bordia och Irmer (2007:196-

197) framhäver att medarbetare som uppfattar kommunikationen, som finns gällande 

förändring, som kvalitativ och relevant har en större förståelse till förändring och en 

minskad känsla av osäkerhet. Detta understryker enligt författarna betydelsen av att 

kommunicera detaljerad och relevant information till medarbetarna under en förändring. 

Enligt författarnas undersökning blev det tydligt att medarbetare som uppfattar 

kommunikationen mellan medarbetare och chefer/ledare som bristande, också kände 

mer osäkerhet gällande förändringar i verksamheten. (Allen et al, 2007:196-197)  

 

Kommunikation kan därför ses som en viktig aspekt i organisationsförändring då det 

kan påverka medarbetares upplevelse både positivt och negativt. Vi har valt att titta på 

hur kommunikation kan utgöra en aspekt som påverkar medarbetares upplevelse av en 

organisationsförändring, då studien har ett medarbetarperspektiv.  

 

En bra kommunikation vid en organisationsförändring innebär att budskapet som ska 

kommuniceras ingår i de dagliga aktiviteterna och i diskussioner, samt hur budskapet 

passar in i ett större sammanhang. Kotter (1995) har funnit resultat för att framgångsrika 

organisationsförändringar har en bred kommunikation, där alla potentiella 

kommunikationskanaler används för att sprida verksamhetens budskap. Författaren 

framhäver också betydelsen av att ledare för verksamheter som genomgår större 

organisationsförändringar bör ”leva som du lär”. Ledare ska försöka att hela tiden vara 

en symbol för den nya organisationen och därmed kommunicera budskapet till alla, hela 

tiden. (1995:63-64) En annan undersökning som har genomförts på medarbetare 

gällande kommunikation vid en organisationsförändring framhäver även betydelsen av 

att det finns en tvåvägskommunikation mellan medarbetare och chef/ledare. Denna 

undersökning fann att medarbetare som fick ställa frågor och komma med förslag 

uppfattade kommunikationen som bättre och mer givande i jämförelse med att det 

endast råder en envägskommunikation, från chef till medarbetare. (Allen et al, 

2007:196-197) Kommunikation kan därför ses som en viktig aspekt för ledare att arbeta 

med.  

 

Det som kan sägas gällande kommunikation och ledarskap är att det enligt Kotter 

(1995) ligger på ledarnas axlar att se till att budskapet bakom en 

organisationsförändring kommuniceras på rätt sätt (1995:64). Detta är något som 

Armenakis, Harris & Mossholder (1993:688) också framhäver i sin undersökning om 

hur det ska skapas villighet för organisatorisk förändring. Övertygande kommunikation 

sänder enligt författarna ut symbolisk information gällande engagemanget till, och 

prioritering av, förändringsprocessen. De ger ett exempel att när en VD reser runt till 

alla verksamheter inom organisationen för att diskutera behovet av förändringarna som 

ska göras, skickar denne också ut ett symboliskt meddelande att förändringsprocessen är 

av stor vikt, eftersom den högst ansvarige tar sig tiden, och resurserna, att kommunicera 

behovet av förändringen direkt till alla medarbetare. (Armenakis  et al, 1993:688) 
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Det finns olika typer, och kanaler, av hur budskap kan kommuniceras till medarbetare. 

Armenakis et al (1993:688) lyfter fram två olika sätt att kommunicera behovet av en 

förändringsprocess, muntlig kommunikation och skriftlig kommunikation. Muntlig 

kommunikation består av direkta samtal med enskilda individer och skriftlig 

kommunikation består av dokument som skrivits av organisationen, till exempel 

nyhetsbrev och rapporter (Armenakis et al, 1993:688). Lengel och Daft (1988, refererad 

i Armenakis et al, 1993:688) har en skala för kommunikation och dess inflytande. 

Direkta samtal med enskilda individer hamnar högt på skalan då den kanalen för 

kommunikation innebär personligt fokus och tillåter även direkt feedback mellan 

individerna. Skriftlig kommunikation innebär i princip det motsatta till den muntliga 

kommunikationen; ingen direkt feedback är möjlig, kommunikationen blir därför också 

mindre personlig och mindre information kan flöda mellan avsändaren och mottagaren.  

 

För kommunikation som inträffar mer sällan, till exempel kommunikation som är 

känslig och svår att uttrycka, är det viktigt att kommunikationen hamnar högt upp på 

skalan för kommunikation och inflytande. Medan kommunikation som innefattar mer 

rakt på sak, samt rationella och logiska meddelanden, kan kommuniceras via enklare, 

skriftlig kommunikation. Lengel och Daft (1988, refererad i Armenakis et al, 1993:688) 

Nyare forskning på området gällande kommunikation och organisationsförändring 

framhäver att dessa kanaler av kommunikation också bör kompletteras med delaktighet. 

Enligt Russ (2008:209-210) bör kommunikation mellan chef och medarbetare ske 

genom delaktighet, där alla inblandade i förändringen har möjlighet att tillsammans 

kommunicera och diskutera deras visioner och mål med organisationsförändringen. 

Detta bidrar till att medarbetarna får en möjlighet till att ge feedback till den information 

som kommuniceras från chef till medarbetare, och känna mer delaktighet genom 

kommunikation. (Russ, 2008:209-210). 

 

Kommunikation innebär inte bara hur förändring kommuniceras, utan också vad som 

kommuniceras. En organisationsförändring innebär ofta att det skapas osäkerhet bland 

arbetsgruppen och medarbetarna, vilket ökar behovet av att information gällande 

förändringen kommuniceras (Rousseau, 1996:6). Rousseau (1996) får stöd i sina teorier 

av Reicher, Wanous och Austin (1997) som framhäver att medarbetare behöver bli 

informerade och utbildade om behovet av varför förändringen ska genomföras, 

processen som förändringen kommer att innebära, vilka eventuella problem som kan 

uppstå i samband med förändringen samt vilka resultat som förändringen kommer att 

innebära (1997:53). Wanous, Reicher och Austin (2000) betonar att genom att 

kommunicera och dela information till medarbetare kommer de också att lättare förstå 

varför förändringar genomförs, beslutsfattarnas bakomliggandeorsaker till att beslut 

gällande förändring har fattats och kan även öka förståelsen för att se besluten från ett 

ledningsperspektiv (2000:20). En organisation som kommunicerar information frekvent 

får troligen medarbetare som inte blir lika överraskade när organisationsförändringar 

inträffar, och är därför mindre kritiskt inställda till en förändring (Dean, Brandes och 

Dharwadkar, 1998:9-10) 

 

Kommunikation kan alltså genomföras på olika sätt, beroende på hur stort behovet av 

kommunikation är i den givna situationen, och innehålla olika former av information. 

Ur ett medarbetarperspektiv så kan därför behovet av kommunikation variera, både 

beroende på individens enskilda behov av kommunikation för att förstå och viljan av 

delaktighet till en organisationsförändring. De olika kanalerna som kan användas för att 

kommunicera förändring inom en organisation fokuserar på hur kommunikation kan 
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användas av ledare för att förbättra medarbetares upplevelse av en 

organisationsförändring. Vi anser att detta även är applicerbart utifrån ett 

medarbetarperspektiv, då artiklarna beskriver vilka kanaler ledare bör använda sig av, 

men också varför de kanalerna är bäst lämpade för en bra kommunikation till 

medarbetarna.  

 

Underlaget till undersökningarna som har nämnts ovan är alla genomförda inom den 

privata sektorn. Dock är undersökningar gjorda på större verksamheter med många 

anställda, vilket stämmer väl överens med den offentliga sektorn. Även om 

undersökningarna är genomförda inom den privata sektorn anser vi att ovanstående 

teorier till stor del går att tillämpa på den offentliga sektorn, eftersom behovet av 

kommunikation vid en organisationsförändring inte varierar beroende på verksamhet. 

Oavsett typ av verksamhet finns behovet av olika kommunikationskanaler för att nå ut 

till medarbetarna och kommunicera behovet och målet/n med förändring. Dock kan 

behovet tillfredsställas på andra sätt, utöver kommunikation, vilket kommer att lyftas 

fram i de följande styckena, där rättvisa utgör en av dessa möjligheter.  

3.2.3 Rättvisa 

En aspekt som kan komma att påverka en individs upplevelse av en 

organisationsförändring är upplevelsen av rättvisa. Som Foster (2010:4) nämner i sin 

artikel har det visats i tidigare studier av andra författare att upplevelsen av 

organisatorisk rättvisa leder till accepterande av förändring, öppenhet till förändring och 

samarbete. Organisatorisk rättvisa handlar enligt Foster (2010:12) om individens 

uppfattning av rättvisa inom organisationen. Vi kommer att se organisatorisk rättvisa på 

detta sätt eftersom vår studie handlar om upplevelsen av organisationsförändring ur ett 

medarbetarperspektiv. Vi har tidigare skrivit om Lewins trestegsmodell av 

organisationsförändring, med unfreezing, movement och refreezing. Lewin skriver där 

om att rättvisa kan minska motstånd mot förändring, vilket tillåter en bättre 

implementering av organisationsförändringen och hjälper till med det tredje steget i 

Lewins modell, refreezesystemet. (Lewin, 1951:228) 

  

När det kommer till rättvisa föreslår Colquitt (2001) en uppdelning av rättvisa i fyra 

olika typer: rättvis fördelning, rättvis process, social rättvisa och informationsrättvisa. 

Rättvis fördelning handlar om att resurser är fördelade på ett rättvist sätt mellan olika 

individer eller avdelningar. (Colquitt, 2001:386) Enligt Klendauer och Deller (2009) 

betyder rättvis fördelning att individer ska få förtjänst (lön) baserad på ansträngning. De 

skriver även om hur individer vid en förändring som exempelvis fusioner ofta upplever 

reducerad förtjänst men större arbetsbelastning, vilket leder till att individer upplever 

orättvis fördelning. (Klendauer & Deller, 2009:31) Rättvis fördelning kopplas ofta ihop 

med rättvis process, vilket handlar om rättvisa när det gäller fördelning av resurser, men 

även vid lösning av olika konflikter (Colquitt, 2001:386-387). Klendauer och Deller 

(2009) skriver om en studie som visar att processer uppfattades som rättvisa när 

individen upplevde en möjlighet att ge sin åsikt eller påverka beslutsprocessen. Den 

tredje typen av rättvisa, social rättvisa innefattar att behandla individer med respekt och 

deras upplevelse av detta. Social rättvisa är sedd utifrån den mänskliga sidan av rättvisa 

inom organisationer och bedöms ofta utifrån hur ledaren eller andra beslutsfattare 

behandlar individen som påverkas av deras beslut. (Klendauer & Deller, 2009:32) Den 

fjärde typen av rättvisa, informationsrättvisa är enligt Bies och Moag (1986, refererad i 

Foster 2010:12) att informationen är lämplig, riktig, tillräcklig och erbjuder en 

förklaring till beslut.  
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Rättvis process är något som Michel, Stegmaier & Sonntag (2010) lyfter som en viktig 

del att ta hänsyn till vid en organisationsförändring. Anledningen till detta är för att 

författarna i sin studie kommit fram till att en rättvis process sannolikt bidrar till 

starkare organisationsidentitet, vilket i sin tur leder till mer positiva attityder, beteenden 

och värderingar. En starkare organisationsidentitet bidrar till en starkare vilja hos 

medarbetare att vilja samarbeta. En rättvis process kan alltså ge signaler till 

medarbetarna om att deras kunskap och arbete är uppskattat och att de som medarbetare 

är respekterade, vilket kan leda till att medarbetarna samarbetar vid en organisations 

förändring. (Michel et al. 2010:42,56) 

  

Alla de fyra typerna av rättvisa påverkar medarbetarens upplevelse av förändring, men 

även dennes beteende. Upplever medarbetaren rättvis fördelning, rättvis process, social 

rättvisa och informationsrättvisa är det mer sannolikt att medarbetaren accepterar 

förändringen och arbetare för den och inte emot den. Det medarbetarperspektiv som vi 

har i vår undersökning hjälper oss att få en bild av om medarbetaren upplever rättvisa. 

Beslutsfattare och ledare kan anse att alla de fyra typerna av rättvisa är uppfyllda, och 

de kan givetvis även vara det, men så länge inte medarbetaren upplever det bidrar inte 

heller rättvisan till mer positiva medarbetare för organisationen vid en 

organisationsförändring. Att vissa av de studierna som teorierna är hämtade ifrån är 

genomförda på ledare är inget problem utan gör det bara ännu mer intressant att se 

rättvisa från medarbetarnas perspektiv eftersom rättvisa för en ledare inte alltid är det 

som uppfattas som rättvist av medarbetaren.  

  

Ingen av dessa artiklars studier är genomförda i en kommun, en är dock genomförd på 

ett universitet vilket påminner om en kommuns organisation med regler, offentlighet 

och storleksmässigt. Ofta har kommuner policys eller regler för rättvisa, som uppfyller 

alla fyra olika typerna av rättvisa. Eftersom en kommun är en stor organisation med 

många olika områden som i sin tur är indelade i olika avdelningar osv. finns 

möjligheten att uppleva orättvisa eller rättvisa som följd av avundsjuka. Teorierna är 

därför applicerbara även i kommunen trots att artiklarnas studier genomförts i andra 

organisationer, men upplevelsen av rättvisa/orättvisa är möjlig inom kommunen såväl 

som inom privata organisationer. Vi kommer nu att gå vidare till den fjärde aspekten 

inom organisationsförändring, individen, och vilken befintlig forskning som finns om 

denna aspekt. 

3.2.4 Individen 

Den fjärde aspekten som varit framträdande i många artiklar som undersöker 

organisationsförändring är medarbetaren, eller individen. Många artiklar framhäver hur 

individen känner osäkerhet och rädsla inför en förändring, och att detta i sin tur ofta 

leder till att medarbetaren gör motstånd till att vilja genomföra en förändring (Se 

exempelvis Bovey & Hede, 2001:376; Eilam & Shamir, 2005:399-400).  

 

Individer upplever ofta förändringar med en känsla av osäkerhet och rädsla för att de 

inte ska utveckla nya färdigheter och beteende som önskas av dem. De flesta människor 

har begränsad förmåga att förändras, medan vissa är ännu mer begränsad än andra. 

Förändringar kan därför ibland kräva för mycket av människor, för snabbt. Om 

förändringarna är omfattande och individen har låg tolerans för förändringar, kan denne 

aktivt ta ställning mot förändringen av anledningar som individen själv inte ens förstår. 

(Kotter & Schlesinger, 2008:134) 
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För vissa individer kan en organisationsförändring givetvis medföra fördelar och glädje, 

men för vissa kan samma förändring medföra nackdelar och stress. (Rashid et al. 

2003:161) Enligt Bloisi et al. (2007) finns det fem orsaker till varför individen gör 

motstånd mot förändring. Dessa fem är selektiv uppfattning, brist på information, rädsla 

för det okända, vanor och ovilja mot initiativtagare. Första orsaken till att individen gör 

motstånd är för att individer kan uppfatta samma förändring på olika sätt. Ofta tenderar 

individen att fokusera på hur förändringen påverkar dem själva och ser inte helheten för 

organisationen i stort. Individen kan även uppfatta förändringen som oförenligt med 

personliga värderingar.  

 

En annan anledning till att individen inte arbetar för förändringen är att individen 

upplever brist på information, precis som vi pratat om inom informationsaspekten. 

Tredje anledningen till att individer kan uppleva skepsis mot en förändring är osäkerhet 

kring hur det kommer att påverka deras eget välbefinnande. Detta innefattar att 

individen upplever osäkerhet kring att förlora position, inte prestera lika bra som innan 

förändringen, inkomst, status eller makt. En aspekt som även ingår i 

organisationskulturaspekten, som vi kommer att beskriva i nästa kapitel, är vanor. Ofta 

föredrar människor igenkännande händelser även om det inte är optimalt. Den sista 

orsaken som individen kan uppleva som negativ vid förändring är motstånd mot 

initiativtagare eller ledare av förändringen. Människor reagerar ofta med motstånd mot 

att bli kontrollerade eller att deras tankar och känslor inte tas hänsyn till vid en 

förändring. Om förändringen genomförs utan omtanke för dem som ska genomföra 

förändringen upplever individen ofta ilska och missnöje. (Bloisi et al. 2007: 845-848) 

 

Alla dessa fem orsaker till att individen gör motstånd mot förändringen beror på 

upplevelsen medarbetaren gör av förändringen. Vi finner det därför av vikt att även 

försöka se hur medarbetaren subjektivt upplever rädsla, vanor som förändras och 

initiativtagare. Eftersom individer ofta väljer att se förändringen utifrån hur det kommer 

att påverka dem själva är det av intresse att se upplevelsen genom intervjuer med 

medarbetare. Inom offentlig sektor kan storleken på organisationerna göra att 

individerna lätt ses som en grupp med anställda, och inte som enskilda individer, därför 

anser vi det angeläget att se förändringen utifrån ett medarbetarperspektiv med 

individens egna förutsättningar och subjektiva tilldragelser.  

 

Chaudhry, Coyle-Shapiro & Wayne (2010:8) framhäver också att all förändring inte 

behöver uppfattas som något negativt av individen. I vissa fall kan förändring resultera i 

att medarbetare anpassar sig och sitt arbete till förändringen. Författarna menar att 

beroende på situationen kan medarbetaren rikta uppmärksamhet mot de delar i 

förändringen som anses vara positiva för dennes skull och då få en mer positiv 

inställning till förändringar. Vidare diskuterar författarna även huruvida en individ 

jämför sig med andra runt omkring, som också påverkas av förändringen, och vilka 

fördelar denne får i jämförelse med andra medarbetare och hur detta kan bidra till att 

individen reagerar positivt eller negativt till förändring. (Chaudhry et al, 2010:8) Detta 

är något som även diskuteras av andra författare och främst när det gäller det 

psykologiska kontraktet.  

 

Det psykologiska kontraktet definieras som individens tro om gemensamma 

uppfattningar i kontexten av relationen mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Det 

psykologiska kontraktet fokuserar alltså på relationen mellan medarbetaren och 
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arbetsgivaren enligt Rousseau (1995:667-668). Villkoren som det psykologiska 

kontraktet bygger på är enligt författaren uppfattningar som baseras på individens 

perceptioner och förväntningar på den andra parten. Oavsett om dessa förväntningar är 

uttryckta eller underförstådda måste dessa förväntningar uppfyllas för att kontraktet ska 

gälla (Rousseau,1995:667-668). Exempelvis tar DelCampo, Rogers och Jacobson 

(2010:220) upp ett exempel att en verksamhet eller en chef har ett psykologiskt kontrakt 

som innebär att denne ska behandla varje individ rättvist, tillåta semester, tillgodose 

resurser som krävs för att medarbetaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och att 

erbjuda en tillfredsställande arbetsplats med trygga arbetsvillkor. Men då har också 

medarbetaren ett ansvar att slutföra sina arbetsuppgifter, ha en bra attityd, anpassa sig 

till verksamhetens regler och bestämmelser, samt att marknadsföra en rättvis bild av 

verksamheten (DelCampo et al, 2010:220). Enligt Robinson (1996:575) måste detta 

psykologiska kontrakt uppfyllas och hållas av båda parter för att det ska finnas en bra 

arbetsrelation. Att hålla ett psykologiskt kontrakt blir extra utmanande med tanke på att 

kontraktet baseras på vardera partens uppfattning av den andra parten, och dessa 

uppfattningar stämmer inte alltid överens. (Robinson, 1996:575) När en part inte anser 

att den andre parten uppfyller det psykologiska kontraktet, har kontraktet brutits och 

detta kan innebära konsekvenser i följd av en förändrad relation mellan medarbetaren 

och arbetsgivaren. Negativa effekter som kan komma från ett brutet kontrakt är lojalitet, 

arbetsprestation, effektivitet och tillit, vilket i sin tur kan leda till otrygghet, osäkerhet 

och missnöje på arbetet. (Rousseau,1995:667-668)  

 

I relation till vår studie är det psykologiska kontraktet av stor vikt. Förändringar kan 

nämligen påverka det psykologiska kontraktet i form av att vissa förändringar och 

medföljande krav på hur medarbetaren ska anpassa sig till dessa förändringar äventyrar 

medarbetarens uppfattning om arbetsgivaren, och därmed påverkar det även det 

psykologiska kontraktet som finns mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Eftersom 

verksamheter som bedrivs inom den offentliga sektorn ofta innefattar ett stort antal 

medarbetare har alla medarbetare ett eget psykologiskt kontrakt med arbetsgivaren (i 

denna studie; kommunen), och alla individer har därmed olika uppfattningar och 

förväntningar på arbetsgivaren, vilket kan innebära att förändringar uppfattas olika 

beroende på hur det psykologiska kontraktet ser ut mellan just den medarbetaren och 

arbetsgivaren. Därför anser vi att det psykologiska kontraktet är av stor vikt inom 

verksamheter som bedrivs inom den offentliga sektorn, och som till stor del påverkar 

individens upplevelse av organisationsförändringar då det psykologiska kontraktet 

speglar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Den femte aspekten som har varit framträdande i den befintliga forskningen gällande 

organisationsförändring och som också har mycket att göra med individen är 

delaktighet.  

3.2.5 Delaktighet 

För att genomföra en organisationsförändring där medarbetare ser resultatet och målet 

med förändringen kan delaktighet vara en aspekt som verkar för att underlätta 

förändringen både för organisationen och för individer i organisationen. Utifrån en 

undersökning gjord av O’Brien (2002) fann han att delaktighet bidrog till att 

medarbetare var mer mottaglig till information som organisationen sände ut, och som en 

följd av detta blev accepterandet av förändringsprocessen förbättrad. (O’Brien, 

2002:451) 
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Något som medarbetare kan uppleva öka delaktigheten är upplevelsen av empowerment 

(eller självbestämmande som det svenska uttrycket skulle vara). Bloisi et al. (2007:268-

271) beskriver delaktighet och motivation genom empowerment. Att ge en definition av 

ordet empowerment är svårt, men Bartunek och Spreitzer (2006) har i sin studie 

sammanställt olika definitioner som används för ordet empowerment. Utifrån deras 

studie förklaras empowerment som fördelning av makt, ökad kunskap, delaktighet i 

beslut, utföra något meningsfullt och känna sig kompetenta. (Bartunek & Spreitzer, 

2006:260) Något som även framgår angående empowerment är att människor som 

upplever empowerment har ett mer flexibelt och problemlösande sätt. (Bloisi et al. 

2007:268-271) 

 

I en artikel av Rankinen et al. delas arbetsrelaterad empowerment in i beteende 

empowerment, verbal empowerment och reslutatinriktad empowerment.  Beteende 

empowerment handlar om förmågan att hantera arbetet, arbeta i grupp med kollegor och 

även identifiera arbetsrelaterade problem som behöver lösas. Verbal empowerment 

handlar istället om att kunna föra fram sin egen åsikt, diskutera och försvara den i vissa 

fall, men även delta i beslutsfattande och ha möjlighet att presentera arbetsrelaterade 

problem på ett bra sätt till ledare. Sista typen av arbetsrelaterad empowerment är 

resultatinriktad och handlar om att underlätta för kollegor och ledare att genomföra 

förbättringar och förändring av arbetssätt för att få en effektivare organisation. 

(Rankinen et al. 2009: 405) Alla dessa tre typer av empowerment kan bidra till att 

medarbetaren upplever sig mer delaktig genom att se problem som behöver lösas, föra 

fram sin åsikt och diskutera förändringar, men även delaktighet i förbättring och 

förändringsprocesser.  

 

Undersökningen av Rankinen et al. är gjord på sjukhus, vilket enligt oss är en speciell 

organisation vid forskning kring empowerment eftersom deras arbete handlar om att 

rädda liv. Däremot ser vi att deras resultat mycket möjligt skulle vara anpassningsbart 

till vårt område eftersom det är inom offentlig sektor, socialtjänsten i Umeå som vi 

kommer genomföra vår undersökning på, och undersökningen av Rankinen et al. är 

gjord på ett landsting. Människorna inom socialtjänsten arbetar också med människor, 

kanske inte med att rädda liv, men det är liknande arbetsinsats och individernas 

utbildning kan vara liknande på sjukhus och inom socialtjänsten. Därför kan 

empowerment inneha samma verkan i sjukhusmiljö som inom socialtjänsten, och 

möjligen även stöta på samma hinder och drivkrafter. För en medarbetare kan 

empowerment leda till ökad upplevelse av delaktighet då de får eller tar större ansvar 

och blir uppmuntrade att ta initiativ. Delaktighet behöver givetvis inte endast vara 

empowerment, delaktighet kan upplevas på flera sätt, ett sätt skulle kunna vara 

beslutsfattande. 

 

Detta diskuterar Brown och Cregan (2008) i en undersökning de har gjort, där de har de 

funnit att delaktighet i beslutsfattande bidrar positivt till medarbetarens upplevelse av 

förändring eftersom det genererar en möjlighet för de anställda att interagera med 

ledare/chefer och ökar även förståelsen för ledarens motiv. Genom upplevd delaktighet i 

beslutsfattande uppfattar inte anställda cheferna/ledarna som ensamma auktoritet och 

medarbetarna kan bidra med erfarenhet från deras arbetsplats och arbetssituation till 

beslutsfattandet. Vid delaktighet i beslutsfattande så får medarbetaren möjligheten att 

granska ledarens motiv, men även se konsekvenser av olika alternativ innan de själva 

ska genomföra beslutets konsekvenser. (Brown & Cregan, 2008:680-681)  
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Studien av Brown & Cregan (2008) är gjord inom offentlig sektor för att se vilka 

åtgärder som kan minska en cynisk inställning till organisationsförändring. En 

medarbetares inställning till organisationsförändring kan vara negativ och därför 

upplever de kanske även organisationsförändringen som negativ. Genom delaktighet i 

beslutsfattande kan upplevelsen av organisationsförändringen bli mer positiv. 

Medarbetaren kan även uppleva delaktighet genom fler saker än beslutsfattande, men 

det är en aspekt av delaktighet som medarbetare kan uppleva positivt eller negativt. 

Delaktighet genom beslutsfattande kan i sin tur vara en drivkraft för medarbetarens 

upplevelse av en organisationsförändring inom offentlig sektor. Just delaktighet inom 

offentlig sektor anser vi vara viktigt och beslutsfattande som en del av detta tror vi kan 

påverka medarbetarens upplevelse av organisationsförändringen inom socialtjänsten i 

Umeå kommun.  

 

Det är inte självklart att delaktighet alltid leder till mer positiva förändringar, ibland kan 

det även vara så att delaktighet i beslutprocesser kan leda till sämre beslut och även vara 

tidskrävande. När en förändring måste ske omedelbart kan det ibland vara så att 

delaktighet tar för lång tid. (Kotter & Schlesinger, 2008:135) Det vi ser utifrån vår 

undersökning är att delaktighet är en svår aspekt i offentlig verksamhet där det finns det 

en tendens att beslutsfattandet förflyttas uppåt i hierarkin till toppchefer (O’Brien, 

2002:444). Därför anser vi att delaktighet är en aspekt som bör undersökas för att se hur 

medarbetaren upplever en organisationsförändring. Delaktighet behöver inte alltid 

betyda delaktighet i beslutsprocessen, utan vi ser även att delaktighet kan upplevas fast 

alla inte är med i beslutsfattandet.   

 

Den sjätte, och sista framträdande aspekten inom organisationsförändring är 

organisationskultur. Organisationskulturen och den befintliga forskningen som finns 

inom området kommer att lyftas fram i det kommande stycket.  

3.2.6 Organisationskultur 

Det finns olika definitioner av vad organisationskultur verkligen är, enligt Bloisi et al. 

(2007: 751) ger vissa förklaringen att organisationskultur är ”vårt sätt att göra saker här 

omkring”, medan andra anser att organisationskultur är betydligt mer komplext och 

innefattar värderingar, övertygelser och antaganden. Vi har funnit en definition som vi 

kommer utgå ifrån som lyder: organisationskultur är ”grundläggande antaganden som 

personer delar om organisationens värderingar, övertygelser, normer, symboler, ritualer 

och myter – alla uttrycksfulla utförandeformer som ger mening till det organisatoriska 

medlemskapet och accepteras som guider till önskat beteende”. (Bloisi et al. 2001: 751)  

 

Bate (1984) har studerat organisationsförändring och har urskiljt tre karaktäristiska drag 

som är typiska för en organisationskultur. Dessa drag är att organisationskulturen är: 

underförstådd, delad av flera individer och det sker en överföring till nya medlemmar 

som tillkommer till en arbetsgrupp. (Bate 1984: 45-46) Vi kommer att använda oss av 

den mer komplexa förklaringen av organisationskultur som Bate (1984:45-46) använder 

sig av. Anledningen till detta är för att organisationsförändring är komplext och kan 

bidra till att mer än bara sättet att arbeta inom en verksamhet förändras. De tre 

karaktäristiska dragen är inte motsägande till den definition vi valt att använda oss av, 

däremot ligger vårt fokus på den organisationskultur som är underförstådd hos 

medarbetaren och delad av medarbetarna på arbetsplatsen. Hur och var överföringen 

sker blir ej av stor vikt eftersom vi undersöker upplevelsen idag hos medarbetaren. Det 

kan dock vara så att medarbetaren upplever att organisationskulturen överförs och det 
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kan vara en aspekt som hindrar eller fungerar som drivkraft för medarbetare inom 

offentlig sektor vid en organisationsförändring.  

 

En modell av Schein delar in organisationskultur i två delar, beteendemässig kultur som 

ligger på en ytlig nivå och sedan interna värderingar och antaganden som ligger på en 

djupare nivå. Den ytliga nivån är den delen av organisationskulturen som är mer synlig 

och konstruerar den sociala och fysiska miljön. På den djupare nivån ligger fokus på 

värderingar och normer. Vid en organisationsförändring blir förändringen framgångsrik 

om den kan bli en norm. I studien Awasthy et al. genomförde fann de att det fanns en 

genomgående övertygelse att förändringen var nödvändig, men förändringens normer 

och värderingar hade inte fullt ut införlivats utav medarbetarna organisationen. 

(Awasthy et al. 2011: 46, 55)  

 

I denna studie anser vi att organisationskulturen är båda dessa delar, ytlig och djup. 

Organisationskulturens två delar kan påverka medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring. Eftersom organisationskultur är ett komplext område hjälper 

indelningen till att se vad som i organisationskulturen som medarbetaren upplever som 

hinder eller drivkraft vid en organisationsförändring. Inom offentlig sektor skulle det 

möjligen kunna vara så att organisationskulturen är svårare att förändra på grund av 

organisationens storlek, men även ryktet och synen på arbetet, arbetsgivaren och 

arbetsplatsen. Organisationskulturen ligger möjligen på en djupare nivå och kan där 

påverka en organisationsförändring och även medarbetarens upplevelse av den.     

 

I en artikel av Seijts och Roberts (2011:206) finner de sex individuella- och 

arbetsplatsrelaterade variabler som är kopplade till ett klimat som accepterar förändring. 

Vi anser att företagets klimat även kan komma att kallas organisationskulturen. De sex 

variablerna Seijt och Robers (2022) kommer fram till är följande: 

 

1. Upplevd kompetens 

2. Känslomässigt engagemang 

3. Nöjd med medarbetarna 

4. Möjlighet att delta i beslutsfattande 

5. Möjlighet till utveckling 

6. Respekt på arbetsplatsen 

 

Alla dessa sex variabler visade sig vara signifikant korrelerade med uppfattningen att 

deras ansträngning leder till förändringens framgång. Den sjätte och sista variabeln, 

respekt på arbetsplatsen, visade sig vara den variabel som var starkast kopplad till 

uppfattning av positiv förändring. Sammanfattningsvis visade sig studien att 

medarbetare med hög känsla av kompetens, känslomässigt engagemang, nöjda med sina 

kollegor, uppmuntrade till delaktighet i beslutsfattande, såg möjligheter för personlig 

utveckling och medarbetare som upplevde respekt på arbetsplatsen hade större 

möjligheter att se förändringen som gynnsam.  

 

Seijts och Roberts genomförde deras studie inom offentliga verksamheter och de 

argumenterar för fortsatta studier inom området organisationsförändring och offentliga 

organisationer. De hävdar att empiriska studier behövs för att ge information till ledare 

inom offentlig verksamheter för att underlätta förändringar och vilka konkreta åtgärder 

de kan initiera för att öka sannolikheten att rätt ansträngningar görs för att genomföra 

förändringen framgångsrikt. (Seijts & Roberts, 2011:206-207) 
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Dessa sex variabler som Sijets och Roberts kommer fram till i sin studie är koppat till 

organisationens klimat. Alla de olika variablerna ingår på så vis inom aspekten 

organisationskultur eftersom organisationskultur är så komplex och innefattar många 

delar, bland annat organisationens klimat Denna undersökning är gjord inom 

socialtjänsten i Umeå kommun som är en offentlig sektor och dessa sex variabler är 

enligt oss något som medarbetare kan uppleva vid en förändring och därför av vikt att 

undersöka.  

 

3.3 Sammanfattning av teorier 

Vår teoretiska referensram består alltså av forskning gällande organisationsförändring 

och olika aspekter som har visat sig påverka medarbetare vid organisationsförändringar. 

Utifrån den befintliga forskningen inom ämnet organisationsförändring har vi urskiljt 

sex aspekter som framhävande för medarbetarens upplevelse vid en 

organisationsförändring: ledarskap, kommunikation, rättvisa, individen, delaktighet och 

organisationskultur.  

 

Ledarskap är en viktig faktor när det gäller organisationsförändring då ledare ansvarar 

för implementering, genomföring och övervakning av förändringsprocessen. (Kanter, 

Stein & Jick, 1992 refererad i Gilley, McMillan & Gilley, 2009:1). Ledaren ska också 

skapa villighet för förändringen och inte försöka att överkomma det motstånd som 

eventuellt finns. Det är extremt viktigt att en ledare klarar av att förklara och 

demonstrera hur förändringen kommer att påverka alla medarbetare, samt att ledaren 

kan erkänna och ge den hjälp och det stöd som är nödvändigt för att skapa villighet till 

en förändring. (Self, 2007:12) Det finns även ett samband mellan olika typer av 

ledarskap och dess influenser på medarbetarnas inställning till organisationsförändring. 

Dessa två ledarskapsstilar spelar också en avgörande roll i skapandet av en arbetsmiljö 

där förändring ses som positivt och framgångsrikt bland medarbetarna. (Bettencourt, 

2004:177) 

 

Kommunikation ses som en viktig aspekt i organisationsförändring då det kan påverka 

medarbetares upplevelse både positivt och negativt. En trovärdig, och stor mängd, 

kommunikation är av väsentlig betydelse för att medarbetare ska förstå och vilja vara 

med i en förändring. Bra kommunikation vid en organisationsförändring innebär att 

budskapet som ska kommuniceras ingår i de dagliga aktiviteterna och i diskussioner, 

samt hur budskapet passar in i ett större sammanhang. (Kotter, 1995:63) Det finns olika 

typer, och kanaler, av hur budskap kan kommuniceras till medarbetare. Muntlig 

kommunikation består av direkta samtal med enskilda individer och skriftlig 

kommunikation består av dokument som skrivits av organisationen, till exempel 

nyhetsbrev och rapporter. (Armenakis et al, 1993:688) 

 

Rättvisa är en komplex aspekt som kan ha stor påverkan på medarbetares upplevelse av 

organisationsförändring. Upplevelsen av organisatorisk rättvisa kan leda till 

accepterande av förändring, öppenhet till förändring och samarbete. (Foster, 2010: 12) 

När det kommer till rättvisa kan det delas upp i fyra olika typer, rättvis fördelning, 

rättvis process, social rättvisa och informationsrättvisa som kan bidra till en starkare 

organisationsidentitet. (Colquitt, 2001:386) En starkare organisationsidentitet bidrar till 

en starkare vilja hos medarbetare att vilja samarbeta. Rättvisa kan alltså ge signaler till 

medarbetarna om att deras kunskap och arbete är uppskattat och att de som medarbetare 
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är respekterade, vilket kan leda till att medarbetarna samarbetar vid en organisations 

förändring. (Michel et al. 2010:42,56)  

 

Individen upplever ofta förändringar med en känsla av osäkerhet och rädsla för att de 

inte ska utveckla nya färdigheter och beteende som önskas av dem. De flesta människor 

har begränsad förmåga att förändras, medan vissa är ännu mer begränsad än andra. Om 

förändringarna är omfattande och individen har låg tolerans för förändringar, kan denne 

aktivt ta ställning mot förändringen av anledningar som individen själv inte ens förstår. 

(Kotter & Schlesinger, 2008:134) All förändring behöver heller inte uppfattas som 

något negativt av individen. I vissa fall kan förändring resultera i att medarbetare 

anpassar sig och sitt arbete till förändringen. (Chaudhry et al, 2010:8) Hur en individ 

reagerar kan bero på det psykologiska kontraktet som finns mellan individen och 

verksamheten. Kontraktet baseras på individens uppfattningar och förväntningar på den 

andra parten. Oavsett om dessa förväntningar är uttryckta eller underförstådda måste 

dessa förväntningar uppfyllas för att kontraktet ska gälla (Rousseau,1995:667-668). 

 

Delaktighet kan bidra till att medarbetare är mer mottagliga till information som 

organisationen sänder ut, som en följd av detta blir accepterandet av 

förändringsprocessen förbättrad. (O’Brien, 2002:451) Något som medarbetare kan 

uppleva öka delaktigheten är upplevelsen av empowerment. Empowerment delas in i 

beteende-empowerment, verbal-empowerment och reslutatinriktad-empowerment.  

Beteende-empowerment handlar om förmågan att hantera arbetet, arbeta i grupp med 

kollegor och även identifiera arbetsrelaterade problem som behöver lösas. Verbal-

empowerment handlar istället om att kunna föra fram sin egna åsikt, diskutera och 

försvara den i vissa fall, men även delta i beslutsfattande och ha möjlighet att presentera 

arbetsrelaterade problem på ett bra sett till ledare. Sista typen av arbetsrelaterad 

empowerment är resultatinriktad och handlar om att underlätta för kollegor och ledare 

att genomföra förbättringar och förändring av arbetssätt för att få en effektivare 

organisation. (Rankinen et al. 2009: 405) 

 

Organisationskultur är underförstådd, delad av flera individer och det sker en 

överföring till nya medlemmar. (Bate 1984: 45-46) Vid en organisationsförändring blir 

förändringen framgångsrik om den kan bli en norm i verksamheten, vilket styrs av 

organisationskulturen. Förändringens normer och värderingar måste införlivas utav 

medarbetarna i verksamheten för att förändringen ska gå att genomföra på ett effektivt 

och framgångsrikt sätt. (Awasthy et al. 2011: 46, 55) I den teoretiska referensramen 

presenteras sex individuella- och arbetsplatsrelaterade variabler som är kopplade till ett 

klimat som accepterar förändring, dessa sex variabler påverkas starkt av 

organisationskulturen (Seijts & Roberts , 2011:206).  

 

Dessa sex aspekter som vi har valt att lyfta fram i den teoretiska referensramen har 

diskuterats utifrån applicerbarheten på offentlig sektor och utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Eftersom det inte finns forskning inom organisationsförändring 

och den offentliga sektorn utifrån ett medarbetarperspektiv kan det givetvis vara så att 

det kan finnas fler och andra aspekter som påverkar medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring, men detta är något i sådana fall kommer att diskuteras mer i 

analysen.   
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                  4. Studiens genomförande 
I detta kapitel ges en beskrivning av hur undersökningen praktiskt har genomförts. De 

delar vi kommer att ta upp är: undersökningsdesign, datainsamlingsmetod, 

intervjuguide, test av frågorna, val av respondenter, intervjutillfället, databearbetning 

och reflektioner kring intervjuerna.  

 

4.1 Undersökningsdesign 

Eftersom vår problemformulering innebär att vi undersöker vad som påverkar en 

medarbetares upplevelse av en organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå 

komun, anser vi att den kvalitativa intervjun lämpar sig bäst för att få fram 

medarbetarnas (respondenternas) syn och uppfattning på organisationsförändring. Den 

kvalitativa intervjun ger god förståelse för hela kontexten och verklighetens individuella 

konstruktion (Backman, 1998:47-48). En nackdel med den kvalitativa intervjun är att 

resultatet ej går att generalisera och överförbarheten blir svårare. Vi ser dock att den 

kvalitativa intervjuns fördelar överväger de eventuella nackdelar för vår studie. 

Kvalitativa intervjuer innebär, enligt Bryman & Bell (2005), att data samlas in för att 

undersöka respondenternas egna uppfattningar och synsätt. Fokus är riktat mot 

respondentens ståndpunkter och intervjun kan ta olika riktningar beroende på vad 

respondenten upplever vara relevant och viktigt. (2005:361) Även syftet, som ämnar 

visa på aspekter som kan vara hinder och/eller drivkrafter för medarbetare vid en 

organisationsförändring uppnås, enligt oss, bäst med hjälp av kvalitativa intervjuer då vi 

inte syftar efter att generalisera resultatet utan vill se individers olika upplevelser och att 

de delar med sig av en subjektiv bild, som vi därefter kan tolka utifrån den befintliga 

teorin, problemformuleringen och syftet.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Eftersom vi i föregående avsnitt konstaterade att den mest lämpade 

undersökningsdesignen för denna studie är kvalitativ intervju, valde vi mellan 

ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer, då vi anser att dessa är bäst lämpade i 

förhållande till vårt problem. Vårt val blev semi-strukturerade intervjuer eftersom vi har 

utgått från befintlig teori inom organisationsförändring och ämnar undersöka vissa 

aspekter inom området. Den semi-strukturerade intervjun innebär att det finns en viss 

struktur i intervjuns upplägg och även om det finns en intervjuguide som berör vissa 

områden erbjuds respondenten även stor frihet att svara fritt på frågorna som berörs 

(Bryman & Bell, 2005:363).  

 

Eftersom vi vill få fram medarbetarens upplevelse av en organisationsförändring ser vi 

det som en stor fördel att använda oss av semi-strukturerade intervjuer då denna typ av 

intervju gör det möjligt för respondenterna att beskriva sin syn på sin upplevelse av 

organisationsförändring. En annan fördel med denna typ av intervju är att intervjuerna 

tillåter flexibilitet, vilket innebär att både vi som intervjuar och respondenten har 

möjlighet att kommentera/fråga/svara på saker utöver intervjuguiden. Detta ökar 

möjligheten att få fram nya idéer och tankar hos både respondenten och vi som 
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intervjuar, vilket vi anser vara positivt för denna undersökning som undersöker 

medarbetares upplevelse vid en organisationsförändring. Detta anser även Bryman och 

Bell (2005:363-364) vara fördelarna med att göra semi-strukturerade intervjuer. Genom 

att vi använder oss av semi-strukturerade intervjuer kan resultatet variera mellan de 

olika respondenterna, vilket kan vara en nackdel då det bidrar till att det i vissa fall kan 

vara svårt att tolka resultatet och få en hög trovärdighet på det. Dock är det enligt 

Bryman & Bell (2005:366) ändå möjligt att i viss utsträckning kunna jämföra resultatet 

vid semi-strukturerade intervjuer, vilket således är en fördel för oss då syftet är att 

kunna visa på hinder och/eller drivkrafter för medarbetare vid en 

organisationsförändring och detta kräver viss form av jämförbarhet mellan de olika 

respondenterna.  

 

4.3 Intervjuguide 

Som vi argumenterat för ovan har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning med 

semi-strukturerade intervjuer. Vid utformningen av vår intervjuguide (Se bilaga 1) finns 

det enligt Bryman och Bell (2005) olika typer av frågor som kan användas. Det kan vara 

inledande frågor som är till för att respondenten ska känna sig bekväm eller preciserade 

frågor som kan följas av sonderingsfrågor eller uppföljningsfrågor för att fördjupa sig i 

svaret eller frågan (Bryman & Bell, 2005:371-372). Vi anser att det var av stor vikt att 

ställa frågor i början för att göra respondenten bekväm, för att sedan ställa mer ingående 

frågor angående vårt forskningsområde. För att ha möjlighet till att förstå och fördjupa 

oss följes även frågorna upp för en djupare reflektion. Intervjuguiden innehåller även 

direkta och indirekta frågor, men till större del indirekta frågor eftersom vi undersöker 

respondentens egna upplevelse, vilket är vad indirekta frågor handlar om, att få fram 

personens egen åsikt (Bryman & Bell 2005:371).   

 

Eftersom vår studie har ett deduktivt angreppssätt och bygger på en hermeneutisk 

kunskapssyn medför det att våra frågor har sin utgångspunkt i teorin för att vi sedan ska 

kunna tolka och förstå medarbetarens upplevelse av organisationsförändring inom 

socialtjänsten i Umeå kommun som är ett exempel på en offentlig sektor. Vi 

argumenterade även för inslag av ett induktivt angreppssätt. Detta tar sig även uttryck i 

intervjuguiden i form av frågor utan koppling till befintlig teori, för att möjliggöra en 

potentiell utveckling av befintlig teori, eftersom vi undersöker ett kunskapsgap. Detta 

kunskapsgap är medarbetares upplevelse av organisationsförändring inom offentlig 

sektor.  

 

Vi kommer nu att presentera de olika delarna i intervjuguiden och varför dessa delar är 

relevanta för vår studie.   

4.3.1 Bakgrundsinformation 

Vi väljer att ta med bakgrundsinformation som beskriver ålder, kön och storlek på 

arbetsgrupp eftersom dessa perspektiv är något som vi innan intervjuerna önskade få 

reda på, då vi ville ha en spridning mellan åldrar, och intervjua både män och kvinnor 

som tillhörde olika stora arbetsgrupper. (Se 4.5, val av respondenter) Vi anser även att 

det kan vara av värde för läsaren av denna uppsats att veta denna bakgrundsinformation 

för att kunna skapa sig en bild av de respondenter som vi intervjuar. 

4.3.2 Inledande frågor 

Dessa frågor anser vi vara av vikt för att respondenten ska känna sig bekväm och att ge 

en bild av vem respondenten är. Eftersom vi undersöker den subjektiva upplevelsen hos 
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medarbetarna av organisationsförändringen, är det av stor vikt att respondenten känner 

sig avslappnad och vågar tala öppet. Inledande frågor ska enligt litteraturen medföra just 

detta. (Bryman & Bell, 2005:371) 

                       

4.3.3 Grundläggande frågor – organisationsförändring 

För att få en bild av medarbetarens upplevelse av organisationsförändring och lämna 

öppet för respondenten att själva ge uttryck och inte ställa för slutna frågor väljer vi att 

ställa några frågor om organisationsförändring. Frågorna medför även att det blir tydligt 

vad intervjun handlar om, eftersom fokus i dessa frågor ligger på just 

organisationsförändring, som är vårt forskningsområde. Dessa frågor är rätt 

övergripande och ställda för att medarbetaren ska känna sig fri att delge sina tankar 

kring organisationsförändring. Självklart finns det viss koppling till teorin, men stor del 

av organisationsförändringsteorierna är även kopplade till frågorna som följer nedan 

angående de olika aspekterna.  

4.3.4 De olika aspekterna 

Resterande del av intervjuguiden har vi valt att dela in i olika områden, med några 

frågor inom varje område. Dessa områden är de aspekter som vi funnit i tidigare studier 

ha kopplingar till organisationsförändring och upplevelsen av den. Flera av dessa 

aspekter går även in i varandra, vilket innebär att frågor under en aspekt går att koppla 

till teori inom en annan aspekt. På grund av detta är det inte lika många frågor inom 

varje aspekt, eftersom vi ser att vissa frågor svarade till flera aspekter. 

  

Ledarskap 

Frågorna som står under denna aspekt handlar om att få en uppfattning om hur 

medarbetaren upplever ledarskap under en organisationsförändring och i vårt fall inom 

socialtjänsten i Umeå kommun som är ett exempel på en offentlig sektor. Som det har 

visats i forskning så är ledarskap av betydelse vid en organisationsförändring (Kotter, 

1995:60;  Self, 2007:12).  

 

Kommunikation 

Kommunikation är en aspekt som även är kopplad till föregående aspekt, ledarskap. 

Därför kan även frågor inom ledarskap kopplas till teorier inom området 

kommunikation. Första och sista frågan är lite bredare frågor för att inte begränsa 

medarbetarens upplevelse av kommunikation, medan de två frågorna i mitten om 

trovärdighet och tillräcklighet är något snävare.  

 

Rättvisa 

Vid frågor kring rättvisa vill vi poängtera att intervjufrågorna är menade att undersöka 

hur medarbetaren upplever rättvisa vid organisationsförändringen, inte om det är 

rättvist. Vi vill att den subjektiva upplevelsen ska vara det som får träda fram vid svaren 

och därför är frågorna även vinklade utifrån individen (medarbetaren). Givetvis är 

frågorna även kopplade till om upplevd rättvisa påverkar upplevelsen av 

organisationsförändringen. 

 

Individen 

Denna aspekt lyfter frågor som osäkerhet, upplevelse av omtanke och vilket fokus som 

medarbetaren har vid organisationsförändringen. Något som det talas om i teorin är att 

medarbetare ofta tenderar att fokusera på hur förändringen påverkar dem själva och 
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glömmer att se helheten (Bloisi et al. 2007: 845-848). Detta anser vi vara svårt att fråga 

en fråga om, men kan komma att ses genom hela intervjun beroende på vad 

medarbetaren väljer att lyfta fram; effekten av organisationsförändringen på sin egen 

situation eller på arbetet i sin helhet.  

 

Delaktighet 

Frågor inom aspekten delaktighet är tydligt kopplade till teorier om empowerment, då 

detta är något som forskare sett uppmuntra till upplevelsen av delaktighet (Bloisi et al. 

2007:268-271). Dessa frågor är inte lika öppna som de andra frågorna, utan kan kräva 

uppföljningsfrågor för att uppmuntra respondenten att utveckla sina svar och få en större 

förståelse och inblick i medarbetarens tankar kring denna aspekt. 

 

Organisationskultur 

Även denna aspekt är något som går igen i frågor inom de andra aspekterna eftersom 

organisationskultur är svårt att definiera, det kan innefatta de andra aspekterna också. Vi 

har ändå valt att ställa några frågor kopplade till detta, vilket handlar om att få del av 

medarbetarens upplevelse av arbetsgruppen i förhållande till organisationsförändringen.  

 

4.4 Test av frågorna 

Innan vi träffade medarbetarna inom socialtjänsten genomförde vi en pilotstudie på 

några lämpligt utvalda. Det vi menar med lämpligt utvalda är arbetare inom 

socialtjänsten som varit med om en organisationsförändring eller var med om en 

organisationsförändring. Vi har valt dessa respondenter för att få medarbetare inom den 

offentliga sektor och vår önskan var att respondenterna vid pilotstudien inte skulle skilja 

sig alltför mycket från respondenterna vid studiens genomförande. Dessa individer som 

pilotstudien genomfördes på var ej med i urvalspopulationen, som Bryman och Bell 

(2005) även uttrycker är viktigt. Istället valde vi individer som på något sätt var 

jämförbara med huvudrespondenterna (Bryman & Bell 2005:191). Anledningen till att 

vi gjorde en pilotstudie var för att upptäcka om frågorna var möjliga att förstå, om de 

var ledande eller huruvida de ämnade för medarbetaren att svara ärligt och öppet. 

Pilotstudier genomförs vid kvalitativa intervjuer för just detta, som ett försök att 

upptäcka eventuella problem med frågor för att i god tid kunna åtgärda dessa innan 

undersökningen genomförs (Bryman & Bell, 2005:191).  

 

Denna pilotstudie visade att flera frågor var ja/nej frågor, vilket bidrog till att vi alltid 

var i behov av att ställa följdfrågan ”varför”. Därför arbetades dessa frågor om för att 

vara mer öppna och beskrivande än rena ”ja” och ”nej” frågor. Innan pilotstudien var 

intervjuguiden indelad i lika många frågor inom varje aspekt. Utifrån pilotstudien insåg 

vi att många frågor blev upprepning av tidigare frågor och svar. Vi såg även att många 

av svaren var kopplade till flera aspekter samtidigt. Vi förändrade därför frågorna till att 

vara med vida och öppna, detta för att respondenternas svar på en fråga, kan bidra till 

svar till fler än bara en aspekt. Längden på intervjun upplevdes lång, med många 

upprepningar och även för många frågor. Med de mer öppna frågorna och med mindre 

upprepande frågor kortades intervjuguiden ner från 50 frågor till 29 frågor. Efter denna 

pilotstudie och respons från vår handledare angående intervjuguiden valde vi att 

genomföra intervjuerna utifrån intervjuguiden (Se bilaga 1).  

 

4.5 Val av respondenter 

Utifrån vårt syfte med studien ansåg vi att ett icke-sannolikhetsurval var ett lämpligt 

urval för vår studie. Syftet med studien är att lyfta fram medarbetarens subjektiva 
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upplevelse när det gäller organisationsförändring och dessa åsikter har använts för att i 

viss utsträckning kunna urskilja mönster och viss jämförbarhet mellan medarbetare. 

Syftet har inte varit att generalisera den data vi fått in eller att representera populationen 

i stort. (Bryman & Bell, 2005:378-379) 

 

Då vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval hade vissa enheter i 

populationen större möjlighet att väljas ut än andra. En form av icke-sannolikhetsurval 

är bekvämlighetsurval och baseras på att ett visst urval görs för att enheterna 

(respondenterna) är lättillgängliga och bedöms även som mer lämpliga för vi som 

genomför studien. (Bryman & Bell, 2005:377-378) En fördel med bekvämlighetsurval 

var att svarsfrekvensen blev väldigt hög då respondenterna har valts ut och är relativt få 

till antalet i jämförelse med en enkätundersökning. Eftersom vi, i samråd med 

enhetscheferna för olika handikappboenden inom Umeå kommun, har valt ut 

respondenterna blev svarsfrekvensen hög och resultatet användbart för vår studie. Valet 

att genomföra studien inom just handikappomsorgen i Umeå kommun berodde till stor 

del på att handikappomsorgen är uppdelad i olika boenden och därmed ökade våra 

möjligheter att få respondenter från olika arbetsgrupper och boenden. En nackdel med 

bekvämlighetsurval är att resultaten bli omöjliga att generalisera då urvalet inte är 

representativt för populationen. Eftersom syftet med vår studie inte är att generalisera 

anser vi dock inte att detta varit ett problem.  

 

Vi begränsade oss tidigt till att genomföra studien i Umeå, inom offentlig sektor och 

den kommunala verksamheten, vilket bidrog till att antalet möjliga respondenter 

minskade bara utifrån de aspekterna. Då socialtjänsten inom Umeå kommun genomför 

en organisationsförändring och bedriver sin verksamhet inom offentlig sektor anser vi 

att denna verksamhet är lämplig för vår studie. Utöver begränsning av verksamhet 

utgick vi även från vissa kriterier som medarbetarna (respondenterna) skulle ha uppfyllt. 

Vi önskade att få respondenter som hade arbetat inom den kommunala verksamheten 

minst 1 år och var fast anställd eller hade ett längre vikariat. Detta för att vi ansåg att 

respondenterna skulle ha behövt arbeta inom verksamheten en viss tid för att kunna ge 

en bredare bild på sin upplevelse av organisationsförändringen. 1 år kändes därför som 

en rimlig tidsperiod för att dessa medarbetare då deltagit i organisationsförändringen 

som Socialtjänsten nu genomför. Springvikarier och anställda som arbetat inom 

verksamheten en kortare tid har givetvis även de en uppfattning om 

organisationsförändringen, men för vår tänkta studie ansåg vi att dessa kriterier ändå bör 

ha uppfyllts. Vi valde även respondenter från 4 olika boenden. Detta för att inte 

ledarskapet för boendet skulle spegla upplevelsen i alltför stor utsträckning. Vi menar 

att om vi enbart hade valt att genomföra studien på ett boende, hade alla respondenter 

haft samma ledare (chef), och eftersom detta är en studie med ett medarbetarperspektiv 

ville vi inte att ledarskapet skulle utgöra den faktor som påverkade respondenternas 

upplevelse mest.  

 

De fyra boenden som vi besökte hade olika stora arbetsgrupper. Vi ansåg att det var av 

intresse för denna studie för att undersökningen skulle vara representativ för 

handikappomsorgen, men även socialtjänst i stort, då storleken skulle kunna påverka 

upplevelsen av organisationsförändringen och vi anser att detta ökar trovärdigheten av 

vårt arbete. Detta har medfört att vi har intervjuat olika många medarbetare beroende på 

storlek på arbetsgruppen, för att minimera risken att endast en medarbetares synsätt 

skulle dominera resultatet på det boendet. Dessa respondenter blev tillfrågade av deras 

chef om att bli intervjuad och därmed tackade de frivilligt ja till att delta i vår studie. Vi 
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har även valt respondenter från olika typer av boenden (serviceboende, daglig 

verksamhet och äldreboende för begåvningshandikappade). Detta för att respondenterna 

skulle vara representativ för socialtjänsten och handikappomsorgen, då det finns flera 

olika boenden, med varierande arbetsuppgifter vilket skulle kunna påverka upplevelsen 

av organisationsförändring. 

 

 

Även könsfördelningen och ålderfördelningen bland respondenterna försökte vi påverka 

i den utsträckning det var möjligt. Vi önskade intervjua respondenter som 

representerade båda könen och olika åldrar, då vi ansåg att detta kanske kunde påverka 

resultatet och deras upplevelse av organisationsförändring och även för att kunna ge en 

bredare analys av resultatet. Om vi enbart hade valt exempelvis män i övre medelåldern 

hade kanske resultatet sett annorlunda ut, och genom att ha variation i både kön och 

ålder ansåg vi att resultatet blev mer trovärdigt och, även om det inte är generaliserbart, 

mer representativt. Tyvärr var det inte möjligt för oss att få den önskvärda spridningen 

gällande kön och ålder. Vi har enbart intervjuat en man av de totalt elva respondenterna. 

Detta berodde till stor del på att de boenden som vi har genomfört intervjuerna på dels 

hade få män anställda och att boendena hade begränsat med tid för att undvara 

medarbetare till att låta sig intervjuas. Vid dessa tillfällen som intervjuerna genomfördes 

på föll det sig så att de män som arbetade på boendena var lediga, vilket var oturligt för 

vår studie. Dock anser vi ändå att det inte har påverkat resultatet alltför mycket med 

Tabell 4.5.1 Sammanställning av intervjuer 

Intervju Tid Intervju 

form 
Kön Ålder Arbets-

gruppens 
storlek 

Utbildning Antal år 

inom 

Umeå 

Kommun 

1.  17:53min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  55  10  Under-

sköterska  
10 år  

2.  23:59min  Semi-

strukturerad  
Man  43  10  Tvåårig 

El-teknisk  
8 år  

3  14:04min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  50  10  Kontors-

utbildning  
12 år  

4.  28:54min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  56  3  Vårdarinna  15år  

5.  35:45min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  58  12  Ingen  11år  

6.  36:48min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  47  12  Under-

sköterska  
24år  

7.  17:54min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  55  12  Vårdarinna  20år  

8.  21:53min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  57  3  Vårdarinna  20år  

9.  36:02min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  42  3  Vårdarinna  22år  

10.  26:27min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  56  5  Vårdarinna  15år  

11.  24:33min  Semi-

strukturerad  
Kvinna  53  5  Vårdarinna  12år  
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tanke på att det generellt är få män som arbetar med vård- och omsorg då kvinnor är 

överrepresenterade inom detta yrke. Även åldersfördelningen blev inte som vi först hade 

önskat, respondenterna var till stor del i medelåldern och den övre medelåldern. För vår 

studie hade det kunnat vara av intresse att se huruvida ålder hade kunnat påverka 

respondenternas upplevelse av organisationsförändring men vi anser ändå att resultatet 

är applicerbart utifrån studiens syfte då det generellt sett är rätt stor andel medarbetare 

inom handikappomsorgen som är i medelåldern/övre medelåldern.  

 

Då vi avgränsat oss till att genomföra vår studie inom Umeå kommun och 

handikappomsorgen trodde vi att många skulle ha någon form av vårdutbildning, men 

det var inget som vi önskade inför intervjuerna. Dock har vi ändå valt att fråga om 

respondenternas utbildning för att öppna upp för respondenterna att känna sig bekväma 

och prata om något som endast de har kunskap om. 

 

Alla intervjuer har spelats in och transkriberats. Anledningen till detta var för att vi 

skulle kunna lyssna på intervjuerna igen för att minska risken för att minnas fel. 

Inspelningen och transkriberingen har även bidragit till att göra undersökningen mer 

trovärdig och tillåter på så sätt alla att ta del av intervjuerna för att bilda sig en egen 

uppfattning. (Bryman & Bell, 2005, s. 374-375) Under intervjuerna har vi varit två 

intervjuare, en som har ställt frågor och en som antecknat för att få huvuddragen från 

intervjuerna nedskrivna. Det fanns en risk att respondenten kännde sig i underläge 

eftersom vi var två intervjuare vid intervjutillfället. Detta nämns även av forskare, men 

eftersom det bara var en som ställde frågor hoppas vi att denna risk har minskat. 

Fördelen med att vara två, som är samspelta, är att det kan ha bidragit till en bättre 

intervju med större förståelse och informationsmängd jämfört med om det bara varit en 

intervjuare. (Trost, 2005: 46) Eftersom vi har skrivit arbeten tillsammans och genomfört 

intervjuer ihop förr ansåg vi att det var en fördel att vara två, precis som litteraturen 

säger. 

 

4.6 Intervjutillfället 

Före intervjuerna hade vi haft kontakt med enhetscheferna på de olika boendena som 

gav sitt godkännande till att vi genomförde intervjuer med deras medarbetare. Därefter 

kontaktade vi boenden som fick bestämma om de var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Medarbetarna som ville ställa upp på att låta sig intervjuas fick sedan förslå tider när det 

var passande för dem att vi kom och genomförde intervjuerna. Vid kontakten med varje 

enskild arbetsplats gav vi dem information om att intervjuerna skulle ta ca: 45min och 

vi önskade även antal respondenter beroende på arbetsplatsstorlek. Väl på plats fick vi 

hos alla boenden ett eget rum att sitta i där det var tyst och lugnt. Genom att genomföra 

intervjuerna på deras ”hemmaplan” hoppades vi att de skulle känna sig mer avslappnade 

och trygga under själva intervjutillfället. Under intervjuerna var båda författarna 

närvarande. En av oss hade som uppgift att ställa frågorna och intressera sig för 

respondenten och dennes svar. Medan den andre förde stödanteckningar och även sökte 

efter kopplingar och extra intressanta svar för att ha möjligheten att fråga mer om detta. 

Detta innebär att under intervjun var det en av oss som ledde intervjun, medan den 

andra antecknade och fällde in frågor vid intressanta svar som behövdes ytterligare 

förklaringar eller dyl.   

 

Självklart var ingen intervju den andra lik, men vår utgångspunkt var att försöka 

genomföra intervjuerna på liknande sätt. De fick alla samma frågor, från samma person. 

Alltså ändrade inte vi författare vem som intervjuade och vem som skrev, utan våra 
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roller var desamma under alla intervjuer. Varje intervju spelades även in för att på så 

sätt kunna transkriberas och lyssnas på igen. Alla respondenter gav sitt godkännande till 

att låta sig spelas in och vi förklarade även att inspelningen enbart var för vår egen skull 

och att respondenterna skulle vara helt anonyma för läsaren av denna uppsats.   

 

4.7 Databearbetning 

För att analysera det insamlade materialet har vi lyssnat på de inspelade intervjuerna. 

Tack vare att vi båda två var närvarande vid alla intervjuer, fick vi en bredare bild av 

respondenterna och deras svar då vi fick två tolkningar av respondenten och dennes 

svar. Utifrån de inspelade intervjuerna gjordes transkribering på alla intervjuerna.   

 

Med stöd från transkriberingen och anteckningar från intervjutillfällena har vi 

tillsammans tolkat materialet och analyserat respondenternas svar. Eftersom vi valde att 

göra semi-strukturerade intervjuer var inte materialet generaliserbart, utan gav en 

subjektiv bild på respondenternas upplevelse av organisationsförändring. I viss 

utsträckning gick några av svaren att jämföra, men i det stora hela var svaren från 

respondenterna subjektiva och skildrade deras individuella upplevelse av 

organisationsförändringen.  

 

När all transkribering var gjord utgick vi från resultatet av transkriberingen och 

analyserade huruvida vår valda problemformulering, syftet och de valda teorierna gick 

att applicera och tillämpa på resultatet från intervjuerna. Eftersom detta är en kvalitativ 

studie är det vår tolkning av materialet som presenteras och på grund av detta kan vi inte 

ge en tydlig bild av hur materialet bearbetats då intervjuerna inte sett exakt likadana ut 

och svaren inte alltid är jämförbara med varandra. Bearbetningen av materialet har i 

stort sett varit densamma för alla intervjuerna men det har även förekommit skillnader 

där vissa intervjuer tagit längre tid att bearbeta, då svaren varierat mellan 

respondenterna. Vi har valt att enbart transkribera vad som sades under intervjuerna och 

har därmed utelämnat tolkningar av kroppsspråk, skratt, pauser osv. Detta för att vår 

studie ämnar undersöka medarbetarnas upplevelse och inte hur de förhåller sig till och 

reagerar på olika frågor. Vi har därför fokuserat på vad som sades men eftersom vi har 

ett hermeneutiskt synsätt, där vi som författare tolkar det insamlade materialet, kan vi 

givetvis inte påstå att vi är helt fria från våra individuella tolkningar av respondenten. 

Dock har vi i den mån det varit möjligt försökt att inte låta våra personliga åsikter och 

tolkningar av respondenterna påverka det slutgiltiga resultatet och analysen.  

 

4.8 Reflektioner kring intervjuerna 

Med tanke på att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval och att detta skedde i samråd 

med enhetscheferna för de olika handikappboendena, kan vi ha fått tag i respondenter 

som gett en vinklad bild av medarbetarnas upplevelse av organisationsförändring. 

Eftersom vi hade vissa kriterier och önskemål som respondenterna skulle uppfylla tror 

vi ändå att respondenterna är trovärdiga och att de har gett en tillförlitlig syn av 

medarbetares upplevelse av organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå 

kommun som är ett exempel på en offentlig verksamhet.  

 

Vi ansåg att våra respondenter var väl förberedda och insatta i vad vi ämnade 

undersöka, och varför just de var utvalda. Dock ansåg vi inte att de var för insatta i 

ämnet och frågorna för att eventuellt ha anpassat svaren utifrån vad de trodde att vi ville 

ha få fram. Detta kan annars vara en nackdel, att respondenterna anpassar sina svar 

utifrån vad deras uppfattning om vad de tror att vi vill undersöka. Även om vi inte ansåg 



 

40 

att detta var fallet gällande denna undersökning tror vi däremot att respondenterna kan 

ha anpassat svaren till en viss gräns. De kanske inte ville dela med sig av deras 

upplevelse till hundraprocent av rädsla för att framställa någon/några medarbetare eller 

verksamheten i dålig dager. Vi har försökt minimera risken med detta genom att 

framhäva deras anonymitet, men detta kan ändå ha påverkat respondenten.  

 

För att få respondenterna så avslappnade som möjligt valde vi att genomföra 

intervjuerna på deras arbetsplats, i lokaler där de kände sig trygga. Vi önskade att 

respondenterna skulle känna sig trygga i en van miljö och delgav all nödvändig 

information innan intervjuerna genomfördes för att de skulle känna att de hade en god 

access innan intervjutillfället. I och med att intervjuerna genomfördes på deras 

”hemmaplan” upplevdes alla respondenterna trygga och lugna. Det var ingen av 

respondenterna som uttryckte någon oro eller osäkerhet, utan var väldigt medgörliga 

och förväntansfulla inför att bli intervjuade. Eftersom respondenten själv fick avgöra 

huruvida vi fick spela in vad som sades upplevde vi heller inte att någon kände sig illa 

berörd eller osäker i och med inspelningen av intervjun.  

 

Intervjuerna varierade i längd främst mellan det första boendet och de övriga tre. Vad 

detta beror på är svårt att säga, det kan handla om intresset för detta ämne men även att 

vissa människor resonerar och diskuterar mer än andra. Vi anser inte att den varierande 

längden på intervjuerna påverkat vårt resultat, då vi ändå anser att alla intervjuer gav oss 

användbart material som var relevant för denna studie. En av intervjuerna som vi 

genomförde var betydligt kortare än genomsnittet på de andra intervjuerna. Resultatet 

av denna intervju har enbart använts för att några av respondentens svar ändå gick att 

använda i denna studie för att visa på mönster och trender som sammanföll med de 

andra respondenternas svar. Varför denna intervju blev kortare än de andra berodde på 

olika omständigheter, och eftersom vi valt att skydda alla respondenter och deras 

deltagande i denna studie har vi valt att inte diskutera det ytterligare. Överlag kan våra 

intervjuer betraktas som relativt korta med tanke på att det är en kvalitativ studie och 

detta var inget vi hade räknat med. Vi kan i efterhand se att området 

organisationsförändring som vår studie handlar om är något som vissa tänkt mer på och 

andra har svårt att sätta ord på. Eftersom vi valde att ha öppna frågor blev svarens längd 

väldigt varierande, kanske skulle fler frågor gett oss mer utförliga svar. Att det blev en 

sådan variation på intervjuernas längd anser vi ändå inte vara något problem, då vi sett 

att vi fått djupa svar och reflektioner, vilket vi ämnade undersöka.   
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                                             5. Empiri  
Detta avsnitt presenterar vad respondenterna svarade gällande 

organisationsförändring inom den offentliga sektorn och utifrån de sex aspekterna. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av organisationen och den pågående 

organisationsförändringen - Klara. Vi kommer sedan att redogöra respondenternas 

svar under området organisationsförändring, följt av svaren grupperade inom de olika 

aspekterna; ledarskap, kommunikation, rättvisa, individen, delaktighet och 

organisationskultur. 

 

5.1 Beskrivning av organisationen och dess förändring 

Som vi nämnde i inledningen av denna uppsats kan kommuner frivilligt erbjuda vissa 

verksamheter, men att de också har en skyldighet att erbjuda exempelvis: socialtjänst, 

omsorg om äldre och funktionshindrade och förskoleverksamhet (Sveriges kommuner 

och landsting, 2008). Inom Umeå kommun finns det något som kallas socialnämnd. De 

ansvarar för utredningar och beslut som rör enskilda inom områdena äldreomsorg och 

verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ger sedan 

uppdraget till socialtjänsten att genomföra nämndens beslut. (Umeå Kommun, 2011) 

 

Socialtjänsten i Umeå är alltså en del av Umeå kommun och verksam under 

socialnämnden. Idag har socialtjänsten en vision som lyder ”2015 är vi Sveriges bästa 

Socialtjänst - vi bidrar till Umeås utveckling genom att skapa förutsättningar för 

livskvalitet och framtidstro” (Socialtjänstplan, 2010). Åren 2007-2008 började ett 

förändringsarbete på ledningsnivå som resulterade i en ombildning av socialdirektörens 

ledningsgrupp. Detta förändringsarbete gick sedan vidare till ett utformande av 

projektplanen ”Klara 2013”. Detta innebär organisationsförändringar som ska 

genomföras i socialtjänsten inom Umeå kommun med mål att vara klara till 2013.  

 

Bakgrunden till förändringarna och projektplanen ”Klara 2013” för socialtjänsten i 

Umeå har sin början i att socialtjänsten måste genomföra kostnadsbesparingar på totalt 

ca 160 miljoner kronor fram till 2013. Det betyder att socialtjänsten ska ge ökade antal 

brukare en god service fast med oförändrade resurser. ”Klara 2013” är därför ett 

stöttande projekt för att klara omställnings- och förändringsarbetet att ge umeåbor 

samma service som idag med samma antal anställda. Socialtjänsten i Umeå genomför 

alltså ett förändringsarbete för att få en effektivare organisation, bättre processer och 

tydligare ledning. Just nu är projektet ” Klara 2013” i tredje fasen; genomförandet. Hela 

projektet består av fyra faser: 

 

1. Utforma och förbereda 

2. Förankra, konkretisera & kartlägga 

3. Genomföra 

4. Uppföljning 

(Se bilaga 2)  
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I de följande avsnitten kommer vi nu att presentera resultatet av intervjuerna som vi har 

genomfört på socialtjänsten i Umeå kommun. 

 

5.2 Organisationsförändring 

Projektet Klara 2013 är en organisationsförändring som är tänkt att förbättra 

socialtjänsten i Umeå kommun. I projektbeskrivningen går det att läsa att Klara 2013 

ska: ”genom mer effektiv organisation, bättre processer och tydligare ledning ge fler 

Umeåbor service men med samma antal anställda.” (Bilaga 2) Några av respondenterna 

nämnde att ledningen var initiativtagarna för denna organisationsförändring och att det 

även var de som satte målen och visionerna. För någon enstaka respondent var 

upplevelsen att det ständigt pågick organisationsförändring och förändringar, och att det 

hade varit många små förändringar som nu blivit en stor. En av respondenterna 

uttryckte att Klara 2013 - projektet gick ut på att de som medarbetare skulle diskutera 

och ifrågasätta, och vända och vrida på det mesta för att komma fram till ett önskeläge.    

 

Ordet organisationsförändring väcker många olika associationer. En respondent 

uttryckte tydligt att hon då tänkte på något negativt, medan en annan respondent 

nämnde besparingar som en association. Några respondenter nämnde även att de ofta 

hörde om flera organisationsförändringar som skulle genomföras men att de sällan 

märkte av något. ”Det pratas mycket om det, men händer lite.” Många nämnde att de 

varit med om en hel del organisationsförändringar genom åren, vissa hade upplevt 

förändringar som både varit bra och dåligt och för andra hade upplevelserna endast varit 

negativa. En av respondenterna nämnde ”populära repriser” som en tanke kopplat till 

organisationsförändring. Denne respondent fortsatte sedan med att det uttrycka att 

förändringar är vanligt och ofta har inneburit förändring på ledningsnivå. En respondent 

som hade arbetat inom socialtjänsten några år nämnde att hon nu kunde se treårscyklar i 

arbetet med organisationsförändring som en följd av det politiska valet. Som några 

respondenter uttryckte det så behöver beslutsfattarna inte förändra bara för att förändra 

eller som en annan respondent uttryckte det ”förändring lika med försämring”. För en 

annan respondent som också tyckte att det varit en hel del organisationsförändringar, 

som både varit bra och dåliga, så ansåg denne att många organisationsförändringar varit 

väldigt luddiga, utan tydliga mål. En respondent som ansåg att det varit en hel del 

organisationsförändringar genom åren uttryckte sig på följande vis: 

 

”Man blir luttrad med åren. Jag tror att jag inte bryr mig så mycket längre, för det är 

rätt ofta förändringar sker. När man äntligen har kommit till ro och tycker att nu, nu är 

det väl bra. Då är det något nytt.” 

 

Alla respondenter hade märkt av och visste om att det genomfördes en 

organisationsförändring när intervjuerna genomfördes. Klaraprojektet som förändringen 

kallades, ansågs som en annorlunda förändring av respondenterna. Nästintill alla 

nämnde att de som medarbetare hade varit mer delaktig redan från början vid 

organisationsförändringens start. Många hoppades även att det denna gång skulle bli 

annorlunda och något bättre utav förändringen.  

 

Bakgrunden och skälet till Klara 2013 var något som respondenterna upplevde olika. 

Flera svarade att skälet till organisationsförändring oftast var besparingar. Som en 

respondent nämnde så måste det finnas ekonomisk vinning i det, annars skulle 

organisationsförändringen inte genomföras. Denna vinning såg respondenten redan nu 

genom att medarbetarna gav av sin tid och satt med i de olika arbetsgrupperna. Sedan 
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nämnde även några att det var för att de i ledningen skulle visa sig duktiga, eller för den 

aktuelle chefen att visa vad denne hade gjort under sin tid som chef. Två respondenter 

nämnde även att socialtjänsten behövde förändras för att samhället idag hade förändrats 

och kommer att fortsätta förändras i hög takt.  

Gällande visionen att bli Sveriges bästa socialtjänst uttryckte några av respondenter att 

det var ett högt uppsatt mål, men att det också var bra att sikta högt. Det fanns dock en 

viss skepsis mot detta mål då en respondent lyfte frågan om hur man skulle mäta det. 

Medan en annan respondent också frågade sig vad Sveriges bästa socialtjänst egentligen 

innebar.    

 

Under intervjuerna var det nästintill ingen som uttryckte någon oro inför 

organisationsförändringar. En respondent nämnde att denne förr hade varit orolig och att 

det fanns de som blev lite oroliga för att förlora arbetet nu också, men att nu var 

respondenten själv inte orolig. Det som nämndes av en respondent var att det var svårt 

att få arbetsro när det hela tiden skulle göras om. Samma respondent upplevde även att 

kollegor hade blivit sarkastiska och fått en negativ inställning till förändringar eftersom 

de aldrig fick arbeta ordentligt med de förändringar som hade känts bra. Flera 

respondenter på olika arbetsplatser nämnde att det fanns både de som var skeptiska till 

förändringen, men även de som var positiva. Det som dessa ändå framhävde var att om 

det liks skulle genomföras organisationsförändringar som påverkade deras verksamhet 

så tog alla sitt ansvar, ett ansvar som även några respondenter ansåg att ledaren hade 

genom att motivera de anställda till att ta ansvar.  

 

Vi kommer nu i de följande styckena att presentera resultatet från intervjuerna utifrån de 

sex aspekterna, där det första stycket behandlar resultatet gällande ledarskap.  

 

5.3 Ledarskap 

De fyra handikappboendena (som ingår i vår studie) har alla haft olika enhetschefer. 

Varje boende hade en enhetschef som ansvarade för personal, ekonomi, planering och 

andra frågor som rörde verksamheten. Sedan fanns det en chef som ansvarade för 

handikappomsorgen, och därefter fanns det ytterligare chefer som ansvarade för hela 

socialtjänsten.  

  

Respondenterna hade olika uppfattningar om hur deras chef/chefer agerade och ledde 

verksamheten genom olika förändringar. Det var några som ansåg att deras närmaste 

chef inte var särskilt aktiv i den förändringsprocess som pågick eller att denne inte var 

aktiv överhuvudtaget gentemot verksamheten och personalen som arbetade där. Denna 

uppfattning baserades på respondenternas känsla av att chefen väldig sällan befann sig 

ute i verksamheten och såg hur verksamheten faktiskt bedrevs och fungerade.  

 

”Jag önskar att hon skulle vara mer intresserad av oss och vårt arbete, så att vi får stöd 

och känner att man kan ringa och få svar när det är några funderingar” 

 

Å andra sidan var det några av respondenterna som var väldigt nöjda med sin närmaste 

chef och tyckte att dennes roll och kommunikationen gentemot personalen fungerade 

bra. Denna uppfattning byggdes till stor del på att dessa respondenter också ansåg att 

deras närmaste chef var aktiv i förändringen och bidrog till en positiv atmosfär bland 

arbetsgruppen till förändringar.  
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”Vår chef är väldigt peppande och aktiv. Hon anser att det är viktigt att vi medarbetare 

är med och vill vara med i förändringar. När hon märker att vi inte riktigt förstår eller 

vet för lite sammankallar hon till extra möten. Hon försöker hela tiden ge oss 

information så att vi känner oss med, samtidigt som hon är väldigt lyhörd mot oss 

också.” 

 

Den största delen av respondenterna uttryckte en gemensam åsikt gällande sin närmaste 

chefs roll, att chefen hade en fot i båda lägren och att det därför var svårt för chefen att 

vara tillgänglig i den mån som önskades av respondenterna. Respondenterna upplevde 

att deras chef var länken mellan verksamheten och beslutsfattarna och därför ansåg de 

att chefens roll var väldigt betydelsefull och avgörande för hur verksamheten bedrevs, 

då många av respondenterna såg chefen som deras naturliga länk till beslutsfattarna och 

därmed också deras bästa kommunikationskanal för att framföra åsikter och tankar till.  

 

”Vår chef representerar ju vår verksamhet och ska veta hur verkligheten ser ut. 

Höghönsen som sitter på kommunhuset har ju ingen aning om vad som händer just här, 

de har ju inte ens satt sin for här. Så därför vill jag att min chef ska ha en stor talan och 

föra vidare vad vi tycker.” 

 

”Jag tycker att det är bra om chefen samlar ihop det vi tycker för att ta det högre upp. 

Våra chefer hör ju vad vi signalerar och bollar det vidare uppåt.”  

 

En av respondenterna var väldigt nöjd med den chef som hon hade i dagsläget, eftersom 

respondenten ansåg att det var av vikt att chefen var på arbetstagarnas sida, och stöttade 

dem i deras arbete, samtidigt som denne chef hela tiden försökte få både medarbetare 

och andra chefer till att jobba tillsammans och få inblick i varandras arbetsuppgifter.  

 

”Vår chef månar om oss oerhört mycket samtidigt som hon har sin arbetsgivarroll. Hon 

försöker på ett bra sätt få oss alla att bygga på samma båt.” 

 

Dock uttryckte samme respondent en oro över att verksamheten förmodligen inte skulle 

få behålla denna chef särskilt länge, då erfarenheten har varit att chefer ofta byttes ut 

eller fick andra arbetsuppgifter i samband med organisationsförändringar. Att byta chef 

ofta var det fler respondenter som uttryckte ett missnöje mot, då respondenterna ansåg 

att byte av chef också innebar att verksamheten blev lidande och kommunikationen 

mellan medarbetarna och chefen blev upphackad då det ofta också innebar att 

verksamheten fick byta arbetssätt utifrån den nya chefen. Dessa respondenter uttryckte 

även att det hade varit stor skillnad beroende på vilken chef man haft.  

 

”Det finns sådana chefer där det inte händer någonting. Sen finns det dem som hela 

tiden hittar på saker och lyssnar och tar till sig.” 

 

”Ibland så ska vi jobba självständigt och sen rätt vad det är så kommer det en chef som 

säger exakt vad vi ska och vad vi inte ska göra.” 

 

En åsikt som uttryckts under intervjuerna var att det fanns chefer på flera olika nivåer, 

en hierarki som bidrog till att beslutsprocesser ofta tog lång tid och därmed påverkade 

verksamheterna negativt då de ofta gick genom alla dessa nivåer innan det kunde ske en 

förändring. Det fanns även vissa respondenter som enbart fann det naturligt att framföra 

sina åsikter och tankar till sin närmaste chef, men fann det helt otänkbart att framföra 
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detta till någon av de högre uppsatta cheferna. Å andra sidan uttryckte några av 

respondenterna att de ansåg att det var ett öppet klimat mellan medarbetarna, deras 

chefer och beslutfattarna. Dessa respondenter tyckte att de var jämställda med sina 

närmaste chefer och att det hela tiden fanns en dialog mellan medarbetarna och 

cheferna. Detta var även en utveckling som många av respondenterna främst hade märkt 

av under de senare åren, att det hade varit en mer hierarkisk uppdelning tidigare.  

 

För respondenterna var det viktigt att chefen hade en bra inställning till eventuella 

förändringar, och dennes engagemang hade olika påverkan på arbetsgruppen och deras 

inställning till att vara verksamma i förändringar. Genom att dela ut olika 

ansvarsområden och få delta i grupper och projekt upplevde respondenterna att de blev 

mer delaktiga och engagerade i olika förändringsprocesser.  

 

”Vår chef är väldigt peppande när det gäller att få med oss i olika projekt och grupper” 

 

Även om det uttrycktes en önskan att ha en chef som var engagerad och som ville få 

med sig personalen i förändringar och nytänk, hade två av respondenterna fått erfara en 

negativ baksida med att vara aktiv och engagerad, nämligen att cheferna gärna lämnade 

över arbetsuppgifter till medarbetare som gärna var aktiva. Dessa två respondenter hade 

känt av dessa tendenser vid fler än ett tillfälle och fått uppgifter som ibland tagit så pass 

stort fokus att de inte hunnit med sina vanliga arbetsuppgifter.  

 

Flera av respondenterna ville ha en chef eller ledare som inspirerade och var drivande 

för att få alla delaktiga, något som en av respondenterna annars trodde skulle vara svårt 

då arbetsgrupperna ofta innehöll olika typer av människor, med några som tog för sig 

och pratade mycket medan andra höll tillbaka och var mer tystlåtna. En av 

respondenterna uttryckte även att det var viktigt för denne att veta vad chefen hade för 

åsikter och tankar gällande vissa beslut och förändringar, men att det i dagsläget inte var 

så.  

 

”Jag vet inte ens vad min chef tycker om denna förändring. Hon är inte alls peppande 

eller på för detta, utan snarare väldigt avvaktande. Då blir man ju själv osäker och 

frågan kommer, tror hon ens själv på detta?” 

 

Några av respondenterna upplevde att deras chef var svag och därmed hade en 

begränsad roll när det gällde förändringar. Dessa respondenter ansåg att deras chef inte 

hade någon större pondus och därmed också hade svårt att stå för beslut. En av 

respondenterna uttryckte en rädsla för att många chefer inom socialtjänsten hade varit 

verksamma under väldigt många år och tenderade att genomföra saker på samma sätt 

hela tiden, även om det handlade om att genomföra förändringar.  

 

”Ibland kan jag önska att det skulle komma in oberoende personer som kan se vår 

verksamhet och socialtjänsten från ett annat perspektiv. En människa som jobbat inom 

en verksamhet i 40 år har kanske svårt att se saker från olika perspektiv och hur stor 

skillnad kan det då bli?” 

 

Utifrån vad som kom fram vid intervjuerna påverkades medarbetarnas upplevelse av 

ledarskapet inom handikappomsorgen till stor del av kommunikationen som fanns 

mellan medarbetarna och deras chefer. Detta kommer att tas upp i det kommande 
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stycket, som behandlar kommunikationsaspekten och hur den har påverkat 

medarbetarnas upplevelse av organisationsförändring.  

 

5.4 Kommunikation 

Alla respondenter utom vid en arbetsplats nämnde att de hade personalmöte tillsammans 

med sin enhetschef regelbundet, vilket var deras stora kommunikationsplattform. På en 

arbetsplats sade respondenterna sig ibland ha personalmöten utan enhetschefen. På en 

arbetsplats kunde det vara personalmöte var tredje vecka och på en annan arbetsplats 

var femte vecka. Vid frågan om hur de fick information svarade nästintill alla att det 

skedde ”via enhetschefen” och annars var det främst via Internet och mail som 

respondenterna ansåg sig få information ifrån. De flesta ansåg dock att det var vid 

personalmötet som enhetschefen gav dem information om organisationen, 

organisationsförändring och vad som var på gång.   

 

”Det är via vår chef på Arbetsplatsträffar. Och är det något nytt och större som 

påverkar alla skickas det mail.” 

 

Respondenterna nämnde även dator som ett sätt att få information. Som en respondent 

berättade om så fanns det ett nätverk för servicebostäder där det kom ut information. 

Det fanns även de respondenter som talade om att det skickades ut mail. För ett boende 

som ansåg att de hade fått för lite information angående Klaraprojektet efterfrågade de 

mer information av deras enhetschef. De fick då en träff med projektledaren som gav 

dem mer information. På detta boende nämnde alla detta som positivt. En respondent 

nämnde även att projektledaren skickade information via mail, uppdaterade dem och 

skickade dem på föreläsningar.   

 

Åsikterna gick isär även när det gällde upplevelsen av information. En av 

respondenterna ansåg att det var alldeles för lite information som nådde ut till 

verksamheterna, vilket gjorde att det hanns spekuleras mycket. Det fanns även fler 

respondenter som ansåg att informationen var lite halvdålig och att det aldrig kunde bli 

för mycket information, vilket också bidrog till att de medarbetare som ville ha mer 

information fick söka reda på den. En respondent uttryckte att ”man måste vara duktig 

själv på att söka information”. Någon som uttryckte något liknande var en respondent 

som ansåg att om de ställde rätt frågor så fick de rätt information. Det fanns även 

respondenter som var fullt nöjda med informationen. 

 

”Klara projektet tycker jag att har vi fått ganska mycket information om, sedan kan 

man ta reda på lite själv också i datorn. Blir det för mycket då tappar man intresset, det 

är bättre att det inte är så mycket.” 

 

Angående informationen som respondenterna upplevde att de fick uttryckte en 

respondent att det både kunde vara intressant och ibland bara jobbigt. Informationen 

vara intressant när den rörde den verksamhet som respondenten arbetade inom och 

jobbig när det blev för mycket information som inte var relevant för respondenten och 

dennes arbetsuppgifter. Några respondenter nämnde att det var bra att alla fick samma 

information, eftersom det minskade spekulationer mellan arbetsplatser och kollegor 

vilket kunde skapa onödig oro. En respondent önskade även mer information om vad 

som hände inom organisationen, på andra arbetsplatser och inom olika arbetsgrupper 

eftersom denne respondent var intresserad av att veta vad som hände inom 

socialtjänsten. Gällande organisationsförändringen så ansåg några respondenter att de 
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fick information från projektledaren och ansåg även att hon var bra på att komma ihåg 

alla och på att förmedla informationen. En respondent uttryckte ändå att de inte såg 

nyttan av organisationsförändringen och att de inte riktigt visste hur de skulle jobba för 

att nå målen med organisationsförändringen. Samma respondent nämnde även att de 

inte riktigt upplevde att de ”var med på tåget”, då många beslut fattades högre upp i 

organisationen och nådde verksamheterna först när det skulle genomföras. En 

respondent tyckte också att informationen om organisationsförändringen endast var 

många fina ord, vilket både försvårade informationen och bidrog till att färre 

medarbetare tog till sig av den. 

 

”Det kan bli lite för byråkratiskt och att man använder termer som är tomma och 

intetsägande, men överlag är informationen relevant för oss” 

 

Att få möjlighet att diskutera den information som respondenterna fick upplevde de 

flesta positivt. Några uttryckte också att de kunde diskutera med chefen om det var 

något speciellt, men även att det diskuterades inom personalgruppen. På en av 

arbetsplatserna nämnde en respondent att de skrev ut information från Internet och 

diskuterade detta och vad det betydde. När det kom till den aktuella 

organisationsförändringen ansåg dock en respondent att socialtjänsten hittills hade 

försökt få ut budskapet bra och att det kändes mer fokuserat och som att det faktiskt 

kunde hända lite mer vid denna förändring då förändringen upplevdes som mer seriös 

och genomtänkt.  

 

I nästa stycke kommer resultatet av den tredje aspekten, som behandlar rättvisa, att 

presenteras.  

 

5.5 Rättvisa 

Den organisationsförändring som socialtjänsten i Umeå kommun genomförde innebar i 

många fall att medarbetare från olika verksamheter bidrog med tid genom att sitta med i 

olika arbetsgrupper som funderade och skulle arbeta fram nya arbetssätt, rutiner och en 

ny struktur. För de respondenter som satt med i någon sådan arbetsgrupp nämnde flera 

av dem att det krävdes mycket arbete och tid av dem. Alla respondenterna talade 

positivt om att de hade chansen att sitta med i dessa olika arbetsgrupper och att de på så 

vis var mer delaktiga än de hade varit tidigare, även de som hade valt att inte sitta med i 

en arbetsgrupp också lyfte detta som väldigt positivt, eftersom möjligheten ändå fanns. 

För de respondenter som satt med i arbetsgrupperna inför verkställandet av 

organisationsförändringen fanns det de som ansåg att detta var ett sätt för socialtjänsten 

att spara pengar, då de som satt med i arbetsgrupperna inte fick extra betalt, men 

samtidigt skulle hinna utföra sitt dagliga arbete. Dessa respondenter uttryckte även att 

om de kanske skulle ha fått mer betalt för den extra tid de lade ner och den större 

arbetsbördan de fick, eftersom det dagliga arbetet skulle göras på mindre tid för att de 

skulle hinna med möten med gruppen som arbetade med förändringen.  

 

”Det kostar och det ska vara extra möten och det ena med det andra. Man vill inte att 

det ska stjäla för mycket fokus från det övriga arbetet, för man kan ha fullt upp med 

det.” 

 

Det finns även de som gärna lade ner denna extra tid för att bidra till att 

organisationsförändringen skulle bli ännu bättre, men dessa påpekade ändå faran med 

att det tog tid från deras dagliga arbete. Som respondenten ovan nämnde fanns det även 
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en kostnadsaspekt, att en organisationsförändring kostar att genomföra och att det 

ibland kan kosta mer än det skulle ge.   

 

Det var någon enstaka respondent som nämnde att organisationsförändringen antagligen 

skulle komma att påverka olika verksamheter på olika sätt. Anledningen till detta 

förklarade respondenten, var för att boenden såg olika ut och det var olika behov. 

Respondenten nämnde även att grundtanken nog var att göra saker och ting bättre, men 

att det på grund av olikheter var svårt att bli bättre inom varje område inom 

socialtjänsten. 

 

Något som några respondenter även tog upp var att chefer behandlade personer olika. 

En respondent uttryckte det som att ”chefen favoriserar vissa”. Denne respondent 

nämnde även att det berodde till stor del på chefen hur mycket de som medarbetare 

upplevde sig delaktiga och vågade framföra sin åsikt. Detta var enlig denna respondent 

mer troligt om chefen behandlade alla lika. 

 

Att påverka beslut som fattades var något som alla respondenter hade svårt att se som 

möjligt. Vissa ansåg att de kunde framföra sina åsikter till enhetschefen och att denne 

kunde ta det vidare och förhoppningsvis var det dessa åsikter som fick påverka beslut 

som fattades högre upp i hierarkin. Direkt påverkan på beslut var de flesta eniga om att 

de inte hade någon möjlighet till alls. Vid frågan på om de upplevde att de kunde 

påverka beslut svarade de ”inte alls” eller ”det tycker jag inte man har så mycket att 

säga till om”. En respondent uttryckde sig även så att om de som medarbetare 

misstycker med något så förde de fram den åsikten till chefen, att det handlade om att 

våga säga sin åsikt till sin chef.   

 

När det kommer till den information som respondenterna fick av sin chef tyckte de 

flesta respondenterna att den var bra och att alla fick tillgång till samma information via 

nätet. De flesta av respondenterna var osäkra på varför Klaraprojektet skulle 

genomföras men trodde att pengar var orsaken, eller rättare sagt besparingar av olika 

slag. Upplevelsen av detta och gissningarna var lite olika, men i det stora hela trodde de 

flesta att det sällan genomfördes förändringar utan en besparingsplan i åtanke från 

socialtjänstens sida.  

 

I det kommande stycket kommer resultatet från intervjuerna gällande individen att 

presenteras.  

 

5.6 Individen 

Genomgående under intervjuerna med respondenterna har deras svar speglat deras 

individuella och subjektiva tankar om organisationsförändring vilket också har präglat 

deras upplevelse, inställning och beteende till olika förändringar. Precis som inom andra 

verksamheter och organisationer upplever individen (respondenten) förändring på olika 

sätt och detta påverkar också deras inställning till förändringar.  

 

Vissa av respondenterna hade en mycket positiv inställning till förändring och ville ha 

förändring på sin arbetsplats och i sina arbetsuppgifter för att utvecklas och inte 

stagnera.  
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”Det är stimulerande att ha ett arbete som förändras, det är inte roligt att bara rulla på 

i samma hjulspår hela tiden. Det är positivt både för mig och arbetsgruppen när saker 

och ting förändras.” 

 

Detta kan enligt respondenterna ha berott på att de inte hade några direkt negativa 

erfarenheter av organisationsförändringar, utan hade positiva och bra erfarenheter vilket 

också hade lett till att de såg på förändringar med positiva ögon. Några av 

respondenterna uttryckte även att det hade skett förändringar den senaste tiden som de 

hade upplevt som mer positiva, vilket också påverkade deras inställning till förändringar 

i dagsläget. Dock var det också några av respondenterna som inte delade denna 

uppfattning gällande förändringar, utan heller föredrog att arbeta på det sätt som man 

tidigare hade gjort – eftersom de ansåg att det fungerade bra. En av respondenterna 

uttryckte också en rädsla för att denne inte skulle klara av uppgifter och förändringar 

som kanske skulle krävas, vilket också bidrog till att denne respondent inte hade en 

positiv inställning till förändringar eftersom det kunde påverka hennes arbete och 

arbetsuppgifter och att hon saknade kontroll över sin egen arbetssituation.  

 

Några av respondenterna ansåg att deras inställning till organisationsförändringar hade 

ändrats i takt med att deras erfarenhet av olika förändringar hade vuxit. En av 

respondenterna framhävde att hon tidigare hade varit mycket nervös och osäker när det 

informerades om olika förändringar. Även om det inte gavs några mål med förändringen 

eller hur personalen skulle påverkas hade denne respondent mått dåligt och oroat sig 

över sin anställning och sin arbetssituation. Men allteftersom hon insåg och lärde sig att 

det ofta bara blev mycket prat om förändringar, och betydligt få förändringar som 

genomfördes och påverkade verksamheten, avtog hennes oro och osäkerhet. Däremot 

fanns det en oro bland några av respondenterna att den nya förändringen inte skulle leda 

till någon förändring. Respondenterna ansåg sig vara lite less på att det informerades om 

diverse förändringar som inte genomfördes och det fanns därför en oro över att det 

återigen skulle bli mycket arbete som lades ner på något som skulle rinna ut i sanden.  

 

Något som också påverkade respondenternas inställning till förändring var hur deras 

kollegor och arbetsgrupp diskuterade kring organisationsförändring. Även om de flesta 

av respondenterna inte ansåg att de påverkades av hur deras kollegor tyckte och tänkte 

gällande förändringar fanns det några som trodde att deras kollegor påverkade deras 

individuella inställning till förändring. En av respondenterna berättade att hon tidigare 

hade arbetat på en arbetsplats inom socialtjänsten där alla medarbetare var negativt 

inställda till alla förändringar som presenterades, och även fast hon hade en positiv 

inställning i grund och botten blev hon alltmer negativ och såg förändringar som något 

skrämmande. Men på den arbetsplats där hon nu jobbade, när intervjuerna genomfördes, 

fanns det mycket positiva tankar kring förändringar vilket också bidrog till att 

respondenten återfick sin positiva inställning till organisationsförändringar.  

 

Nästan ingen av respondenterna ansåg att de förändringar som hade genomförts eller 

skulle genomföras hade påverkat dem till den grad att de var oroliga även när de inte var 

på jobbet, utan de flesta ansåg att förändringar inte hade stor så betydelse och därmed 

var de heller inte oroliga över vad som skulle kunna hända i och med 

organisationsförändringar, eftersom de ansåg att förändringar var något som skedde 

mest hela tiden i deras verksamhet. 
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”Jag har nog blivit luttrad med åren. När det har varit en större förändring och man 

kommit till ro och tycker att nu, nu är det bra. Då är det något nytt som introduceras. 

Så jag bryr mig inte så mycket längre.” 

 

De flesta respondenterna som ansåg att det skedde förändringar ofta uttryckte även att 

det på grund av detta försvann mycket tid till möten och träffar som togs från deras 

övriga arbetsuppgifter. Och för vissa av respondenterna var detta negativt då de ansåg 

att de hade velat fokusera lite mer på vad de faktiskt var anställda för att göra, och inte 

på att arbeta med förändringar som de ändå inte hade några större förhoppningar på att 

de skulle bli av.  

 

Många av respondenterna uttryckte att det skulle ha underlättat om det gavs mer 

information kring de förändringar som initierats av socialtjänsten, och vilka mål som 

fanns med förändringarna. Det var genomgående många av respondenterna som ansåg 

att det ofta skapade onödiga funderingar och diskussioner bland personalen när det 

informerades om diverse förändringar. För även om många ansåg att informationen var 

bra och tillräcklig i innehåll saknade de tydliga mål med varför vissa förändringar skulle 

ske och vad dem skulle leda till. En annan sak som många av dessa respondenter också 

uttryckte var att de fick ta del av informationen för sent. Ofta hade det varit så att någon 

fått reda på lite information gällande någon förändring och det hade lett till att många 

bland personalen blev arga då inte alla fått ta del av informationen samt att det lätt spred 

sig en oro när det inte hade varit någon som helst information och därmed hade många 

börjat spekulera kring vad som kunde hända. På grund av att det ofta inte informerades 

om några tydliga mål med olika förändringar fann också många av respondenterna det 

som negativt eftersom de då inte hade haft möjlighet att bedöma målen utifrån sina egna 

arbetssituationer och huruvida det skulle ha haft en positiv, eller negativ, inverkan på 

deras arbete. Tydliga mål hade även enligt en respondent kunnat bidra till att fler varit 

engagerade i förändringen och aktivt deltagit då man vet hade vetat vad som skulle 

uppnås och vad det skulle leda till.  

 

En stor del av respondenterna ansåg sig ha ett rätt självständigt arbete, där de kunde 

påverka sina arbetsuppgifter rätt fritt när de hade tillgodosett brukarnas behov. Dock var 

det några av respondenterna som inte ansåg att de hade ett självständigt arbete, utan att 

det fanns tydliga uppgifter som skulle genomföras på ett visst sätt, vilket också bidrog 

till att det inte fanns något utrymme till att påverka eller ändra sitt arbete. De flesta av 

respondenterna som ansåg sig ha ett självständigt arbete uttryckte också att de hade valt 

att arbeta med detta och fått utbilda sig inom specifika områden vilket hade bidragit till 

att deras arbete blev väldigt stimulerande och roligt. Detta speglades även när det gällde 

respondenternas olika drivkrafter och personliga engagemang i förändringsarbetet. De 

respondenter som hade uttryckt att de trivdes på sitt arbete var också dem som uttryckte 

att de ville delta och vara aktiv i olika projektgrupper för att genomföra olika 

förändringar.  

 

”Jag motiveras med tanken på att det ska bli bättre. Annars skulle jag inte vara aktiv i 

något.” 

 

Delaktighet är väldigt individuellt, och påverkar också inställningen till 

organisationsförändring. I det följande stycket kommer delaktighet bland 

respondenterna att presenteras.  
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5.7 Delaktighet 

Under organisationsförändringen inom socialtjänsten Umeå kommun hade medarbetare 

möjlighet att sitta med i olika arbetsgrupper, som arbetade med olika områden som 

behövde förändras. En respondent som förklarade detta för oss berättade även att de alla 

fick möjlighet att välja om de ville vara med i en arbetsgrupp och även i vilken, för att 

på så sätt vara med i det område som man brann för. Flera av respondenterna ansåg att 

deras chef hade peppat och försökt uppmuntra dem till att delta i någon arbetsgrupp. 

 

”Det är ju kanske rätt metod, att vända sig till dem som faktiskt jobbar ute i 

verksamheten och ser var bristerna finns, så är det ju bra att vi får vara med och 

utforma mallar och se hur vi ska arbeta. Att vi som ska ha med det här att göra är med 

och utformar det hela. Så har det inte varit tidigare.” 

 

Det fanns även fler som uttryckte sig liknande som respondenten ovan. Flera av 

respondenterna nämnde att denna organisationsförändring som genomfördes inom 

socialtjänsten var olik tidigare förändringar, just för att medarbetare fick sitta med i 

olika grupper och vara delaktig. En respondent nämnde också att de fick mer 

information genom att medarbetarna satt med i de olika grupperna. Flera av 

respondenterna berättade även om hur det många gånger talats om förändringar och 

även blivit möten där förändring diskuterats, men sedan hade det inte blivit något av 

det. Enligt en respondent presenterades en organisationsförändring ofta med ett färdigt 

koncept, och denne hade hellre velat med och påverka och delta.  

 

”Ju mer man är med och engagerar sig, ju mer känner man sig delaktig och är delaktig 

då också” 

 

Av dem som inte satt med i någon arbetsgrupp gick upplevelserna isär gällande 

delaktighet. Några av dem ansåg att de inte alls var delaktig i projektet, medan vissa 

diskuterade med de kollegor som satt med i en arbetsgrupp och kände sig då delaktiga. 

Att få vara med i ett tidigare stadium än tidigare var något som flera respondenter 

nämnde som positivt. En respondent uttryckte även att oron var mindre vid denna 

organisationsförändring eftersom respondenten upplevde att denne nu visste lite mer vid 

denna organisationsförändring än de andra, nu när de upplevde att de fick vara med från 

ett tidigare stadium. Det fanns även några respondenter som nämnde att de upplevde att 

deras chefer uppmuntrade dem och försökte motivera dem till att vara delaktiga i 

förändringen. Det fanns även någon enstaka respondent som ansåg att cheferna skulle 

ha kunnat arbeta ännu mer för att motivera personalen till att var delaktiga. 

 

Nästan alla respondenter upplevde att de hade stora möjligheter till att påverka sitt 

dagliga arbete. De nämnde alla att det fanns ett schema och vissa saker som behövde 

göras, men att det beroende på väder och dagsform hos brukarna även fanns en 

flexibilitet. För en av respondenterna så ansåg denne att beroende på chef så var de mer 

eller mindre självständiga. Några respondenter nämnde även att det fanns rutiner och att 

de som hade arbetat ett tag hade hittat sätt att arbete på, men då när vikarier sedan kom 

in kunde de ibland komma med nya förslag på hur de kunde utföra arbetet annorlunda 

och bättre. En av respondenterna ansåg att det var viktigt att inte bli ”trångsynt”. 

Samma respondent nämnde även att de på deras arbetsplats var bra på att lära sig små 

knep av varandra.   
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Att diskutera och framföra sin åsikt var enligt flera respondenter möjligt främst vid 

personalmöten.  Några av respondenterna ansåg att de som personalgrupp diskuterade 

organisationsförändringar, men att större delen av diskussionen dem emellan berörde 

det dagliga arbetet. Vid personalmötena närvarde enhetschefen, förutom hos en 

arbetsgrupp där de ibland hade personalmöten själva. Vissa ansåg att de kunde framföra 

sin åsikt där, medan andra ansåg att det berodde på vilken chef man hade och att det 

påverkade hur mycket man vågade prata. Några respondenter framförde även en viss 

osäkerhet kring huruvida de åsikter som de framförde vid personalmötena egentligen 

togs till vara på. Något som en respondent nämnde som tydligare i denna 

organisationsförändring jämfört med tidigare var att ledningen för socialtjänsten 

verkligen ville att alla medarbetare skulle vara aktiva. 

 

Ingen av respondenterna hade ett givet svar på hur Klaraprojektet startade och varför. 

Några nämnde just det vi skrivit om tidigare, att deras åsikter och tankar kan ha kommit 

fram genom enhetschefen som hade tagit det vidare och på så sätt drivit fram 

förändringen. För flera av respondenterna var de ledningen som tagit beslutet och flera 

respondenter framhöll även att beslut tas där ”upp”. Annars trodde de flesta att 

organisationsförändringen handlade om besparingar. 

 

”De högre uppsatta ville att vi skulle bli den bästa socialtjänsten, men sedan är det väl 

också mycket som legat och pyrt”. 

 

Upplevelsen av en organisationsförändring och hur den initierandes kan ha påverkats av 

den organisationskultur som finns inom organisationen. Därför kommer vi i nästa 

stycke att presentera resultatet av intervjuerna gällande organisationskultur. 

 

5.8 Organisationskultur 

Inom den offentliga sektorn råder en viss organisationskultur som påverkar 

medarbetarna och deras upplevelse av organisationsförändring. Eftersom socialtjänsten 

är en så pass stor organisation med många anställda är det naturligt att de olika 

boendena som vi har utvecklat en ”egen” organisationskultur på boendet, plus att 

medarbetarna också påverkats av den organisationskultur som genomsyrar hela 

socialtjänsten och kommunen. 

 

En uppfattning som fanns bland de flesta av respondenterna var att förändringar inom 

socialtjänsten ofta inte slutfördes, utan påbörjades väldigt aktivt för att sedan rinna ut i 

sanden. Detta medförde att många av respondenterna hade en likgiltig inställning till 

förändringar och ansåg att förändringar ofta inte ledde till något konkret. Några av 

respondenterna uttryckte att denna likgiltighet mot förändringar inom socialtjänsten till 

stor del berodde på att det ofta saknades tydliga mål för varför förändringen skulle ske 

och vad det skulle leda till. På grund av detta förväntade sig inte respondenterna att 

förändringar skulle leda till något konkret och detta påverkade även deras upplevelse av 

att förändringar inte slutförs. Förändringar mottogs därför också med en viss 

försiktighet av många av respondenterna då deras tidigare erfarenhet inte varit så positiv 

och på grund av det faktum att det många gånger ”bara blir snack, men ingen 

verkstad”.  

 

Eftersom kommunen är en politiskt driven verksamhet fanns det enligt många av 

respondenterna ett visst sätt att hantera och agera på som de trodde var speciellt för den 

offentliga sektorn. Genomgående bland respondenterna fanns en åsikt av att 
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förändringar alltid skedde på grund av olika ekonomiska vinningar. De upplevde inte att 

förändringar genomfördes främst för att förbättra, utan för att genomföra olika 

besparingar, sen om vissa förändringar hade lett till förbättringar uppfattade 

respondenterna det som positivt men vanligtvis kopplade de mest samman 

organisationsförändring med besparingar. 

 

”Man reagerar nästan inte på förändringar längre, utan tänker förändring = 

försämring”. 

 

Däremot upplevde respondenterna att organisationskulturen som präglade de olika 

boendena såg annorlunda ut än i jämförelse med den organisationskultur som 

genomsyrade socialtjänsten. På ett av boendena som vi besökte var alla respondenter 

rörande överens om att alla såg förändring som något positivt och hela tiden jobbade för 

förändringar och hade en strävan framåt. På denna arbetsplats sattes det också upp 

tydliga mål där alla fick vara med och påverka de beslut som fattades och fick dela med 

sig av sina tankar och åsikter. Detta varierade dock mellan de olika boendena, då vissa 

av respondenterna uttryckte att deras arbetsplats och arbetsgrupp arbetade väldigt likt 

socialtjänsten, och hade en liknande organisationskultur som kommunen där beslut 

fattades av vissa och förändringar sågs på med likgiltighet eller missnöje. En av 

respondenterna uttryckte att hon hade några kollegor som inte alltid var så positivt 

inställda till förändringar och gärna såg med kritiska ögon på nya idéer och tankar, 

eftersom dessa kollegor var nöjda med deras dåvarande arbetssituation och helst inte 

ville förändra något. Denna respondent ansåg att dessa tankegångar lätt spred sig på 

arbetsplatsen och skapade en allmän negativ inställning till förändring, och därmed 

påverkade det också hur arbetsplatsen diskuterade och tänkte kring alla typer av 

förändringar, inte bara förändringar som initierades från socialtjänsten, utan också 

förändringar som medarbetarna kunde komma med.  

 

En annan uppfattning som fanns bland alla respondenterna var att förändringar inte 

betraktades som något häpnadsväckande eller ”nytt”. Enligt respondenterna påbörjas det 

organisationsförändringar mest hela tiden, och det var sällan som någon blev förvånad 

när det informerades om en ny förändring.  

 

”I våras blev vi informerade om det här Klaraprojektet. Det var väl inte särskilt 

förvånande, det brukar ske förändringar lite nu och då, så det känns mest bara som en 

upprepning av något vi gjort tidigare.” 

 

”Många av mina kollegor blir sarkastiska och har en negativ inställning till 

förändringar eftersom vi hela tiden får information om nya förändringar och nya saker 

som ska införas. Förändringar har blivit som populära repriser hos beslutsfattarna.” 

 

En av respondenterna som hade jobbat länge inom kommunen och socialtjänsten ansåg 

att förändringar tydligt var kopplade till de politiska valen som genomförs vart fjärde år 

inom kommunen. Enligt henne gick ”förändringskoncepten” i cykler, där tankar och 

arbete med en viss förändring i snitt pågick i ca.3,5 år för att sedan rinna ut i sanden och 

därefter gick det några månader efter valet innan det på nytt skulle införas någon 

förändring. Det var även fler av respondenterna med henne, som uttryckte att det var 

detta sätt att jobba på som gjorde att man lätt tröttnade på att arbeta för denna typ av 

verksamhet. Respondenterna ansåg att det skulle vara bättre om det fanns långsiktiga 

mål som sträckte sig över valåren för att medarbetarna och verksamheten skulle kunna 
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tillgodogöra sig de förändringar som faktiskt var positiva och användbara, istället för att 

ha kortsiktiga mål på några år som omkullkastas, aldrig tas tillvara på eller aldrig 

slutförs på grund av att de politiska valen. Att medarbetarna bara förväntas följa med 

och anpassa sig till detta var också något som många av respondenterna uttryckte stort 

missnöje mot.  

 

Ytterligare en åsikt som fanns bland de flesta av våra respondenter var att socialtjänsten 

och kommunen är en speciell typ av organisation där det ofta byts ut chefer och att en 

stor del av förändringarna skedde på chefsnivå. 

 

”Under ett projekt, där vi arbetade med en ny förändring hann vi ha 14 chefer och chef 

staben flyttade till nya lokaler 6 gånger…på 3 år”. 

 

På grund av det ofta har bytts ut chefer ändras också arbetssättet ute bland 

verksamheterna, vilket enligt respondenterna hade lett till att det inte riktigt hanns 

etableras en bra och positiv känsla kring hur man skulle arbeta och agera på sin 

arbetsplats. Eftersom chefen var deras närmaste länk till beslutsfattarna blev de 

påverkade av att det ofta byttes chefer och kunde uppleva att de missade mycket av vad 

som hände i socialtjänsten. Och även att kommunikationen mellan medarbetarna och de 

som bestämmer inte blev lika kontinuerlig och bra som när de hade fått behålla en chef 

under en längre period.  

 

Något som många av respondenterna uttryckte en önskan om var att det skulle vara fler 

medarbetare med i förändringsprocesserna. Tidigare hade de flesta förändringarna 

initierats av beslutsfattare och också genomförts av dem, utan större inrådan från 

medarbetarna som jobbar ute i verksamheten. Respondenterna trodde att om fler 

medarbetare fick vara med och påverka innan, och när beslut fattas och genomförs, 

skulle det bidra till en positivare atmosfär gentemot förändringar och att känslan av att 

det sitter människor ovanför dem som fattar alla beslut skulle minska, att verksamheten 

och alla medarbetare skulle känna som en gemensam enhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 

                                             6. Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet av intervjuerna i förhållande till den befintliga 

teorin. Vi kommer att presentera analysen utifrån följande stycken: 

medarbetarperspektivet i förändringsarbete, ledarskap i förändringsprocesser, 

kommunikationens betydelse i förändringsprocesser, upplevd rättvisa vid 

förändringsprocesser, individens upplevelse av organisationsförändring, delaktighet i 

förändringsprocesser och organisationskulturens betydelse vid 

organisationsförändring. 

 

6.1 Medarbetarperspektivet i förändringsarbete 

Utifrån intervjuerna har vi upptäckt att organisationsförändring enligt de flesta är något 

som ständigt pågår inom socialtjänsten i Umeå kommun. Det som framgår tydligt i 

intervjuerna är att större delen av respondenterna anser att förändringar är processer som 

startas ofta, men att effekten och resultatet sällan blir synligt för medarbetarna inom de 

olika verksamheterna i handikappomsorgen. Precis som Lewins trestegsmodell, insåg vi 

utifrån intervjuerna att de flesta försök i första stadiet unfreezing är tama enligt 

respondenterna och därför går ej förändringsprocessen vidare till de två andra stegen. 

Steget unfreezing handlar om att göra den nuvarande situationen instabil och visa på 

problem med detta stadium för att lättare implementera förändringen (Lewin, 1952: 

228). Detta steg var något som sällan lyckats enligt respondenterna. Anledningen till 

detta tolkar vi som brist på förtroende hos initiativtagaren till förändringen, men största 

orsaken till att förändringsprocessen stannar redan vid första stadiet är enligt vår 

tolkning tidigare erfarenhet av misslyckade försök till förändring. De flesta av 

respondenterna ansåg att de hade varit med om fler förändringar som inte lett till något, 

än förändringar som faktiskt inneburit något positivt i slutändan. För en del av 

respondenterna tycks förändringar oftast innefatta förändringar högre upp i hierarkin 

och i slutändan påverkar det aldrig dem själva och de olika verksamheternas arbete.  Vi 

tolkar därför att respondenterna vi intervjuat visar på en stor erfarenhet av 

organisationsförändringar inom socialtjänsten i Umeå kommun, men denna erfarenhet 

bidrar negativt till upplevelsen av organisationsförändring på grund av de många 

misslyckanden de varit med om. Denna negativa bild av organisationsförändring är 

även påverkad av misstro till ledning och misstro till att organisationsförändringar ska 

leda till något positivt för dem själva och detta leder till att förändringen enligt 

medarbetarnas upplevelse ej genomgår de tre stegen i Lewins modell. 

 

Vidare har vi utifrån intervjuerna försökt se huruvida Kotters åttastegsmodell används, 

eller kan användas, vid organisationsförändring och hur denne upplevs av medarbetaren. 

Modellen är en handlingsplan för förändring och de åtta stegen är ett sätt att arbeta med 

organisationsförändring. De åtta stegen är 1) Etablera en känsla av nödvändighet, 2) 

skapa en ledningsgrupp, 3) utveckla en vision och strategi, 4) kommunicera visionen, 5) 

minska motstånd och hinder, 6) visa på kortsiktiga vinster, 7) befästa fördelarna och 8) 

förankra förändringen. (Kotter 1995:61) Av resultatet från intervjuerna kan vi urskilja 

att fram till det femte steget, minska hinder och motstånd, anser medarbetarna att det är 
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högre upp i hierarkin som stegen genomförs eller försöker genomföras. När det sedan 

kommer till steg 6-8 upplever medarbetarna att ledningen, initiativtagarna till 

organisationsförändringen inte lyckas uppmuntra nytänkande, befästa de fördelar som 

förändringen ska genomföra eller fördelar som uppstått av förändringen. 

Respondenterna uttrycker, som vi skrivit om tidigare, att de får information om att en 

organisationsförändring ska genomföras, men inte märker av att det blir någon 

förändring, utan att det oftast rinner ut i sanden. Några respondenter nämner även att 

visionen kan vara bra, men som de säger är den oftast väldigt ”luddigt” och vägen dit är 

också otydlig. De flesta har dock visat att de vet att målet är att bli Sveriges bästa 

socialtjänst. Vi tolkar detta som att visionen faktiskt har blivit kommunicerad och 

medarbetarna är medvetna om denna förändring mer än de själva kanske tror. På grund 

av de erfarenheter som medarbetarna uppvisar av organisationsförändring som inte leder 

till något, ser vi att det blir av större vikt att vara tydlig med stegen i 

förändringsprocessen, framförallt utifrån Kotters femte, sjätte och sjunde steg (minska 

motstånd och hinder, visa på kortsiktiga vinster och befästa fördelarna), Kotter 

(1995:61). Genom att göra visionen bättre förstådd och minska hinder och motstånd, 

t.ex. genom att förklara målet och anledningen till organisationsförändringen, vilket 

idag är oklart, blir det ett sätt att tydliggöra för respondenterna att denna förändring 

kommer att leda till något.  

 

Utifrån intervjuerna tolkar vi att medarbetarens erfarenhet av organisationsförändring 

och förståelsen för visionen och hur man ska nå den hindrar 

organisationsförändringsprocessen från att få fäste i organisationen, bland 

medarbetarna. Hittills har inte initiativtagarna lyckats med att visa på de kortsiktiga 

vinsterna av organisationsförändringen, men flera respondenter nämnde ändå att de 

hoppas mycket på denna förändring och tror att det kan bli något bra av den.  

 

Förändringsprocessen för Klaraprojektet är enligt oss en kombination av Lewin och 

Kotter. (Kotter 1995:61; Lewin, 1952: 228; Bilaga 2) I projektplanen för Klara 2013 har 

de delat upp förändringen i fyra faser, (1) utforma och förbereda, (2) förankra, 

konkretisera och kartlägga, (3) genomföra och (4) uppfölja. Många av dessa faser är 

kombinationer av vad Lewin och Kotter också talat om i sina modellers olika steg, där 

Lewins tre steg innefattar unfreezing, moving och refreezing, vilket innebär att 

organisationer går från att visa på problem med den nuvarande situationen till att 

stabilisera organisationen efter förändring (Lewin, 1952:228-233). Kotters steg är något 

utförligare än Lewins och innefattar åtta steg; 1) Etablera en känsla av nödvändighet, 2) 

skapa en ledningsgrupp, 3) utveckla en vision och strategi, 4) kommunicera visionen, 5) 

minska motstånd och hinder, 6) visa på kortsiktiga vinster, 7) befästa fördelarna och 8) 

förankra förändringen (Kotter 1995:61). Vi tolkar, utifrån intervjuerna, att 

respondenterna upplever sig delaktiga i förändringsprocessen och även att de vet var i 

förändringsprocessen de är. Eftersom medarbetarna anser sig mer delaktiga om någon 

av deras arbetskollegor sitter med i arbetsgruppen för olika projekt, tolkar vi också detta 

som att det inte bara skapar delaktighet utan även en trygghet då de vet att förändringen 

planeras och kommer att genomföras. Genom dessa grupper blir förändringsprocessen 

tydlig och därför blir ingen överrumplad av att det ska genomföra en 

organisationsförändring. Eftersom Kotters första steg, etablera en känsla av 

nödvändighet, (Kotter 1995:61) blir arbetsgrupperna för projektet Klara 2013 ett sätt att 

diskutera allt som kan göras bättre och på så vis blir medarbetarna medvetna om att 

deras arbete är i behov av en förändring. Det kan även minska likgiltigheten till 
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organisationsförändring, vilket är något vi tolkat utifrån intervjuerna då en respondent 

även uttryckte att denne inte bryr sig så mycket längre.  

 

Många av respondenterna talar om att det sker organisationsförändringar hela tiden, 

men att de sällan märker något av dem. En respondent uttryckte även att det skett många 

små förändringar och att det i dagsläget, när intervjuerna genomfördes, är en stor 

förändring för att göra om allt. Utifrån intervjuerna tolkar vi att respondenterna 

uppfattar sig uppmuntrade till att vara delaktiga i organisationsförändring, men inte att 

de blir uppmuntrade eller har ett uppmuntrande klimat till att ständigt förändras på sin 

arbetsplats och i sina verksamheter. Eftersom det sker ett samarbete mellan ledare och 

medarbetare för att göra en plan för de förändringar som ska genomföras tolkar vi det 

som att Klara 2013 är en planned change, vilket enligt Coram & Burnes (2001: 96) 

innebär att förändringen är en cyklisk, interagerande process där åtgärder och 

utvärdering medvetet sker kontinuerligt. Det som vi även tolkar utifrån intervjuerna är 

att respondenterna ändå förändrar sitt dagliga arbete genom att göra saker på andra sätt 

när någon kommit på ett knep för att underlätta arbetet så tar arbetsgruppen till sig av 

det. Detta är enligt oss ett tecken på emergent change, eftersom dessa små förändringar 

uppkommer spontat och oplanerat. Emergent change innebär enligt Coram & Burnes 

(2001:96) att det är små, spontana och oplanerade förändringar som stegvis leder till att 

organisationen förändras. Det vi tolkar, med stöd av teorin, är därför att projektet Klara 

2013 är en planned change som ska leda till effektivisering av organisationen. Projektet 

går även ut på att medarbetarna själva identifierar behov av förändringen via 

arbetsgrupperna, vilket är emergent change. Vi tolkar även att respondenterna är trötta 

på förändring och därför kan emergent change vara ett sätt att ständigt utvecklas och 

förändras för att komma ifrån att göra stora förändringar som ibland inte leder till något.  

 

I teorin presenterade vi två olika modeller över medarbetares tolkning av 

organisationsförändring. Stegen i den första modellen är förnekande, motstånd, försöka 

och engagemang. (Jeff et al. 1994, refererad i Armenakis & Bedeian 1999:303) Flera av 

respondenterna är skeptiska mot att förändringen verkligen kommer leda till något, 

vilket är det förnekande stadiet. På grund av de organisationsförändringar som 

genomförts förr som inte lett till något, precis som vi diskuterat ovan, har medarbetarna 

blivit likgiltiga till resultaten gällande organisationsförändring då medarbetarna inte tror 

att organisationsförändringen kommer att genomföras eller ens ser behovet av en sådan. 

Vi tolkar utifrån intervjuerna att det skulle kunna vara så att respondenterna känner sig 

trötta på organisationsförändringar och därför inte vill lägga ner tid och energi för tidigt 

på grund av rädslan av att det inte ska bli något av förändringen. Flera av 

respondenterna var reserverade till att våga hoppas och tro på förändringen, vilket 

givetvis påverkar olika stadium som medarbetare går igenom under en 

organisationsförändring. Vi tolkar därför det som att förnekande som är första stadiet 

enligt Jeff et al. (1994, refererad i Armenakis & Bedeian 1999:303), verkar som det 

stora hindret för organisationsförändring inom denna offentliga verksamhet. Ingen av 

respondenterna ansåg att de arbetade mot en förändring, utan att när det väl var bestämt 

så genomför de förändringen. Dock så återkommer vi i det fjärde stadiet engagemang, 

till att se hur medarbetarna är rädda för att engagera sig för mycket eftersom det aldrig 

blir lugnare perioder, utan verksamheterna förändras hela tiden. Vi tolkar att flera av 

medarbetarna vill vara engagerade i det som händer och på arbetet, men att deras 

erfarenheter från förr blir ett hinder då det skapar rädsla inför att det inte ska bli något 

av och att det ändå ska ändras snart igen.    
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En tolkning av intervjuerna är även att denna organisationsförändring, Klara 2013 är 

något som flera av medarbetarna har höga förväntningar på. Några respondenter 

nämnde att de visste att det var på gång en organisationsförändring, medan en 

respondent ansåg att den kom utan förvarning. På en arbetsplats där de hade fått mer 

information om förändringen, då de var osäkra och visste väldigt lite om den, upplevde 

de nu att de var mer ”med på tåget”. Vid intervjuerna jämförde alla denna 

organisationsförändring med tidigare erfarenheter och tidigare förändringar. Vi tolkar 

därför det som att medarbetarna genomgår Isabellas (1990:31-32) steg för tolkning vid 

en förändring, då steget bekräftelse handlar om att jämföra med liknande händelser. I de 

olika arbetsgrupperna som arbetar med förändringen som medarbetarna sitter med i 

ifrågasätts rutiner och på så vis är medarbetarna i stadiet för att testa och enligt vår 

tolkning har inte processen gått vidare till det fjärde stadiet ännu, som är efterdyningar. 

Dessa två steg innebär enligt författarna att medarbetaren ifrågasätter regler, 

experimenterar och testar nya mönster som uppkommer i samband med förändringar, 

samt att medarbetaren känner entusiasm och engagemang till förändringen (Isabella, 

1990:31-32; Jeff et al. 1994, refererad i Armenakis & Bedian 1999:303). Men med 

tanke på våra intervjuer och hur respondenterna nämner bra och dåliga erfarenheter av 

organisationsförändring så tolkar vi det som att respondenterna kommer att utvärdera 

förändringens för- och nackdelar och på så vis gå in i stadiet efterdyningar. Både 

Isabellas (1990) och Jeff et al. (1994) modeller är applicerbara på olika stadier som en 

medarbetare kan genomgå vid en organisationsförändring.  

 

Något som vi tolkat av intervjuerna är att tidigare erfarenheter till stor del påverkar 

upplevelsen av en organisationsförändring. Tidigare erfarenheter kan vara både hinder 

och en drivkraft gällande medarbetarens upplevelse. I detta fall tolkar vi att många 

erfarenheter av förändringar som inte lett någonstans för medarbetaren har blivit ett 

hinder för en positiv upplevelse av organisationsförändringen. Detta leder i sin tur till 

att medarbetarna fastnar i stadiet förnekande, som innebär att medarbetaren vägrar tro 

att förändringen kommer att genomföras eller att det finns något behov av förändring, 

(Jeff et al. 1994, refererad i Armenakis & Bedian 1999:303) eftersom de inte vet om 

organisationsförändringen kommer att genomföras eller inte. Upplevelsen av denna 

organisationsförändring tolkar vi också utifrån intervjuerna som en planned change, 

vilket innebär att förändringsprocessen genomförs med hjälp av åtgärder och 

utvärderingar i en cyklisk process, (Coram & Burnes, 2001:96) eftersom det görs upp en 

plan för förändringar som bör genomföras tillsammans med ledare och medarbetare. 

Vilken typ av organisationsförändring det är kan inverka på upplevelsen och i detta fall 

ser vi att flera respondenter önskar en ledare som uppmuntrar till lärande och försök till 

förbättring själva, men ofta blir det förändring till följd av politiska val och beslut högre 

upp i hierarkin. Det blir därför en planned change var tredje år, vilket kan ses som 

typiskt för upplevelsen inom socialtjänsten i Umeå kommun, och detta bidrar till att 

vara ett hinder eftersom vi tolkar att medarbetarna inte får någon arbetsro och orkar inte 

engagera sig eftersom det snart ändå kommer en ny organisationsförändring.  

 

6.2 Ledarskap i förändringsprocesser 

Utifrån intervjuerna som vi har genomfört med medarbetarna inom socialtjänsten i 

Umeå kommun har vi tolkat det som att ledaren och dess ledarskap spelar en viktig roll 

när det gäller medarbetarnas upplevelse av organisationsförändringar. Först och främst 

krävs det, för att medarbetarna ska finna en organisationsförändring som mer positiv än 

negativ, att den närmaste chefen visar vad denne anser om förändringen i fråga. Utifrån 

resultatet från intervjuerna med respondenterna tolkar vi det som att många medarbetare 
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gärna vill veta vad deras närmaste chef anser om förändringar som är aktuella för att 

minska eventuell oro och osäkerhet, och beroende på chefens inställning till 

förändringen skapas en viss atmosfär bland medarbetarna och arbetsgruppen. Eftersom 

socialtjänsten i Umeå kommun ofta genomför organisationsförändringar, som vi 

tidigare har diskuterat, tolkar vi det som att medarbetare inom den offentliga sektorn 

behöver en chef/ledare som är tydlig i sitt ledarskap och kan visa vad denne har för 

inställning till olika förändringar, då medarbetarna inte hinner sätta sig in i alla 

förändringar som genomförs. En chef/ledare som därför tydligt visar på vilken 

inställning denne har får lättare att skapa och sprida samma inställning till medarbetarna 

och arbetsgruppen. Denna tolkning får även stöd av den befintliga teorin där Self 

(2007:12) bland annat framhäver att det är på ledarens ansvar att leda sina medarbetare 

till att ta till sig en förändring och skapa villighet till förändring, vilket enligt författaren 

genomförs i fem steg. Dessa fem steg är: 1) behovet av förändring, där ledaren 

identifierar steget mellan det nuvarande och det önskvärda, 2) skapa villighet, ledaren 

ska här demonstrera den förslagna förändringen, 3) öka förtroendet, där ledaren ska öka 

förtroendet hos medarbetarna för förändringsprocessen, 4) stöd, ledaren ska här stödja 

medarbetarna i frågor gällande förändringen och steg 5) förstå medarbetarens oro, där 

ledaren ska visa på förståelse och vilka fördelar som kan komma av förändringen (Self, 

2007:12).  

 

Enligt Self (2007:12) innebär de första två stegen för att skapa villighet till förändring 

att ledaren ska identifiera steget mellan det nuvarande stadiet och det önskvärda, samt 

att demonstrera vad förändringen kan leda till. Även Kotter (1995:65-66) framhäver att 

ledare ska implementera delmål och se till att mål nås genom olika former av belöningar 

för att skapa motivation eller villighet till att motta nya förändringar. Detta är något som 

vi tolkar kan bli svårt för ledare/chefer inom den offentliga sektorn att genomföra då det 

enligt intervjuerna går att tolka att medarbetarna inte upplever det som att deras chefer 

har särskilt mycket att säga till om och inte vet vad olika organisationsförändringar ska 

leda till. Detta kan bero på att socialtjänsten i Umeå kommun, som är en del inom den 

offentliga sektorn, styrs av politiska beslut med kortsiktiga mål, samt att många 

förändringar inte slutförs enligt respondenterna. För chefer inom socialtjänsten i Umeå 

kommun kan det därför vara svårt att skapa villighet till förändring bland medarbetare 

genom att identifiera hur förändringen ska gå till, då många förändringar inte har direkta 

mål eller slutdatum för när det ska vara genomfört. Förändringar som medarbetare och 

chefer har arbetat med under en period kan påverkas av politiska val och beslut som 

innebär att vissa förändringar aldrig slutförs. Utifrån resultatet från intervjuerna tolkar vi 

det därför som att det är viktigare för chefer inom socialtjänsten i Umeå kommun att 

vara tydliga, inspirerande och drivna, då det finns andra omständigheter som påverkar 

att chefer inte kan ge konkreta mål med organisationsförändringar som genomförs.  

 

Utifrån resultatet från våra intervjuer är det heller inte vanligt med beröm eller andra 

belöningar i form av löneförhöjningar eller befordringar. Vår tolkning är att chefer inom 

socialtjänsten i Umeå kommun inte ges möjlighet att belöna medarbetare som är mer 

aktiva och tar mer ansvar med sådana belöningar, men att chefen då istället skulle kunna 

dela ut andra typer av belöningar. Vi får stöd i detta påstående av Bettencourt 

(2004:177) som i sin studie har funnit att belöningsledarskap är en typ av ledarskapsstil 

som lättare bidrar till att medarbetare ser organisationsförändring som något positivt.  

 

Däremot anser vi att de följande stegen som Self (2007:12) presenterar är applicerbara 

när det gäller organisationsförändring utifrån ett medarbetarperspektiv inom den 



 

60 

offentliga sektorn. Författarens tre sista steg innebär att ledaren kan skapa villighet till 

förändringen genom att öka förtroendet hos medarbetare, vara ett stöd i 

förändringsprocessen, kunna identifiera informella ledare och förstå medarbetares oro 

till förändring samt hur det kan vara fördelaktigt för medarbetarna med en 

organisationsförändring. (Self, 2007:12) Respondenterna ansåg att det var av stor vikt 

för dem att deras närmaste chef fanns tillgänglig och agerade stöttande till 

arbetsgruppen när det genomförs organisationsförändringar, eftersom det tenderade att 

uppstå frågor och funderingar gällande informationen de fick gällande olika 

förändringar. Vi tolkar detta som att medarbetarna inom den offentliga sektorn är i 

behov av stöd från sin närmaste chef då informationen som de får ta del av är riktade till 

alla som arbetar inom socialtjänsten och inte anpassad efter de olika verksamheterna 

och arbetsgrupperna, och att det därför uppstår fler frågor och funderingar som kan 

påverka medarbetarnas villighet till förändring negativt om de inte får stöd från sina 

chefer. En annan tolkning till att medarbetare vill ha sina chefer tillgängliga är att 

eftersom cheferna är deras närmaste länk till beslutsfattarna, kan det också vara deras 

närmaste länk till påverkan. Om medarbetarna inte har sina chefer tillgängliga tolkar vi 

det som att det blir mycket svårare för medarbetare inom den offentliga sektorn att 

framföra sina åsikter och tankar gällande den verksamhet som bedrivs och 

organisationsförändringar då socialtjänsten i Umeå kommun är uppbyggd i hierarkiska 

nivåer med många led från beslutsfattare till medarbetare.  

 

Att chefer kan identifiera informella ledare för att skapa villighet till förändring tolkar vi 

också är av vikt när det gäller medarbetarens upplevelse av organisationsförändring 

inom den offentliga sektorn. Respondenterna framhävde att många av dem var aktiva i 

olika arbetsgrupper för projektet Klara 2013 och deltog i träffar och möten för att 

diskutera organisationsförändringar. Vissa av dessa var utsedda av sina chefer för att 

delta medan andra deltog frivilligt. Vår tolkning är att dessa medarbetare, som är lite 

mer aktiva, tar informella ledarskapsroller då de får agera som länkar mellan sina 

kollegor i arbetsgruppen och chefer och beslutsfattare. Inom socialtjänsten i Umeå 

kommun var många av dessa medarbetare inte utsedda av chefer, utan hade själva valt 

att vara aktiva och delta i diskussioner gällande organisationsförändring. I en 

arbetsgrupp fanns det flera aktiva medarbetare som uppmuntrades av sin chef att delta 

och ta mer ansvar och även om detta inte var särskilt förekommande i de andra 

arbetsgrupperna är vår tolkning att denna typ av uppmuntring och identifikation av 

informella ledare är av stor betydelse när det gäller att skapa villighet till förändring i 

arbetsgrupper inom den offentliga sektorn. Vi baserar denna tolkning utifrån 

respondenternas inställning till förändring och att de respondenter som hade en mer 

positiv inställning och positiva erfarenheter av organisationsförändring också tillhörde 

arbetsgrupper där det fanns medarbetare som var aktiva och deltog i aktiviteter för 

förändring.  

 

Kotter (1995:60) framhäver i sina undersökningar att en ledare måste ge alla 

medarbetare tid till att hinna anpassa sig till förändringar. Detta är något som vi, utifrån 

resultatet av våra intervjuer, tolkar som en utmaning för ledare inom den offentliga 

sektorn. Organisationsförändringar har visat sig ske rätt frekvent och med kortsiktiga 

mål enligt våra respondenter och utifrån detta gör vi tolkningen att det kan vara svårt för 

ledare inom socialtjänsten i Umeå kommun att ge sina medarbetare den tid som krävs 

för att hinna anpassa sig till de förändringar som sker.  
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6.3 Kommunikationens betydelse i förändringsprocesser 

Kommunikation är en aspekt som är viktigt att fundera över när det gäller 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändringar, eftersom kommunikation kan 

uppfattas olika av ledare och medarbetare, men även olika av olika individer. Som vi 

lyfter fram i teorin argumenterar Kotter (1995:63-64) för en trovärdig och stor mängd 

kommunikation, men även att en bred kommunikation är kopplad till framgångsrika 

organisationsförändringar. Vid intervjuerna nämnde de alla deras enhetschef som en 

viktig del i kommunikationen och informationsflödet. Därefter nämnde några att de 

även fick information via mail och intranätet. Vi tolkar det som att de flesta av 

respondenterna är nöjda med den information de får av sina enhetschefer, även om en 

del vill ha mer information och andra anser att det finns risk att det då blir för mycket 

information. Att ha personalmöte var tredje vecka, för vissa var femte vecka, gör oss 

fundersamma över om det är tillräcklig stor mängd kommunikation. Respondenternas 

upplevelse av informationen tolkar vi ändå som att de tycker att den är tillräcklig, 

möjligen med önskan om lite mer.  

 

När det gäller Kotters (1995:63-64) argumentation om en stor och trovärdig 

kommunikation för att medarbetarna ska förstå och vara med i förändringen kan vi 

förstå att det inom socialtjänsten Umeå Kommun finns mycket information för 

medarbetaren att själv finna på kommunens hemsida, men att det tar tid att ta del av den 

informationen. Kotter (1995:63-64) argumenterar även för att använda alla 

kommunikationskanaler. Det vi utläser från intervjuerna är att flera respondenter inte 

vill ha mer information. Flera respondenter nämnde att de kan gå in på Internet och läsa, 

men vi tolkar det som att det faktiskt få som går in på Internet för att ta del av 

information. Vi tolkar detta som att respondenterna inte upplevde att de hade tid till att 

själv söka information.   

 

Eftersom enhetschefen är den tydligaste kommunikationskanalen, tolkar vi att denne 

även till stor del påverkar medarbetarens upplevelse av informationen. Därför kan 

upplevelsen av information skilja mellan olika arbetsplatser. På den arbetsplats där 

enhetschefen ibland inte var med på arbetsplatsträffarna, var de fortfarande nöjda med 

informationen, möjligen att de önskade lite mer. Detta tolkar vi som att oavsett 

informationsmängd verkar de flesta vara nöjda, möjligen önska lite mer information. 

För att återknyta till den tolkning vi gjorde tidigare, att respondenterna är aningen 

likgiltiga till organisationsförändringar, tolkar vi att så även är fallet när det gäller 

informationen. Med utgång i intervjuerna tolkar vi att det skulle kunna vara så att 

respondenterna inte orkar bry sig om all information som de får ta del av och därför 

anser många av dem också att det är bra som det är.      

 

Den arbetsgrupp som efterfrågade mer information fick en träff med projektledaren som 

där gav dem mer information. Det som då också lyftes av respondenten var att denna 

information gavs på arbetstid och att det även kallades in vikarier till arbetsplatsen för 

att all ordinarie personal skulle kunna var med och få ta del av denna information. Vi 

tolkar detta som att flera av respondenterna anser att organisationsförändring kräver tid 

av medarbetaren, tid som tas från de dagliga sysslorna, och att det skulle kunna vara så 

att medarbetarna inte önskar mer information för att de upplever att de inte har tid för 

mer information. Att ha arbetsplatsträffar kräver tid, att läsa information på nätet kräver 

också tid, och därför tolkar vi det som att medarbetarna upplever sig stressade över sin 

tid. Vår tolkning blir därför att informationen upplevs som tillräcklig av medarbetarna 
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för att de inte ser hur de skulle hinna med att få mer information eller ta reda på mer 

information.   

 

Om vi fortsätter se till arbetsgruppen som fick träffa projektledaren för att få mer 

information, så är detta något som uppskattades och flera av respondenterna nämnde att 

de upplevde att denna organisationsförändring var något som även enhetschefen ville 

satsa på. Respondenterna pratade även om att de upplevde att denna 

organisationsförändring var prioriterad och att de blev motiverade till att vara med då de 

kände att chefer och beslutsfattare ville ha dem med i diskussioner och arbetsgrupper. 

Flera av respondenterna nämnde att projektledaren varit ute på arbetsplatserna och att de 

alla fick träffa henne för att ställa frågor. Detta hade enligt respondenterna bidragit till 

att de upplevde projektet som prioriterat. Detta är även något som Armenakis, Harris 

och Mossholder (1993:688) nämner, att om ledaren reser runt till arbetsplatserna skickar 

det ett meddelande om att förändringen är av stor vikt. Detta är något som vi tolkar som 

väldigt uppskattat av respondenterna och har en stor påverkan på medarbetarens 

drivkraft vid organisationsförändring. Alla respondenter nämnde detta som positivt och 

vid offentlig verksamhet då det är flera nivåer av chefer, tolkar vi utifrån intervjuerna att 

ledare ofta inte syns på lägre nivåer i verksamheten och att när de väl gör det så 

uppskattas detta.  

 

Några av respondenterna nämnde att de alla hade möjligheten att få diskutera 

organisationsförändringen med projektledaren. Det fanns även de som i intervjun 

pratade om att de fick mail av henne om hur organisationsförändringen fortskred och 

vad som hände runt omkring organisationen i och med förändringen. Detta innebär att 

det finns både muntlig och skriftlig kommunikation, vilket Armenakis et al (1993:688) 

lyfter som två sätt att kommunicera behovet av en förändringsprocess. Båda dessa tolkar 

vi är av vikt, medan vi ser att respondenterna vid intervjuerna lägger större fokus på den 

muntliga delen och att den skriftliga delen med mail är något som alla har möjlighet att 

ta del av, men inget som alla gör eller nämner. Möjligheten att diskutera förändringen 

tolkar vi även har skapat en känsla av delaktighet, vilket enligt nyare forskning inom 

kommunikation framhåller som viktigt Delaktighet genom kommunikation ger en 

möjlighet till feedback, vilket vi även tolkar att respondenterna upplevde. (Russ, 

2008:209). 

 

Att informationen och kommunikationen behövs för att medarbetarna ska förstår varför 

förändringen ska genomföras och vad resultatet kommer att innebära är tydligt. Dean, 

Brandes och Dharwadkar (1998:9-10) nämner även att en organisation med regelbunden 

kommunikation får medarbetare som inte blir lika överraskad av en 

organisationsförändring och på så vis får de heller inte medarbetare som är kritisk till 

förändringen. Vid denna organisationsförändring ansåg flera respondenter att de hade 

fått vara med från ett tidigt stadium av förändringsprocessen, vilket hade bidragit till att 

organisationsförändringen inte överrumplade dem. Vi tolkar att respondenterna 

upplever sig mer positivt inställda till organisationsförändringen nu när de var med från 

början, i jämförelse med hur det hade varit förr, när de bara fick höra att det skulle 

genomföras en förändring och sedan blev det inget mer. Vår tolkning är även att 

respondenternas vana av att det ständigt sker organisationsförändringar kan bidra till att 

de inte blir överraskade, men däremot kritiska. Utifrån våra intervjuer kan vi se att ingen 

av respondenterna exakt visste varför förändringen genomfördes. Flera var frågande till 

vad resultatet skulle bli, varför Klara 2013 skulle genomföras och hur det initierades. 

Detta är information som respondenterna själva ansåg ofta saknades vid 
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organisationsförändringar. Vi tolkar det som att tidigare förändringar varit färdiga 

koncept som de i verksamheten ska genomföra utan mer information om varför. I detta 

fall är respondenterna fortfarande i behov av att förstå varför och vad den ska innebära, 

men denna gång tolkar vi det som att deras delaktighet i förändringsprocessen gör att de 

även ser svårigheterna med att konkretisera innebörden av förändringen när de inte än 

vet hur genomförandet ska gå till.    

 

6.4 Upplevd rättvisa vid förändringsprocesser 

Rättvisa är svårt att undersöka och upplevelsen av den skiljer sig åt eftersom det är olika 

typer av rättvisa som upplevelsen kan vara kopplad till. Den organisatoriska rättvisan 

som är individens upplevelse av rättvisa i organisationen, (Foster, 2010:12) är svår att 

preciserat fråga om och därför är en tolkning av hela intervjuerna i vissa fall vårt sätt att 

analysera aspekten rättvisa. Utifrån intervjuerna tolkar vi att orättvisa är något som 

respondenterna upplever mellan ledare högre upp i hierarkin och mellan dem som 

arbetar i verksamheterna. Grunden för denna tolkning är att respondenterna ansåg att de 

var de som fick genomföra förändringar som då ledning och ledare högre upp hade 

planerat, att det var medarbetarna på ”golvet” som fick utföra grovjobbet. Just vid denna 

organisationsförändring bidrar även delaktigheten till mer arbete för de som arbetare i 

verksamheten, medan vi tolkar att uppfattningen hos respondenterna är att de högre upp 

arbetar med detta dagligen och har inga brukare att ta hand om samtidigt som de är 

delaktiga i förändringsarbetet genom de olika arbetsgrupperna, vilket är en känsla av 

orättvisa från medarbetarens syn utifrån vår tolkning.  

 

Det som framgår utifrån intervjuerna är att den orättvisa som respondenterna upplever 

är att de som medarbetare är de som behöver genomföra alla organisationsförändringar 

som ledningen initierar. Respondenterna berättade om att de lade ner mycket tid just då 

på att arbeta fram en bra förändring, men att de inte fick mer betalt plus att det samtidigt 

krävdes att de skulle göra sitt dagliga arbete lika bra. Utifrån vår tolkning av detta finns 

det en upplevelse av orättvisa mot ledare högre upp i hierarkin, denna orättvisa kallas 

rättvis fördelning och är en av fyra typer av rättvisa enligt Colquitt (2001). Vid 

intervjuerna uttryckte respondenterna, precis som vi nämnt tidigare, att de gjorde mer 

arbete men inte fick mer betalt. Detta liknar upplevelsen av rättvisa vid fusioner, att 

medarbetaren upplever reducerad förtjänst, men större arbetsbelastning. Vi tolkar att 

detta är fallet och att rättvisa är något som medarbetarna kopplar till ledare – 

medarbetare, inte mellan olika jämbördiga avdelningar eller individer. De andra tre 

typerna av rättvisa som Colquit (2001:386) skriver om är rättvis process, social rättvisa 

och informationsrättvisa, vilket vi kommer analyser fortsättningsvis. 

 

När det kommer till hur organisationsförändringar genomförs och uppkommer inom 

socialtjänsten, upplevde medarbetarna att de vid denna organisationsförändring inte 

visste vad som var upphovet och inte heller vilka som var initiativtagare. Det de 

däremot uppgav var att de denna gång var med i ett tidigare stadium och hade möjlighet 

att framföra sina åsikter och påverka förändringen. Vi tolkar det därför som att 

medarbetaren upplever processen för organisationsförändring som rättvis eftersom de 

har möjlighet att göra sin röst hörd och påverka, vilket är vad en rättvis process handlar 

om (Colquitt, 2001:386-287). Flera respondenter uttryckte att de inte hade någon 

möjlighet att påverka beslut. Detta skulle i sådana fall enligt vår tolkning innebära att 

processen inte upplevs rättvis, men utifrån den positiva upplevelsen av delaktighet i de 

arbetsgrupper som utformar förändringen tolkar vi att det tar över och gör att 

medarbetarna ändå upplever en rättvis process. 
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Utifrån två respondenter fanns det anledning att göra tolkning att det finns social 

orättvisa, även om denna inte var upplevd av alla. Dessa individer ansåg att deras 

enhetschef behandlade individer i arbetsgruppen olika. Social rättvisa handlar just om 

hur ledare behandlar individen som påverkas av deras beslut, Colquitt (2001:386). Detta 

går även att koppla till det vi pratade om i början av detta avsnitt, att medarbetarna 

upplever större arbetsbelastning men mindre förtjänst.  

 

Vår tolkning av informationsrättvisa är att medarbetarna upplever den rättvis, men att 

den egentligen saknar en viktig del, förklaring till beslut. Förklaring till beslut är en 

viktigt del i informationsrättvisa, men även att informationen är lämplig, riktig och 

tillräcklig (Bies & Moag 1986; refererad i Foster 2010:12). De flesta av respondenterna 

ansåg att de fick bra information och att de möjligen skulle ha kunnat tänka sig lite mer, 

men att det ändå var tillräckligt. Huruvida de fick information om varför 

organisationsförändringen skulle ske kan vi tolka som att informationen är tunn. Ingen 

visste varför den gjordes, men de hade alla sina gissningar. Informationen är därför 

utifrån vår tolkning orättvis för att en stor del av problemet förr och problemet nu är att 

medarbetarna saknar information om varför. Detta har vi även tidigare diskuterat under 

kapitlet kommunikation.  

  

Utav dessa fyra typerna av rättvisa som medarbetaren kan uppleva, är rättvis process en 

av de viktigaste för att bidra till en starkare organisatorisk identitet. (Michel et al. 

2010:42,56) Organisationsidentiteten är inget vi frågade om i intervjun, men den 

delaktighet som Klaraprojektet erbjuder genom arbetsgrupper och möjligheter för 

medarbetarna att framföra sina åsikter och komma med förslag är något som vi tolkar att 

det skapar positiv inställning till organisationsförändringar. Tolkningen får sin grund i 

att nästan alla respondenter nämnde att förändringen var annorlunda denna gång för att 

de fick vara med och fick påverka förändringen vid ett tidigare stadium. Om detta leder 

till organisatorisk identitet är en tolkning vi väljer att göra eftersom organisatorisk 

identitet är något som skapar en vilja hos medarbetare att samarbeta. Medarbetarna 

valde att vara med i arbetsgrupper och valde att ställa upp med sin tid för att bidra till en 

bättre förändring. Detta är för oss att samarbeta och därför anser vi också att 

medarbetarna genom rättvisa processer utvecklat starkare organisationsidentitet. Deras 

attityder är även mer positiva till denna förändring än till de förändringar som de 

tidigare haft. Flera respondenter hoppades på denna förändring, vilket vi tolkar som ett 

framsteg eftersom de flesta ansåg att förändring inte ledde till något i vanliga fall. Vår 

tolkning är därför att den stärkta organisationsidentiteten bidrar till att medarbetarna är 

mer positiva och har mer förväntningar på denna organisationsförändring än tidigare, 

eftersom de nu upplever att det är en rättvis process där de får vara delaktiga.  

 

Om medarbetaren upplever alla fyra typer av rättvisa som rättvis verkar detta som 

drivkraft vid organisationsförändring. Vår tolkning är att rättvis process är betydande 

för medarbetarnas organisationsidentitet, vilket påverkar deras attityder till 

förändringen. Om medarbetarna upplever processen rättvis, som i detta fall, blir detta en 

drivkraft för medarbetarens positiva upplevelse av organisationsförändringen. Att 

respondenterna enligt vår tolkning inte upplever social, information eller 

fördelningsrättvisa är något som blir ett hinder för organisationsförändringen. Vi vill 

dock göra tolkningen att respondenterna ändå är positiva till förändringen och inte 

nämnde orättvisa mer än de två respondenter som upplevde orättvis behandling av 

chefen. Vi tolkar därför att detta resultat visar på att rättvis process, som innefattar 
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delaktighet, är något som kan bidra till att medarbetarna fortfarande är positiva till 

organisationsförändringen, även fast de andra tre typerna upplevdes som orättvisa.      

 

6.4 Individens upplevelse av organisationsförändring 

Den individuella upplevelsen och inställningen till organisationsförändringar är något 

som vi har funnit har rätt stor betydelse för vad som påverkar medarbetarens upplevelse 

av organisationsförändring inom den offentliga sektorn. Precis som den befintliga 

forskningen inom ämnet framhäver, så var det några av våra respondenter som hade 

upplevt osäkerhet och rädsla inför vissa förändringar och hade då också gjort mer 

motstånd till förändringen, vilket också Bovey & Hede (2001:376), Eilam & Shamir 

(2005:399-400) och Kotter & Schlesinger, (2008:134) också kom fram till i sina studier. 

Men som de flesta av våra respondenter ändå framhävde så var medarbetare inom 

socialtjänsten i Umeå kommen i dagsläget så vana vid att det genomfördes förändringar, 

vilket också bidrog till att många medarbetare, som hade arbetat en längre period inom 

verksamheten, inte längre kände någon oro eller rädsla då många av förändringarna inte 

slutfördes. Däremot var det en av medarbetarna, som hade arbetat länge inom 

socialtjänsten, som ändå upplevde osäkerhet gällande sin egen arbetssituation och att 

förändringar kunde innebära att hon inte längre skulle klara av att genomföra sitt arbete, 

då det skulle krävas andra saker av henne. Utifrån detta gör vi tolkningen att vissa 

individer är mer begränsade än andra och att deras upplevelse av 

organisationsförändringar påverkas mer av deras individuella inställning och bakgrund, 

än av andra aspekter. Denna tolkning får stöd av den befintliga teorin av Kotter & 

Schlesinger (2008:134) och Rashid et al. (2003:161) som argumenterar för att 

förändringar ibland kräver för mycket av medarbetare, för snabbt, vilket kan leda till 

stress. Även Bloisi et al. (2007) styrker vår tolkning genom att framhäva att individer 

kan känna rädsla inför det som är okänt för dem, att individer föredrar rutiner och vanor, 

samt att individer upplever förändring på olika sätt, som vi har lyft fram tidigare. 

 

Bloisi et al. (2007:845-848) framhäver också några ytterligare orsaker till att individen 

kan göra motstånd till förändringar, dessa fem orsaker är selektiv uppfattning, brist på 

information, rädsla för det okända, vanor och ovilja mot initiativtagare. Vi gör 

tolkningen att vissa av dessa orsaker är applicerbara på medarbetare inom den offentliga 

sektorn och även påverkar deras upplevelse av organisationsförändringar. Brist på 

information gör vi tolkningen av att det är en orsak som bidrar till att individer kan göra 

motstånd till förändringar. Utifrån våra intervjuer fann vi att många medarbetare 

saknade information, och främst om varför förändringar skulle genomföras, vilket även 

Bloisi et al. (2007:845-848) fann som en orsak till att medarbetare inte arbetar för 

förändringar. Vår tolkning är att medarbetare inom den offentliga sektorn har ett behov 

av att förstå varför förändringar ska genomföras, eftersom det ständigt pågår 

organisationsförändringar inom socialtjänsten vilket kan påverka deras motivation till 

att ta till sig och vilja genomföra alla förändringar. Om det var möjligt att ge 

medarbetarna skäl till varför organisationsförändringar ska genomföras är vår tolkning 

att färre medarbetare skulle göra motstånd till förändringar. En annan orsak som vi 

tolkar har betydelse för huruvida individen gör motstånd till förändringar är ovilja till 

initiativtagare, vilket enligt Bloisi et al. (2007:845:848) innebär att medarbetare reagerar 

med motstånd mot att bli kontrollerade eller om deras tankar och åsikter i respekteras. 

Utifrån intervjuerna gör vi tolkningen att många medarbetare vill vara delaktiga och 

känna att de kan påverka sin arbetssituation vid förändringar, och att de har en 

positivare inställning till organisationsförändringar om inte alla beslut har fattats 

ovanför huvudet på dem. Vår tolkning är också att medarbetare som ges möjlighet till 
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att vara aktiva och delta i arbetsgrupper och träffar som diskuterar 

organisationsförändringar, har en bättre inställning till förändringar eftersom de får mer 

information och känner att deras åsikter och tankar tas tillvara på. Som de flesta av våra 

respondenter uttryckte så kände de att socialtjänsten i Umeå kommun hade förändrats 

och låtit medarbetare vara med när det diskuterades organisationsförändringar och att 

medarbetarna också hade uppmuntrats till att dela med sig av tankar och åsikter från 

deras verksamheter. Vi gör tolkningen att denna förändring har varit positiv för både 

medarbetarna inom socialtjänsten i Umeå kommun och för beslutsfattarna, då 

medarbetarna ges mer information och inte känner sig lika överkörda i beslut som tas, 

och beslutsfattarna får med sig verksamheterna i förändringar och minskar motståndet 

till förändring från medarbetarna.  

 

För några av våra respondenter var förändring enbart positivt och de hade heller inga 

negativa erfarenheter av förändringar. Vår tolkning är detta är individer som stimuleras 

av förändringar och inte vill fastna i rutiner och vanor. På grund av att dessa individer 

inte hade några negativa erfarenheter av förändringar som hade skett inom 

socialtjänsten är vår tolkning också att erfarenheter spelar stor roll för medarbetares 

upplevelse av organisationsförändringar. Vi gör tolkningen att medarbetare som har 

många positiva erfarenheter av förändring tenderar att se på nya förändringar med en 

positiv inställning och fokuserar på de delar som individen upplever som positiva i 

förändringen, medan en medarbetare som har negativa erfarenheter av förändringar 

främst ser de negativa och mindre förmånliga delarna i den nya förändringen. Denna 

tolkning får stöd i den befintliga teorin av Chaudhry et al. (2010:8) som menar att vissa 

medarbetare väljer att fokusera på fördelar som kan komma av förändringar, istället för 

att se eventuella negativa effekter. Vår tolkning är också att erfarenheterna påverkas av 

deras aktualitet som några av respondenterna uttryckte. Nyligen upplevda förändringar 

kommer medarbetaren lättare ihåg, så beroende på om de senaste förändringarna varit 

positiva eller negativa speglar detta medarbetarens nuvarande inställning till 

förändringar.  

 

En annan tolkning som vi gör är att individens inställning till förändring påverkas av det 

psykologiska kontraktet som finns mellan medarbetaren och arbetstagaren. Det 

psykologiska kontraktet fokuserar på relationen mellan medarbetare och arbetsgivare 

och bygger på uppfattningar om varandra utifrån individens perceptioner och 

förväntningar (Rousseau, 1995:667-668).  Dock kan det vara svårt att veta vad som 

ingår i det psykologiska kontraktet då socialtjänsten är en så pass stor verksamhet med 

många anställda, och alla dessa anställda har en egen uppfattning om vad det 

psykologiska kontraktet innebär. Utifrån våra intervjuer kan vi inte dra några tolkningar 

om vad det psykologiska kontraktet innebär för de olika medarbetarna, däremot gör vi 

tolkningen att det psykologiska kontraktet finns mellan medarbetare och socialtjänst och 

att det har betydelse för medarbetarnas upplevelse av organisationsförändringar. 

Eftersom de flesta av medarbetarna på socialtjänsten i Umeå kommun trivdes med sitt 

arbete och ansåg att de hade stimulerande arbetsuppgifter tolkar vi det som att det 

psykologiska kontraktet inte var brutet mellan dessa medarbetare och socialtjänsten, 

utan att kontraktet var uppfyllt. Denna tolkning får även stöd av den befintliga teorin 

gällande psykologiska kontrakt enligt Rousseau (1995:667-668) och Robinson 

(1996:575). Det psykologiska kontraktet tolkar vi även har betydelse för medarbetarens 

upplevelse av organisationsförändringar då det visade sig att de flesta av medarbetarna 

trivdes med sitt arbete och att dessa också hade en positiv inställning till förändringar. 

Denna tolkning har också DelCampo et al. (2010:220) och Rousseau (1995:667-668) 
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gjort när det gäller hur det psykologiska kontraktet påverkar medarbetares inställning 

till förändringar.  

 

6.5 Delaktighet i förändringsprocesser 

Delaktighet kan upplevas genom många olika aktiviteter, på många olika sätt och 

variera i upplevelse mellan individ till individ. Något som flera respondenter nämnde 

och som vi diskuterat tidigare i analysen är att medarbetarna denna gång upplevde sig 

vara mer delaktiga i organisationsförändringen jämfört med tidigare. Genom att få vara 

del i en arbetsgrupp som funderar över något arbetsområde (exempelvis kontakt till 

skola, dagsaktivtet, bussåkning, etc.) tolkar vi det som att medarbetaren upplever sig 

delaktig i organisationsförändringsprocessen. Något som O’Brien (2002:451) diskuterar 

är att delaktighet kan underlätta mottagligheten hos medarbetaren för information. 

Enligt vår tolkning skulle det kunna vara så i vårt fall, då medarbetarna som är med i 

Klaraprojektets arbetsgrupper själva får den information som är aktuell gällande deras 

område och kan dela med sig av den till resterande kollegor inom arbetsgruppen. Det vi 

också kan tolka utifrån att medarbetarna är delaktiga är att de kanske inte är mottagliga 

för mer information, utan de är med i organisationsförändringsprocessen och får på så 

vis mer information genom sitt deltagande. Tack vare delaktigheten i Klaraprojektets 

arbetsgrupper blir medarbetaren engagerad i organisationsförändringen och detta kan 

enligt vår tolkning leda till att medarbetaren då också uppfattar informationen mer 

relevant eftersom denne redan besitter en grundinformation om projektet och är 

engagerad och på så vis mer intresserad av information gällande förändringen.  

 

Något som ytterligare kan bidra till att medarbetaren känner sig delaktig och engagerad 

är upplevelsen av empowerment. (Rankinen et al. 2009: 405) Vi tolkar utifrån 

intervjuerna att medarbetaren känner sig uppmuntrade att ta initiativ och vara med i 

någon arbetsgrupp i projektet Klara - 2013. Flera av medarbetarna framhöll även att de 

som faktiskt arbetade i verksamheten också fick vara med att utforma förändringen var 

något positivt, vilket vi tolkar som att medarbetarna upplever sig kompetenta, men 

också att de ges kontroll över sitt arbete. Anledningen till vår tolkning att medarbetare 

känner sig kompetenta när de ges ansvaret att utforma förändringen och på så vis tolkar 

vi också att medarbetarna upplever att deras åsikter räknas och värdesätts. Vi tolkar 

därför att empowerment är något som bidrar till att medarbetarna upplever delaktighet 

vid organisationsförändring. 

 

För flera av respondenterna utvecklades arbetet genom att de lärde varandra små knep 

och även att de vikarier som kom in kunde se med nya ögon på den dagliga rutinen och 

komma med nya förslag. Vi tolkar därför att det finns beteende empowerment eftersom 

medarbetarna på arbetsplatsen upplevde att de hade möjlighet att hantera sitt eget 

arbete, utveckla det och även lösa problem. Detta är enligt Rankinen (2009:405) vad 

beteende empowerment handlar om, att identifiera arbetsrelaterade problem men även 

förmåga att hantera arbetet. Vid intervjuerna uttryckte vissa medarbetare att det fanns 

möjlighet att diskutera organisationsförändringar och även att framföra sin åsikt. Vi 

tolkar därför att medarbetarna upplever att de genom arbetsgrupperna för projektet 

Klara 2013 fått möjlighet att framföra sin åsikt på ett bra sätt till ledaren, men även 

diskutera arbetsproblem, vilket bidrog till att de upplevde sig mer delaktiga. Det får 

även stöd av teorin då verbal empowerment är en del av empowerment som leder till 

ökad upplevelse av delaktighet. (Rankinen et al. 2009: 405) Det som dock går att 

diskutera är medarbetarens upplevelse av att kunna påverka beslutsfattande. Nästintill 

alla upplevde att de inte hade någon möjlighet att påverka beslut. Vi tolkar det som att 
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medarbetarna ofta upplevde att i slutändan bestämde ändå ledningen och i flera fall hade 

beslutet redan tagits innan medarbetarna fick tycka och tänka till om frågan. Däremot 

har delaktigheten i arbetsgrupperna stor inverkan på beslut, vilket vi utifrån intervjuerna 

ser att medarbetarna inte upplever. Vi tolkar därför att medarbetarna har möjlighet till 

att påverka beslut gällande organisationsförändringen, men de upplever inte att de har 

den möjligheten.      

 

Medarbetarna försökte i många fall underlätta arbetet och såg även sitt arbete som 

flexibelt. Flera medarbetare ansåg att de kunde påverka arbetsdagen, även fast det fanns 

vissa arbetsuppgifter som måste genomföras och vissa tider som måste passas. Dessa 

restrektioner var inte från enhetschefen utan flera av medarbetarna nämnde att brukarna 

behövde medicin på vissa tider eller andra rutiner som var fasta för att de rörde 

brukarna. Vi tolkar därför att medarbetarna upplever sitt arbete flexibelt inom gränserna 

att brukarna ska må bra. När en förändring ska ske är flera av medarbetarna eniga om att 

de genomför den och att ingen arbetar emot förändringen. Vi tolkar att om de tidigare 

upplevt förändringar som åtgärder endast för att förändra, så kommer medarbetarna att 

vara mer engagerade i denna förändring och försöka underlätta för dess genomförande 

nu när de är delaktig från ett tidigare stadium och har fått arbeta fram resultatet och 

förändringen tillsammans. På så vis finner vi att resultatinriktad empowerment är något 

som flera medarbetare upplever och som blir starkare vid delaktighet tidigt i en 

organisationsförändring. Resultatinriktad empowerment handlar nämligen om att 

underlätta genomföranden av förbättringar (Rankinen et al. 2009:405).    

 

Som vi tidigare diskuterat så upplevde inte medarbetarna sig delaktiga i beslut och 

ansåg inte heller sig ha någon påverkan på beslut. Detta är enligt Brown och Cregan 

(2008:608-681) inte bra, eftersom delaktighet vid beslutsfattande bidrar positivt till 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändringen. Det märkliga med 

respondenternas svar är att de inte upplevde sig delaktiga i beslut, men ändå hade 

positiva tankar och upplevelse av den kommande organisationsförändringen. Vi tolkar 

att anledningen till detta är för att delaktighet i utformandet av förändringen kan vara ett 

sätt att vara delaktig i beslutsfattande, även fast medarbetarna inte ser att det direkt 

påverkar beslut, medan de faktiskt påverkar beslut gällande organisationsförändringens 

resultat.  

 

Att vara delaktig i beslut kan även det bidra till att öka förståelsen för ledarens motiv 

enligt Brown och Cregan (2008:608-681). Utifrån intervjuerna såg vi att respondenterna 

inte visste varför projektet Klara 2013 skulle genomföras eller hur projektet initierades. 

Det intressanta med detta är att respondenterna gissade på olika anledningar, men 

återigen tolkar vi det som att likgiltigheten återspeglas även i likgiltighet för ledares 

initiativ. Det vi även tolkar är att medarbetarna inte upplevde sig säkra på om deras 

åsikter togs tillvara på av enhetschefen eller inte. Medarbetarna är delaktiga genom att 

de får bidra med erfarenhet från deras arbetsplats som blir grunden för beslut i de olika 

arbetsgrupperna för Klaraprojektet. Som vi tolkar det ser medarbetarna inte detta själva, 

men de anser alla att det är bra att de får vara med och bidra med sin kunskap och att de 

känner sig delaktiga. Dock så ser inte heller medarbetaren ledarens motiv, eftersom vi 

tolkar att medarbetarna ser ledningen som väldigt avskiljd från deras verksamhet.  

 

Precis som flera respondenter nämnde tar organisationsförändring tid och kostar pengar. 

Att göra medarbetarna delaktiga på samma sätt som beslutsfattarna valt att göra med 

Klaraprojektet ansåg några respondenter vara ett sätt att spara pengar, genom att låta 
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medarbetarna även göra förändringsarbetet. Flera av respondenter nämnde att detta var 

en stor organisationsförändring och vi tolkar även att några medarbetare genom sin 

delaktighet i projektet inser att förändringen kommer ta tid att genomföra och har 

arbetats med under en längre period. Som några respondenter nämnde så tar det tid och 

energi för dem att vara delaktiga och att det även tar tid från deras dagliga sysslor på 

arbetet. Vi tolkar detta som att det finns en risk med delaktighet, när medarbetaren 

tappar fokus från det arbete de ska utföra, men även att de inte hinner göra sitt dagliga 

arbete lika bra som tidigare, nu när de även ska vara delaktiga i 

organisationsförändringsarbetet.  

 

6.6 Organisationskulturens betydelse vid organisationsförändring 

Utifrån resultatet från intervjuerna har vi gjort tolkningen att organisationskulturen har 

påverkat medarbetarnas upplevelse av organisationsförändring inom socialtjänsten i 

Umeå kommun. Baserat på respondenternas upplevelse av organisationskultur i 

samband med organisationsförändring tolkar vi att det finns ett visst sätt att se på 

organisationsförändringar och hur förändringar upplevs, som delas av de flesta 

medarbetare inom socialtjänsten i Umeå kommun. Medarbetare upplever ofta 

organisationsförändringar som vanligt återkommande, ständigt pågående och sällan 

slutförda. Eftersom den största delen av våra respondenter upplevde detta gör vi 

tolkningen att detta är ett tydligt mönster som finns bland medarbetare inom 

socialtjänsten i Umeå kommun när det gäller hur organisationskulturen påverkar 

upplevelsen av organisationsförändring och att detta kan vara speciellt för just 

socialtjänsten. Med tanke på att socialtjänsten i Umeå kommun är en verksamhet som 

bedrivs inom den offentliga sektorn styrs verksamheten till stor del av politiska beslut, 

och dessa beslut varierar enligt respondenterna beroende på vilka politiska partier som 

styr. Eftersom socialtjänsten är en verksamhet som har bedrivits under lång tid och av 

politiska partier gör vi tolkningen att organisationskulturen gällande just beslut och 

organisationsförändringar är djupt rotad inom verksamheten. Att socialtjänsten i Umeå 

kommun har valt att arbeta på det sätt som medarbetarna upplever det, med kortsiktiga 

mål och ständiga förändringar, bidrar också till att medarbetarna uppvisar en viss 

likgiltighet mot organisationsförändringar. Vi gör tolkningen att denna likgiltighet till 

stor del bygger på att medarbetare inom socialtjänsten i Umeå kommun kanske inte ser 

sig själva som en del av verksamheten. Eftersom vi tidigare i detta stycke konstaterade 

att vi tolkade att det fanns en organisationskultur inom socialtjänsten som påverkade 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändring i form av att det finns ett visst sätt 

bland medarbetarna att se och förhålla sig till förändringar, gör vi också tolkningen att 

denna organisationskultur inom socialtjänsten ligger på en ytlig nivå och därför är av 

mer beteendemässig karaktär. Enligt Awasthy et al, (2011:46,55) innebär 

beteendemässig kultur som ligger på en ytlig nivå att organisationskulturen är med 

synlig och konstruerar den sociala och fysiska miljön. Att organisationskulturen inom 

socialtjänsten i Umeå kommun är av beteendemässig karaktär kan även vara en 

förklaring till varför det finns en likgiltighet bland medarbetarna då förändringar ofta 

inte blivit framgångsrika, vilket kan bero på att organisationskulturen inte ligger på den 

djupare nivån, vilket innebär att organisationskulturen fokuseras på värderingar och 

normer, som är nödvändig för att förändringar ska bli framgångsrika, enligt Awasthy et 

al, (2011:46,55).  

 

Vidare gör vi tolkningen att det finns två olika typer av organisationskultur inom den 

offentliga sektorn, där socialtjänsten i Umeå kommun har en typ av organisationskultur 

(som vi har diskuterat ovan) och arbetsgruppen har en annan. Precis som Bate (1984:45-
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46) argumenterar för så har vi baserat denna tolkning på att organisationskulturen är 

underförstådd, delad av flera individer och att det sker en överföring till nya 

medlemmar. Vår tolkning bygger främst på det faktum att organisationskulturen är 

underförstådd och delad av flera individer inom arbetsgruppen och verksamheten. 

Utifrån våra intervjuer har vi gjort tolkningen att organisationskulturen inom de olika 

arbetsgrupperna är varierande och att medarbetarna upplever sina arbetsgrupper på olika 

sätt. De flesta av våra respondenter upplevde att de hade ett stimulerande och 

utvecklande arbete i en bra arbetsgrupp. Dessa respondenter visade också att de själva 

och arbetsgruppen hade en mer positiv inställning till förändringar som genomfördes 

och såg på organisationsförändringar som utvecklande och roliga. På grund av detta gör 

vi tolkningen att arbetsgruppen och dess organisationskultur har stor betydelse för hur 

upplevelsen av organisationsförändringar upplevs av medarbetare inom den offentliga 

sektorn. De medarbetare som inte upplevde att det fanns en positiv inställning till 

förändringar i arbetsgruppen beskrev också sina arbetsuppgifter som styrda, utan någon 

större möjlighet till variation och förändring, samt att de inte uttryckte samma glädje 

och entusiasm gällande diskussion kring organisationsförändring och dess effekter. 

Denna tolkning får stöd av Seijts och Roberts (2011:206) som i sin studie också kom 

fram till att det finns sex variabler, 1) Upplevd kompetens, 2) Känslomässigt 

engagemang, 3) Nöjd med medarbetarna, 4) Möjlighet att delta i beslutsfattande, 5) 

Möjlighet till utveckling och 6) Respekt på arbetsplatsen, som alla är kopplade till ett 

arbetsklimat som accepterar förändring.  

 

Utifrån resultatet från våra intervjuer kan vi också göra tolkningen att det finns vissa av 

Seijts och Roberts variabler som påverkar arbetsgruppen och organisationskulturen som 

i sin tur påverkar medarbetarens upplevelse av organisationsförändring. Upplevd 

kompetens och möjlighet till utveckling (Seijts och Roberts, 2011:206), tolkar vi har 

stor vikt för medarbetarens upplevelse av organisationskulturen och dess påverkan på 

deras upplevelse av organisationsförändring. De respondenter som ansåg sig ha rätt 

kompetens och fick möjlighet att utbilda sig inom specifika områden, var också mer 

positivt inställda till organisationsförändringar. Detta tolkar vi beror på att medarbetare 

som ges möjlighet att skaffa sig kunskap inom områden som är av intresse för dem, 

också finner sin arbetsplats som mer stimulerande, särskilt om de dessutom får använda 

sina kunskaper till att förbättra och utveckla sina arbetsuppgifter. Även om inte alla 

inom en arbetsgrupp var lika intresserade av att utveckla och utbilda sig inom olika 

områden gör vi tolkningen att en arbetsgrupp som innehar vissa medarbetare som är lite 

aktivare och känner sig kompetenta påverkar arbetsgruppen positivt då deras inställning 

till nya tankar och förändringar sprids inom arbetsgruppen och påverkar arbetsgruppens 

inställning till förändringar. En av de fyra arbetsgrupperna hade medarbetare som 

generellt sett visade på en lite mer negativ inställning där de helst inte ville genomföra 

förändringar, och i denna arbetsgrupp var det ingen av de medarbetare som vi 

intervjuade som hade någon vidareutbildning inom sitt område eller var aktiv i de olika 

arbetsgrupperna som fanns för att diskutera organisationsförändring. Detta styrker vår 

tolkning, att medarbetare som ingår i arbetsgrupper där det finns medarbetare som vill 

utbilda sig och utveckla sina kompetenser, också har en positivare inställning till 

organisationsförändringar och att detta påverkar medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring positivt.  

 

Även känslomässigt engagemang är en variabel som Seijts och Roberts (2011:206) 

kopplar till ett arbetsklimat som accepterar förändring. Precis som vi diskuterade i 

stycket ovan fanns det vissa arbetsgrupper som hade medarbetare som var mer aktiva 
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och gärna deltog i olika projekt och träffar för att diskutera organisationsförändringar. 

Och även gällande denna variabel gör vi tolkningen att medarbetare upplever 

organisationsförändring som något positivt och har lättare för att acceptera förändringar 

när det finns medarbetare inom deras arbetsgrupp som är aktiva och har ett engagemang 

till att delta och diskutera. För även om inte alla medarbetare inom en arbetsgrupp 

känner samma engagemang, gör vi tolkningen att entusiasmen och intresset för 

förändringar sprids inom en arbetsgrupp där det finns medarbetare som är aktiva, och 

detta påverkar i sin tur alla medarbetare i arbetsgruppen. Vår tolkning är att det blir en 

annan inställning till organisationsförändringar när vissa medarbetare gärna drar igång 

diskussioner och får mer information på olika träffar, eftersom det också gör att de 

medarbetare som inte är lika aktiva och engagerade får höra mer information och 

påverkas av den generella inställning som finns inom arbetsgruppen till 

organisationsförändringar.  

 

Vidare gör vi också tolkningen att Seijts och Roberts (2011:206) variabler, möjlighet att 

delta i beslutsfattande och respekt på arbetsplatsen, går hand i hand med varandra och 

har betydelse för att medarbetarna ska acceptera förändringar och att detta även 

påverkar medarbetarens upplevelse av organisationsförändringar. Utifrån resultatet från 

våra intervjuer var det nästan ingen av respondenterna som ansåg sig kunna påverka 

beslutsfattandet men när det gavs möjlighet till att delta och vara aktiv i arbetsgrupper 

och träffar för att diskutera beslut gällande organisationsförändringar var det många av 

respondenterna som tog möjligheten att påverka och delta. Vår tolkning är att detta är av 

stor vikt för att upplevelsen av organisationsförändring ska bli mer positiv eftersom de 

flesta medarbetare uttryckte att de gärna ville delta och att de var nöjda med att 

socialtjänsten hade öppnat upp för fler medarbetare att delta i diskussioner och träffar 

gällande nya organisationsförändringar, jämfört med hur det hade varit tidigare när 

beslut fattades och introducerades utan att medarbetarna ens fått möjligheten till att vara 

delaktiga. Vår tolkning är därför att det är viktigt att medarbetare inom socialtjänsten i 

Umeå kommun ges möjlighet till att delta för att de lättare ska acceptera förändringar 

och att deras upplevelse av organisationsförändringar ska bli en positiv upplevelse. Vi 

tolkar att det är extra viktigt inom socialtjänsten eftersom det ofta sker 

organisationsförändringar inom denna verksamhet och då det generellt sett finns en 

likgiltig inställning till förändringar bland medarbetarna tror vi att möjlighet till aktivt 

deltagande bidrar till att delaktiga och engagerade medarbetare inte har samma likgiltiga 

inställning då de kan vara med och påverka och diskutera beslut och att detta även 

sprider sig till medarbetare inom arbetsgrupperna på samma sätt som vi har diskuterat 

ovan. Att medarbetare ges möjlighet att vara delaktiga i beslut gällande 

organisationsförändringar tolkar vi även är av stor vikt för att medarbetarna ska känna 

sig betydelsefulla och respekterade av sina chefer och högre beslutsfattare. 
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                                         7. Slutsatser  
Vi kommer i detta kapitel att visa på vad vi har kommit fram till i denna studie, och 

diskutera detta kort för att sedan återkoppla resultatet till vårt problem och syfte. Sedan 

tar studiens begränsningar och fortsatta studier upp.  

 

Vad påverkar en medarbetares upplevelse av en organisationsförändring inom 

socialtjänsten i Umeå kommun?  

 

Utifrån resultatet av vår studie har vi funnit ett antal aspekter som påverkar 

medarbetarens upplevelse av en organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå 

kommun som kan utgöra ett exempel på en verksamhet inom den offentliga sektorn. 

Även om alla slutsatser inte går att applicera och generalisera på offentlig sektor i 

allmänhet, kan socialtjänsten i Umeå kommun utgöra ett exempel på hur det skulle 

kunna se ut inom andra verksamheter i den offentliga sektorn. Nedan presenteras en 

sammanfattande tabell över de aspekter som påverkar medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring och huruvida dessa utgör hinder och/eller drivkrafter för 

medarbetarens upplevelse. 

 

Tabell 7.1 Hinder och drivkrafter för medarbetarens upplevelse 

Hinder Drivkrafter 

Ledarskapet – Utser/ser inte informella 

ledare och motiverar ej personalen 

 

Ledarskapet – Ett tydligt ledarskap, 

inspirerande och driven chef, stöttande 

gällande feedback och information & 

tillgängliga 

Kommunikationen – Endast enhetschefen 

som kommunikationskanal och för många 

kommunikationskanaler 

Kommunikationen – Relevant och tydlig 

information 

Rättvisa – Upplevelse av hierarki  Rättvisa – Tidig delaktighet och rättvis 

process 

Individen – Ej genomförda förändringar, 

ovilja till initiativtagare och avsaknad av tid 

till anpassning 

Individen – Positiva tidigare erfarenheter, mer 

information om målen och det psykologiska 

kontraktet 

Delaktighet – ser ej möjlighet till 

delaktighet 
Delaktighet – Tidig delaktighet, möjlighet att 

påverka och empowerment 

Organisationskulturen – hierarki, politisk 

verksamhet och arbetsgruppen 
Organisationskulturen – arbetsgruppen och en 

positiv atmosfär  

Arbetsgruppen – negativ inställning och 

negativa erfarenheter 
Arbetsgruppen – positiv atmosfär, positiva 

erfarenheter och gemensamma beslut  

Tidigare erfarenheter – likgiltighet, icke 

genomförda förändringar  
Tidigare erfarenheter – sett vinster av 

slutförda förändringar, positiva erfarenheter 
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Utifrån vår studie kan vi se att forna erfarenheter kan bli ett hinder för medarbetarens 

positiva upplevelse av och i en organisationsförändring. Vi kan se att de erfarenheter 

som finns inom socialtjänsten i Umeå kommun skapar en likgiltighet hos medarbetaren 

till nya förändringar och även en misstro till att det kommer bli något gott i slutändan. 

Eftersom tidigare erfarenheter påverkar medarbetarens upplevelse av en nuvarande 

organisationsförändring, gäller det enligt oss att vid organisationsförändringar visa på 

varför den genomförs, vinsterna av den och även i efterhand visa på resultat och att det 

faktiskt blev en skillnad.  

 

Utifrån resultatet från intervjuerna kan vi dra slutsatsen att för medarbetaren inom 

socialtjänsten i Umeå var det viktigaste att ledaren var tydlig och hade en bestämd 

inställning till förändringen, samt att chefen var inspirerande och driven när det gällde 

att implementera nya förändringar. Medarbetare inom socialtjänsten i Umeå kommun 

kan uppleva ledaren som både ett hinder och en drivkraft när det gäller medarbetarens 

positiva upplevelse av organisationsförändring. Ledaren är en drivkraft när denne är 

tydlig med sina åsikter, presenterar och diskuterar mål med olika 

organisationsförändringar, finns som stöd gällande feedback och information, och är 

inspirerande och driven om det gäller en förändring som ledaren själv tror på. Nu har 

det visat sig utifrån våra intervjuer att det har varit, och är svårt, att sätta upp mål med 

förändringar inom den offentliga sektorn. Utifrån vår analys anser vi också att 

medarbetarens närmaste chef ska finnas som stöd när det gäller feedback och 

information för att medarbetarens upplevelse av organisationsförändring ska bli mer 

positiv. Att ledaren/chefen också ska ha förståelse för att medarbetare kan känna oro 

inför organisationsförändringar och kunna skapa fördelaktiga bilder för medarbetarna 

kan ha betydelse för medarbetarens upplevelse av organisationsförändring. Utifrån 

resultatet från intervjuerna som vi gjorde anser vi att en chef inom socialtjänsten i Umeå 

kommun har ett stort ansvar för att minska oro och skapa en positiv atmosfär bland sina 

medarbetare eftersom det ofta sker förändringar inom den offentliga sektorn, och om 

många medarbetare ofta skulle känna oro och inte se några fördelar med dessa 

förändringar skulle det troligtvis vara så att dessa medarbetare inte orkade arbeta särskilt 

länge inom verksamheten.  

 

Däremot kan ledaren vara ett hinder för medarbetarens positiva upplevelse av 

organisationsförändring inom den offentliga sektorn om denne inte kan motivera genom 

andra alternativ än ekonomiska belöningar eller inte utser och uppmuntrar informella 

ledare inom arbetsgruppen. Vi tror att många medarbetare skulle bli mer villiga och 

motiverade till organisationsförändring om chefer delade ut beröm eller andra 

känslorelaterade belöningar, då många av medarbetarna inom socialtjänsten i Umeå 

kommun trivs med sitt arbete och anser sig arbeta med det de vill. På grund av detta 

anser vi att många medarbetare inom socialtjänsten i Umeå kommun kanske skulle bli 

mer motiverade och villiga att vara med i förändringsprocesser om deras chefer utdelade 

beröm, eller annat med symboliskt eller känslomässigt värde. Att inte utse informella 

ledare tror vi också kan vara ett hinder för medarbetarens positiva upplevelse av 

organisationsförändring då detta skulle innebära att det förlorades en viktig länk mellan 

chefer och medarbetare som arbetar ute i verksamheterna. Eftersom 

organisationsförändringar har visat sig ske rätt frekvent och med kortsiktiga mål tror vi 

att det blir svårare för ledare inom socialtjänsten i Umeå kommun att ge alla sina 

medarbetare den tid som kan krävas för att de ska hinna anpassa sig till nya 

organisationsförändringar. Dock tror vi också att eftersom det ofta sker förändringar 
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inom socialtjänsten i Umeå kommun och de medarbetare som arbetet länge inom 

verksamheten har hunnit vänja sig vid att det ofta sker förändringar och därmed inte har 

samma behov av tid för att hinna anpassa sig till nya organisationsförändringar. 

 

Idag kan vi ana att det finns fler kommunikationskanaler jämfört med på Kotters 

(1995:63) tid. Kanske är det så att vi bombarderas av så mycket information idag att det 

viktiga inte är mängden utan att information är relevant och tydlig, eftersom vi idag lärt 

oss att sålla mycket information då vi ständigt överöses av information både i arbetet 

och på fritiden. Det är troligt att det förr hade kunnat vara en drivkraft att använda flera 

kanaler för att nå fram med budskapet, medan att idag är det viktigare med ett tydligt 

och relevant budskap. Vi ser även när det gäller kommunikation att enhetschefen blir 

väldigt betydande för att information ska nå ut. Detta innebär även att kommunikationen 

blir väldigt sårbar när enhetschefen får så stor roll för den, men informationen blir även 

påverkad av enhetschefens uppfattning om den och på så vis kan arbetsgrupper 

beroende på vilken enhetschef de har få olika mycket information men också olik 

information.  

 

Enhetscheferna är en del av de många nivåer av chefer inom den offentliga sektorn och 

upplevelsen av hierarkin är något som skapat en upplevelse av ”vi” och ”cheferna”, 

vilket tar sig uttryck i orättvisa. Medarbetarna upplever orättvisa jämte ledningen, då 

medarbetarna anser att de ska engagera sig i arbetsgrupper för olika projektet, vilket tar 

mycket tid från deras dagliga arbete. Att däremot ledningen inte lägger ner lika mycket 

tid och energi som dem skapar en känsla av orättvisa. Genom detta blir upplevelsen av 

orättvisa ett hinder för en mer positiv upplevelse av organisationsförändring. Det som 

dock överraskar oss är att medarbetaren upplever en rättvis process, genom delaktighet i 

tidigt stadium av organisationsförändringen. Vi anser därför att delaktighet bidrar till en 

stark upplevelse av rättvisa, som på något sätt överspeglar andra orättvisor. Vår slutsats 

blir därför att rättvis process genom delaktighet i detta fall är en stark drivkraft och 

därför tror vi också att upplevd orättvisa i processen kan vara ett stort hinder för 

medarbetarens positiva upplevelse av organisationsförändring. Rättvis process bidrar 

enligt oss till starkare organisationsidentitet, precis som vi diskuterat i analysen. I en 

offentlig verksamhet som socialtjänsten i Umeå kommun anser vi att 

organisationsidentitet kan vara svårt att uppnå, eftersom medarbetarna inte ser sig som 

en del i den ”stora” organisationen. Därför anar vi att upplevelsen av en rättvis process 

kan var en ännu större drivkraft i socialtjänsten i Umeå kommun som är ett exempel på 

en offentlig verksamhet. Då det skapar starkare organisationsidentitet, ökar 

medarbetarens delaktighet och engagemang, vilket bidrar till en positiv upplevelse av 

organisationsförändring. 

 

Gällande aspekten individen kan vi tolka resultatet av intervjuerna som att medarbetare 

inom socialtjänsten i Umeå kommun påverkas av den individuella inställningen och 

upplevelsen och denne kan verka som både ett hinder och en drivkraft när det gäller 

medarbetarens positiva upplevelse av organisationsförändring. För att individens 

inställning till organisationsförändringar ska vara positiv tror vi att det är av avgörande 

karaktär hur medarbetarens tidigare erfarenheter av organisationsförändringar har varit. 

Vi tror att medarbetaren har lättare att bli missnöjd eller besviken när förändringar som 

det har arbetats och diskuterats mycket kring inte genomförs. Detta tror vi leder till att 

den totala upplevelse av organisationsförändringen blir negativ, vilket då också kommer 

att påverkar deras inställning till framtida organisationsförändringar negativt. Även det 

psykologiska kontraktet utgör en viktig drivkraft för att individens (medarbetarens) 



 

75 

upplevelse av organisationsförändringar ska vara positiv. Vi tror att det psykologiska 

kontraktet spelar en viktig roll för medarbetarens trivsel och välmående, både som 

individ och på arbetsplatsen. Vi anser också det är svårt för en så pass stor organisation 

som socialtjänsten i Umeå kommun att anpassa alla förändringar till de olika 

verksamheterna och alla individer (medarbetare), vilket också kan bidra till att vissa 

medarbetare inom verksamheten kommer att vara motståndare till 

organisationsförändringar och inte vilja genomföra förändringar. Däremot kan det vara 

den närmaste chefens ansvar att se till att varje enskild medarbetare ges tid och 

nödvändiga resurser för att minska sitt motstånd till förändringar, då vi anser att dessa 

medarbetare, som känner rädsla och oro till förändringar, kan ha en negativ inverkan på 

den övriga arbetsgruppen vilket kan bidra till att fler medarbetare gör motstånd till 

förändringar. 

 

Ett annat hinder för medarbetarens positiva upplevelse tror vi är att medarbetaren inte 

får information om varför förändringar ska genomföras, vilket också det leder till oro, 

rädsla och osäkerhet. Mer information gällande mål och förklaringar tror vi även skulle 

minska att medarbetaren känner ovilja till initiativtagare. Medarbetaren upplever att 

många beslut fattas utan förankring i verksamheten eller hos personalen, samt att många 

förändringar bygger på politiska val. Eftersom den offentliga verksamheten drivs av 

politiska partier tror vi att det är svårt att helt ta bort denna ovilja som finns bland 

medarbetare, men genom att bli bättre på att informera och förankra förändringar hos 

alla medarbetare inom de ska genomföras tror vi att oviljan som medarbetare känner till 

initiativtagare kan minska och leda till att medarbetarens får en mer positiv upplevelse 

av organisationsförändringar.  Något som också kan minska medarbetarens ovilja till 

initiativtagare och organisationsförändringen är de får uppleva delaktighet.  

 

Att flera av medarbetarna upplever att den organisationsförändring som nu genomförs, 

Klara 2013, har börjat på ett annat sätt än förut bidrar till vår tolkning att medarbetarna 

upplever sig mer delaktig redan från start och upplever sig även ha större möjligheter att 

påverka förändringen. Vi kan därför se att delaktighet är en viktig aspekt när det 

kommer till hinder och drivkrafter för medarbetarens positiva upplevelse av 

organisationsförändring. Anledningen till att vi anser detta är för att delaktighet 

återkommer i flera av aspekterna och är starkt kopplad till de hinder och drivkrafter som 

påverkar medarbetaren vid en organisationsförändring. Precis som delaktighet vid en 

rättvis process blir en drivkraft för medarbetarens positiva upplevelse av 

organisationsförändring, ser vi att delaktighet i beslut, men även delaktighet i form av 

empowerment är en drivkraft för detta. Något vi skulle vilja lyfta är att även om 

medarbetaren har möjlighet att vara delaktig och är delaktig, är det inte alltid att denne 

ser sin egen delaktighet. Vi har utifrån denna studie sett att alla medarbetare ges samma 

möjlighet till delaktighet, men vissa ser inte möjligheten.  

 

Gällande aspekten organisationskultur kan vi tolka resultatet av intervjuerna som att 

medarbetare socialtjänsten i Umeå kommun kan uppleva organisationskulturen som att 

medarbetare inom verksamheten påverkas av den rådande organisationskulturen som 

finns och beroende på hur denna ser ut kan organisationskulturen verka som både ett 

hinder och en drivkraft när det gäller medarbetarens positiva upplevelse av 

organisationsförändring. Vi tror att det är viktigt att de olika nivåerna av chefer och den 

hierarkiska upplevelsen som finns gällande verksamheten minskar eller försvinner. När 

studien genomfördes, upplevde många medarbetare att det var ”dem som arbetade ute i 

verksamheterna” och ”chefer och beslutsfattare”. Vi anser att om denna ”vi” och ”dem” 
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– känsla skulle minska, eller allra helst försvinna, skulle medarbetaren ha lättare för att 

känna sig om en del av verksamheten. Att socialtjänsten i Umeå kommun är en så pass 

stor verksamhet och att den drivs av politiska beslut, gör också att medarbetaren lätt kan 

känna sig ”liten” och inte kan se sin roll i den stora verksamheten, samt att beslut som 

fattas ligger långt bort och påverkas av andra aspekter än enbart sådant som direkt rör 

varje enskild verksamhet, vilket utgör ett hinder för medarbetarens positiva upplevelse 

av organisationsförändring. Arbetsgruppen anser vi har en stor inverkan på 

medarbetarens upplevelse av organisationsförändringar eftersom vi fann att medarbetare 

som var mer negativt inställda till förändringar och ansåg sig ha negativa erfarenheter 

av tidigare förändringar ingick i arbetsgrupper där ingen av medarbetarna var aktiva 

eller delaktiga i arbetsgrupper gällande organisationsförändringar. Däremot utgjorde 

arbetsgruppen en drivkraft för medarbetarens upplevelse av organisationsförändring när 

det fanns en positiv atmosfär bland arbetsgruppen och medarbetarna hade positiva 

erfarenheter av organisationsförändringar sedan tidigare. Även att beslut inte tas 

gemensamt tror vi utgör ett hinder för medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring. Om medarbetare inte känner att deras åsikter betyder något och 

att alla beslut fattas ovanför huvudet på dem, utan möjlighet för dem att påverka, tror vi 

bidrar till att medarbetare känner sig överkörda och att de behandlas respektlöst, 

eftersom de blir maktlösa inför att påverka sin egen arbetssituation och deras 

arbetsuppgifter. Detta anser vi som att det också kan bidra till att det lättare sprids en 

oro och osäkerhet bland medarbetarna, då de inte har någon aning om vad som kan 

komma att förändras och hur det kommer att påverka deras verksamhet. 

 

Vi kan se att de sex aspekterna ledarskap, kommunikation, rättvisa, individen, 

delaktighet och organisationskultur alla påverkar medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring inom socialtjänsten Umeå kommun, vilket är ett exempel på 

offentlig sektor. Dessa kan sedan på olika sätt verka som hinder och/eller drivkrafter för 

medarbetarens positiva upplevelse av organisationsförändring. Det vi finner tydligt 

utifrån vår studie är att delaktighet är en återkommande aspekt som påverkar de andra 

aspekternas betydelse för medarbetaren. Vi har även sett att tidigare erfarenheter är 

något som har stor påverkan på medarbetarens upplevelse och tillsammans med 

arbetsgruppens betydelse utgör dessa också viktiga aspekter för upplevelsen av 

organisationsförändring inom socialtjänsten Umeå kommun.  Därför vill vi understryka 

att erfarenheter och arbetsgrupp är två aspekter som vi sett utifrån socialtjänsten i Umeå 

kommun och bör tas i åtanke när det gäller medarbetarens upplevelse inom offentlig 

sektor.  

 

7.1 Fortsatta studier 

För fortsatt forskning inom offentlig sektor och organisationsförändring anser vi det 

nödvändigt att undersöka hur den offentliga sektorn kan arbeta med de två aspekterna, 

erfarenhet och arbetsgrupp, för att underlätta arbetet med organisationsförändring. Vi 

vill till detta även lyfta delaktighet då vi ser att det har stor betydelse för medarbetarens 

upplevelse.  

 

För fortsatt forskning skulle vi också se det av intresse att undersöka huruvida 

stimulerande arbetsplatser och arbetsuppgifter, jämfört med monotona arbetsplatser och 

arbetsuppgifter påverkar en medarbetares upplevelse vid en förändring. Vi har vid våra 

intervjuer fått besöka olika stimulerande arbetsplatser och har därför börjat fundera över 

hur det kan påverka upplevelsen av organisationsförändring. Kan det vara så att 

arbetsuppgifter har betydelse för upplevelsen av en organisationsförändring?  
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                         8. Rekommendationer 
I detta avsnitt vill vi visa på rekommendationer för användning av resultatet av denna 

uppsats kopplat till socialtjänsten i Umeå kommun och den offentliga sektorn. 

 

För att organisationsförändringsprocessen inte ska bli hindrad av medarbetarens tidigare 

erfarenheter anser vi det av vikt att kontinuerligt, under hela organisationsförändringen, 

återkomma till visionen, varför förändringen genomförs och även visa på vinsterna av 

förändringen. Vi vill därför uppmuntra socialtjänsten i Umeå kommun och andra 

organisationer inom offentliga verksamheter att öka kunskapen gällande detta och 

underlätta för medarbetaren att se resultaten av en organisationsförändring i efterhand. 

Då kan vi också se att erfarenheterna lättare blir drivkrafter för medarbetarens positiva 

upplevelse av organisationsförändring, vilket i sin tur kommer underlätta 

genomförandet av dem. Som en del i detta anser vi också att socialtjänsten i Umeå 

kommun måste bli bättre på att sätta upp och diskutera mål med förändringarna om de 

vill förbättra medarbetarens upplevelse av organisationsförändringar. I dagsläget 

upplever medarbetare likgiltighet till förändringar och därmed tror vi att förändringar 

inte får den effekt som de egentligen hade kunnat ha. Om det var möjligt att sätta upp 

mål med förändringar som chefen/ledaren kunde presentera och diskutera med sina 

medarbetare tror vi att förändringar skulle få en helt annan genomslagskraft eftersom 

medarbetarna skulle veta vad som förväntades av dem och kunde motiveras av att nå de 

uppsatta målen. Vi anser också att det är av stor vikt att medarbetare inom socialtjänsten 

i Umeå kommun har möjlighet att diskutera och få feedback på sina åsikter och tankar 

gällande organisationsförändringar eftersom det ofta genomförs förändringar inom 

dessa verksamheter. Genom att få feedback och möjlighet till att diskutera, anser vi 

också att medarbetaren får mer information från sin chef och att denne kan förklara den 

information som skickas ut till verksamheterna genom mail och intranätet, vilket vi 

också tror skulle öka medarbetarens förståelse till varför förändringar sker. 

 

För chefer och ledare inom socialtjänsten i Umeå kommun är det viktigt att vara tydlig 

med sina egna åsikter. Detta kanske är en utmaning för många chefer inom 

socialtjänsten i Umeå kommun då det finns många nivåer av chefer och chefen på den 

nivå som är närmast medarbetarna inte har möjlighet att påverka alla beslut som tas. Vi 

anser att det är en viktig del för medarbetarens upplevelse av organisationsförändring 

ska bli positiv att chefer är medvetna om att medarbetarna kräver tydlighet. Många 

medarbetare inom socialtjänsten i Umeå kommun är drivna och vill vara aktiva och 

delta i förändringsprocesser, och därför anser vi att det är viktigt att medarbetare blir 

motiverade till att fortsätta och kanske till och med utvecklar sitt deltagande. För att 

göra detta, utan ekonomiska belöningar som kanske inte är möjligt inom den offentliga 

verksamheten, bör chefer utdela mer beröm, eller annat som har symboliskt eller 

känslomässigt värde för medarbetaren, annars kan detta bli ett hinder för medarbetarens 

positiva upplevelse. Om chefen/ledaren inte uppmärksammar informella ledare inom 

arbetsgruppen och ser vilka personer som skulle fungera som informella ledare tror vi 

att medarbetarens positiva upplevelse av organisationsförändring skulle minska och bli 

mer negativ. Vi anser också att chefer inom socialtjänsten i Umeå kommun bör jobba 
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med att vara tillgängliga och komma med råd och stöd för hur medarbetarna ska ta till 

sig förändringar och se på fördelar som kan komma med förändringar, även om de 

kanske ofta inte kan komma med konkreta mål och fördelar som kommer att komma 

från olika förändringar kan de arbeta aktivt med att vara peppande och inspirerande och 

att dela med sig av den information som finns för att öka förståelsen bland medarbetarna 

i arbetsgrupperna. 

 

Genom att informera om varför organisationsförändringar genomförs och hur de ska nå 

målen kan informationen, om den är relevant och tydlig, bli en drivkraft för 

medarbetarens positiva upplevelse vid genomförandet av en organisationsförändring 

inom socialtjänsten i Umeå kommun. För socialtjänsten i Umeå kommun anser vi även 

att information ska spridas till fler enheter och även nå människor som inte har tillgång 

och tid att sitta vid en dator för att få information. Detta innebär utmaningar för 

socialtjänsten i Umeå kommun, att ta fram relevant information och skapa plattformer 

där informationen kommer ut mer än bara via arbetsplatsträffar, eftersom 

informationsspridning idag inom verksamheten är otroligt beroende av enhetschefens 

förmåga att förmedla den. Upplever medarbetaren att den får tid till att ta in och förstå 

informationen kan den lättare bli en drivkraft, för att förstå organisationsförändringen. 

Genom att hitta fler kommunikationskanaler tror vi att beroendet av enhetschefens roll 

kan minska gällande information och på så vis blir kommunikationsmöjligheterna inte 

lika sårbara. 

 

Det är viktigt att socialtjänsten i Umeå kommun blir bättre på att genomföra de 

förändringar som de har påbörjat för att de faktiskt ska få ett resultat för verksamheten 

och för medarbetarna. Vi anser också att även om socialtjänsten har en historia av inte 

slutföra sina förändringar, kan de ändra på det och få arbetsgrupper och medarbetare 

som är positivt inställda till förändringar om de lyckas slutföra de kommande 

förändringarna och att de leder till något konkret och bra för verksamheterna. Om de 

lyckas med detta tror nämligen vi att medarbetarens uppfattning förändras och att de har 

lättare för att komma ihåg de positiva förändringar lättare än de gamla negativa. Vi 

anser också att socialtjänsten i Umeå kommun bör se över vad medarbetare förväntar 

sig av verksamheten, och även vad verksamheten förväntar sig av medarbetaren. Detta 

tror vi leder till att medarbetaren skulle känna mindre oro och osäkerhet, och därmed 

trivas bättre på sitt arbete, vilket annars kan bli ett hinder för medarbetarens positiva 

upplevelse av organisationsförändringar.  

 

Delaktighet är en viktig faktor för socialtjänsten i Umeå kommun att arbeta med för att 

medarbetarna ska vilja engagera sig i organisationsförändringar. Eftersom vissa 

medarbetare inte ser möjligheter till att vara delaktiga tror vi att det ibland inom 

socialtjänsten Umeå kommun kan vara viktigt att visa på och tala om delaktighet, för att 

medarbetarna också ska se att de är med och påverkar. Upplevelsen av delaktighet i 

förändringsprocessen är något som vi ser som en drivkraft för en positiv upplevelse av 

organisationsförändring. Det kan därför vara av vikt att för socialtjänsten i Umeå 

kommun att arbeta med att få delaktighet som en del av organisationskulturen. 

 

Slutligen anser vi att det är viktigt att det finns en organisationskultur som bidrar till att 

medarbetaren vill, och ser, möjligheter till att vidareutbilda sig och utvecklas i sitt 

arbete. Och självklart är det också viktigt att medarbetaren ges dessa möjligheter och att 

intresset finns från ledningens sida. Genom att få, och vilja, utvecklas tror vi att 

medarbetare får en mer positiv inställning till sitt arbete vilket kan smitta av sig på 
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arbetsgruppen som då kanske blir mer öppna för förändring och inte är lika rädda för det 

”okända” (nya arbetsuppgifter, nya rutiner, etc.). För att organisationskulturen inte ska 

vara ett hinder för medarbetarens positiva upplevelse anser vi också att det är av stor 

vikt att medarbetaren känner sig som en del av organisationen. Eftersom socialtjänsten i 

Umeå kommun är en stor verksamhet med många anställda kan det vara en utmaning att 

få alla individer att känna sig som en del av verksamheten, men vi tror att detta är 

möjligt och även skulle påverka medarbetarens upplevelse av organisationsförändringar 

positivt. För att göra detta tror vi att det är viktigt att medarbetare får chansen att delta i 

projekt och arbetsgrupper som diskuterar olika förslag på organisationsförändringar, då 

detta krymper verksamhetens storlek och medarbetaren känner att dennes åsikter och 

tankar tas tillvara på och uppmärksammas. För att organisationskulturen ska verka som 

en drivkraft för medarbetarens positiva upplevelse av organisationsförändringar anser vi 

att det är av vikt att det finns medarbetare inom varje arbetsgrupp som är aktiva och 

deltar i olika projekt. Då vi tror att detta bidrar till att arbetsgruppen överlag får mer 

information, vilket kan leda till att det blir mer diskussioner på arbetsplatsen och inom 

gruppen, som stimulerar fler medarbetare till att vara delaktiga när det gäller 

förändringar. Detta tror vi skulle bidra till att fler medarbetare inte kände att beslut 

fattades över deras huvuden på samma sätt och att det sprids en entusiasm bland 

arbetsgruppen, som påverkar medarbetarens upplevelse av organisationsförändring 

positivt. 
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                             9. Sanningskriterier 
Vi kommer i detta kapitel att argumentera för och visa på förståelse för de 

sanningskriterier som vi valt att se vår uppsats utifrån. Kriteriet trovärdighet kommer 

delas upp i fyra kategorier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att 

styrka och konfirmera. Vi har också valt att ta med ett femte kriterium, äkthet. Detta 

kapitel avslutas med en allmän diskussion kring denna uppsats sanningskriterier.  

 

Sanningskriterier är ett sätt att undersöka den kvalitativa forskningens trovärdighet och 

äkthet, där kvalitativ undersökning som i vårt fall gör det svårare att komma fram till 

endast en fullkomlig bild av verkligheten, vilket påverkar sanningskriterierna. Eftersom 

vår undersökning även ämnar se upplevelsen hos flera enskilda individer kan bilden av 

verkligheten vara väldigt olika mellan olika individer. För att visa på 

sanningskriterierna för denna uppsats har vi valt, precis som Bryman och Bell (2006) 

argumenterar för, att dela upp trovärdigheten i fyra underkategorier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. (Bryman & Bell, 

2006:306) 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet inom kvalitativa undersökningar handlar om att det finns en relevans 

mellan undersökningen och resultatet (Bryman & Bell 2006:306), som i detta fall är vår 

frågeställning om hur medarbetaren upplever organisationsförändring och att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Eftersom det blir den subjektiva upplevelsen av 

organisationsförändring anser vi det naturligt med valet att genomföra kvalitativa 

intervjuer då det finns mer utrymme för individen och subjektiviteten vid intervju än vid 

enkätundersökningar. På samma sätt som det kan finnas olika beskrivningar av en social 

verklighet, finns det olika upplevelser av organisationsförändring och dess hinder och 

drivkrafter. Vi har försökt visa på detta genom de tolkningar vi gjort, vilket stärker 

tillförlitligheten enligt Bryman & Bell (2006:307), då vi diskuterar upplevelsen av 

organisationsförändring från flera individers synvinkel och även i empirin lyfter fler än 

bara den stora massans åsikt.  

 

Överförbarhet 

Precis som forskning framhäver gällande kvalitativa undersökningar ämnar man att 

studera djup och inte bredd, som i vårt fall. Det kan alltså vara svårt att genomföra 

samma kvalitativa undersökning i samma kontext vid ett senare tillfälle eller i någon 

annan situation eller organisation och få samma resultat. (Bryman & Bell, 2006:307) 

Som vi diskuterat tidigare i denna uppsats är denna studies bidrag inte att kunna 

generera generella slutsatser eller jämföra, utan visa på detaljer och djupet av hinder och 

drivkrafter som påverkar medarbetarens upplevelse av en organisationsförändring. 

Överförbarheten är därför svår att uppnå i vårt fall, men vi tycker att det argumenterar 

för denna studies reliabilitet eftersom en subjektiv upplevelse ej är överförbar. Eftersom 

vi gör en tolkning av respondenternas upplevelse och antalet respondenter är en liten del 

av alla anställda inom Umeå Kommuns handikappomsorg kan detta bidra till försämrad 

överförbarhet.  
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Däremot kan vi se vissa mönster i upplevelsen hos respondenterna och dessa mönster 

anser vi ha potential till att vara överförbara, att de kan nås vid en undersökning på 

andra liknande miljöer, exempelvis äldreomsorgen inom offentlig sektor. Vi anser att 

denna studie säger något till andra situationer också, även fast överförbarheten är svår 

att nå. Eftersom det i nuläget finns få studier som visar på medarbetarens upplevelse av 

organisationsförändring inom den offentliga sektorn ser vi att denna studie kan få bidra 

till fler sammanhang än endast Umeå Kommun och handikappomsorgen. Vi tänker oss 

att det kan finnas likheter speciellt inom andra verksamhetsområden inom 

Socialtjänsten och inom Umeå kommun. Det som dock är svårt är överförbarheten till 

andra kommuner, eftersom slutsatserna i denna studie är kopplade till en lång erfarenhet 

av arbete inom kommunen och just denna kommuns historia av organisationsförändring. 

För andra kommuner kan därför respondenterna uppleva organisationsförändring 

annorlunda eftersom kommuner kan genomföra dessa förändringar på olika sätt, men 

även ha genomfört olika många organisationsförändringar med olika resultat, vilket kan 

resultera i andra slutsatser. Vi anser därför att en undersökning likt denna och studiens 

valda ämne gör det svårt att generalisera resultatet och genomföra undersökningen i 

andra situationer med samma resultat. Undersökningen kan istället få vara en inspiration 

till att faktiskt undersöka hur upplevelsen av organisationsförändring är på en annan 

arbetsplats och då kan denna studie få vara något att utgå ifrån.    

 

Pålitlighet 

För att en kvalitativ undersökning ska vara trovärdig är det viktigt att alla delar av 

forskningsprocessen är tillgänglig och fullständigt redovisade och att forskarna för 

uppsatsen antagit ett kritiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005:307). Under hela uppsatsen 

har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och de val vi gjort. Vår förhoppning är att vi 

genom hela uppsatsen har redogjort för allt och gjort det möjligt för läsaren att följa 

med i våra tankar. Vi har argumenterat för de val vi gjort och även varför vi också valt 

bort något. För att ytterligare stärka vår uppsats pålitlighet transkriberade vi även våra 

intervjuer för att på så vis göra det möjligt för den som efterfrågar detta att ta del av 

dessa. Under denna studies genomförande och verkställande har vi varit noga med att 

försöka förhålla oss kritisk till vår objektivitet och även till den teori vi funnit och 

använt oss av. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Den kvalitativa undersökningen har i denna studie ett hermeneutiskt synsätt vilket 

innebär att vi har tolkat den undersökning som vi har genomfört. Möjligheten att styrka 

och konfirmera handlar om att fullständig objektivitet är svårt att uppnå och att det 

därför är viktigt att visa på den insikten, men även att vi agerat i god tro (Bryman & 

Bell, 2005:307). Genom vårt val av synsätt som medför tolkningar kommer 

objektiviteten att vara svår att uppnå. Därför har vi valt att lyfta undersökningen till att 

se varje respondent och individ och visa på att det sällan är en enig upplevelse. Det 

anser vi stärker objektiviteten eftersom vi visar att inget svar är den enda och rätta 

tolkningen.  

 

Bryman & Bell (2005:307-308) framhäver också att forskare ska visa på medvetenhet 

om personliga värderingar och att dessa inte medvetet fått påverka resultatet av studien. 

Vårt resultat och våra slutsatser i denna studie är byggda på vår tolkning av empirin 

kopplad till den befintliga teorin inom området. Att göra en undersökning med 

hermeneutiskt synsätt utan att personliga värderingar kommer med anser vi vara svårt, 
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eftersom våra tolkningar kan påverkas av våra personliga värderingar. Detta är vi 

medvetna om och har varit medvetna om genom hela arbetet. Därför anser vi att vår 

medvetenhet om hur svårt det är med objektivitet och att vi aktivt arbetat med att 

försöka vara så objektiva som möjligt har resulterat i att våra tolkningar ändå kan vara 

mer fria från personliga värderingar i jämförelse med om vi inte reflekterat över detta 

alls.     

 

Äkthet 

Det finns även ett femte sanningskriterium utöver de ovanstående fyra och det är äkthet. 

Vi väljer att diskutera detta lite kort för att visa på vår studies äkthet. Till detta 

sanningskriterium kommer vi att diskutera rättvis bild och ontologisk autenticitet. 

(Bryman & Bell, 2006:308) Vår frågeställning är riktad till att förstå medarbetarens 

upplevelse av en organisationsförändring. Respondenterna i denna undersökning är 

medarbetare inom offentlig sektor, som arbetar på olika verksamheter närmast brukaren. 

Genom att respondenterna är passande för vår studies problem och syfte anser vi att 

resultatet får en rättvis bild. Eftersom vi har ett hermeneutiskt synsätt innebär det att vi 

tolkar resultatet vilket vi diskuterat, men även stärkt våra tolkningar med teori och 

resultatet av empirin. Vi har varit tydliga med att ange när vi tolkar och inte. Något vi 

ser skulle kunnat skapa bättre bild av studien är att göra fler intervjuer, men vi anser 

dock att vår empiri är förankrat tillräckligt för att det ska kunna stärka våra tolkningar. 

 

Ontologisk autenticitet som handlar om undersökningen hjälper respondenterna att få en 

bättre förståelse för deras situation (Bryman & Bell, 2006:309). Detta kan ses som ett 

svårt kriterium att diskutera utifrån denna uppsats. Det vi dock vill framhäva är att vi 

kunde se att våra frågor vid intervjuerna bidrog till att respondenten reflekterade över 

sin situation och i vissa fall uppfattade vi att respondenten sällan tänkt på detta förr. 

Därför anar vi att vår undersökning kan ha bidragit till att respondenten ökat sin 

förståelse genom att de funderade och reflekterade över sin situation, bara genom att vi 

genomförde vår intervju. 

 

Övrigt om sanningskriterier 

Vi vill även kort diskutera kring sanningskriterier i allmänhet för vår uppsats. Genom 

hela arbetet har vi försökt vara tydliga med vad som är våra egna tankar, vad som är 

forskares tankar och vad som är respondenternas tankar. Vi har även försökt visa på 

förståelsen för svårigheter med objektivitet och även försökt förklara och förankra våra 

tolkningar i empirin tydligt. Genom hela arbetet har vi även poängterat att det är 

medarbetares upplevelse och att det vi kan se är mönster, men att vår tanke inte är att 

generalisera, utan inspirera. Därför anser vi att detta arbete praktiskt kan få bidra till att 

uppmärksamma de drivkrafter och hinder som vi funnit påverkar medarbetarens 

upplevelse av organisationsförändring. Det är därför möjligt för andra organisationer att 

utgå ifrån denna uppsats för att kunna ta till vara på deras speciella drivkrafter för 

upplevelsen av organisationsförändring inom deras organisation.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Inledning till intervjun 

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetare inom socialtjänsten i Umeå 

kommun som är ett exempel på en offentlig verksamhet upplever en 

organisationsförändring. Organisationsförändring är en process som påverkar 

medarbetare på olika sätt. Det kan innebära stora förändringar eller små förändringar 

både för dig som individ, för arbetsgruppen, dina arbetsuppgifter, 

organisationsstrukturens utseende etc. I denna studie kommer dina svar att vara helt 

anonyma för läsaren. Vi kommer nu att ställa frågor gällande dina upplevelser av 

organisationsförändring inom socialtjänsten i Umeå kommun.  

 

Bakgrund 

Ålder: 

Kön: 

Storlek på arbetsgrupp: 

 

Inledande frågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vad arbetar du med? 

 

Grundläggande frågor - organisationsförändring 

4. Vad tänker du på när du hör organisationsförändring?  

5.Vilka erfarenheter har du av organisationsförändring sedan tidigare? 

6. Vilka effekter har organisationsförändring tidigare lett till? 

7. Hur upplever du organisationsförändring i dagsläget? 

7a. Varför tror du att socialtjänsten genomför en organisationsförändring? 

7b. När fick du veta att denna organisationsförändring skulle genomföras? 

 

De olika aspekterna 

 

Kommunikation 

8. Hur får du information gällande organisationsförändring? (via mail, nyhetsbrev, 

möten, utvecklingssamtal osv.) 

8a. Hur ofta? 

9. Vad tycker du om informationen? 

10. Vilka möjligheter har du att diskutera organisationsförändringen? 

 

Ledarskap 

11. Hur initierades organisationsförändringen? 

12. Vilket behov ser du av att genomföra organisationsförändringen? 

13. Vilken roll upplever du att din ledare/chef har i organisationsförändringen? 

14. Hur skulle du önska att din ledare/chef roll i organisationsförändringen skull se ut? 

 

Rättvisa 

15. Hur påverkas du av organisationsförändringen? 

16. Hur upplever du att andra påverkas av organisationsförändringen? 
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Individen 

17. Hur påverkar organisationsförändringen dig i din yrkesroll? 

18. Hur påverkar organisationsförändringen dig som privatperson? 

19. Vilka fördelar och/eller nackdelar ser du med organisationsförändringen?  

20. Hur har du och dina medarbetare varit delaktiga i förändringsprocessen? 

 

Delaktighet 

21. Hur kan du påverka dina dagliga arbetsuppgifter? 

22. Hur kan du påverka beslut gällande organisationsförändring? 

23. På vilka sätt motiveras du till att ta ansvar för genomförandet av 

organisationsförändringen? 

24. På vilka sätt känner du dig delaktig i organisationsförändringen? 

 

Organisationskultur 

25. Hur har du och arbetsgruppen diskuterat kring organisationsförändringen?  

26. Hur upplever du att arbetsgruppen tagit till sig av förändringen? 

27. Hur påverkas du av dina arbetskamraters synpunkter och tankar gällande 

organisationsförändring? 

28. Hur stämmer förändringens vision och mål överrens med dina egna värderingar? 

 

Avslutningsfråga 

29. Har du kommit på något ytterligare som du vill kommentera angående 

organisationsförändring och det vi pratat om? 
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Bilaga 2 

 
 
Projektplan v1.4  

KLARA 2013 
 

1. Bakgrund 

 

I september 2007 startade ett förändringsarbete på ledningsnivå, initierat av 

socialdirektör Ewa Klingefors. Hon tillsammans med övriga medlemmar i 

Socialdirektörens ledningsgrupp (SLG) såg behov av och möjligheter till att förbättra 

Socialtjänstens förmåga att bedriva verksamhet med hög kvalitet och effektivitet. 

Exempel på de förbättringsområden som lyftes var organisationens förmåga att leva upp 

till brukarnas och samhällets förväntningar, upplevda kvalitets- och effektivitetsbrister, 

upplevda förbättringsmöjligheter avseende styrsystem, verksamhetsutformning, 

organisationsstruktur och verksamhetsstöd. Sist, men inte minst möjligheten att göra 

ännu bättre verksamhet med ALLA medarbetare som medskapare 

 

Under vintern 2007 och våren 2008 genomfördes därför ett arbete, där dåvarande 

ledningsgrupp sökte kunskap och inspiration om nya sätt att förstå, utveckla och 

beskriva de grundläggande byggstenar som tillsammans utgör grunden för den 

verksamhet som bedrivs i Socialtjänsten. Tidigt startade ett arbete där Socialdirektören 

och ledningsgruppen tog sig an uppgiften att formulera ett förslag på värdegrund, vision 

och verksamhetsidé för hela socialtjänsten. Resultatet blev ett frö till ny verksamhetsidé, 

ett frö till ny vision, men ett fullödigt förslag till ny värdegrund och ledningsdeklaration. 

Man utarbetade också en beskrivning av vad som bör känneteckna Socialtjänsten när 

den fungerar som bäst. Förslag till ny värdegrund
1
, ledningsdeklaration och 

kännetecken presenterades omgående för övriga ledningsfunktioner samt i berörda 

fackliga och politiska forum. Under våren 2008 påbörjades även förberedelser och 

planering för arbetet med att förankra värdegrunden på djupet i organisationen.  

 

Under sommaren 2008 sammanfattade socialdirektören arbetet så långt i form av en 

bild, den s k ”Tårtan”. En modell som visade på de grundläggande byggstenar som 

behöver finnas på plats för att en organisation av Socialtjänstens omfattning ska fungera 

väl. Kärnan i modellen utgörs av de tre V:na - Vision, verksamhetsidé och värdegrund. 

Modellen visar även på behovet av att organisationens strukturer måste harmonisera 

med vår kultur.  

 

Med den utgångspunkten påbörjade ledningsgruppen ett arbete med att identifiera 

förbättringsområden och mer konkret syna vad som behövde förbättras och hur detta 

förbättringsarbete skulle kunna genomföras. Parallellt påbörjades förankring av 

värdegrunden i organisationen som helhet.  

 

Vid årsskiftet 2008-2009 ombildades Socialdirektörens ledningsgrupp, dels med 

anledning av det arbete som genomförts under 2007 och 2008, dels med anledning av 

att dåvarande bitr socialdirektör och utvecklingsschef tog sig an nya arbetsuppgifter.   

 

                                                 
1
 Se sid 7 för värdegrund, vision och verksamhetsidé 
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Den nya ledningsgruppen tog vid där den gamla lämnat och fortsatte arbetet med att 

finna former för, förbereda och bana väg för det kommande utvecklingsarbetet. Efter en 

lite famlande start inleddes ett samarbete med företaget Cordial, samarbetet gav 

ledningsgruppen en förklaringsmodell
2
 och en arbetsplan

3
 med formulerat syfte och mål 

för förändringsarbetet
4
. I samarbetet med Cordial var utgångspunkten att 

utvecklingsarbetet fullt ut drivs av Socialtjänsten, men att i vissa delar behövs stöd och 

erfarenheter utifrån. 

 

Som ett första steg i nästa etapp genomfördes under våren 2009 en nulägesanalys inom 

Socialtjänsten. Nulägesanalysen bekräftade och sammanfattade det som ledningen haft 

på känn eller rent av identifierat.  

 

 

Nulägesanalysen identifierade 7 tydliga förbättringsområden som har direkt inverkan på 

vår förmåga att ge stöd och omsorg av god kvalitet och arbeta med hög effektivitet, de 

är: 

 

 Verksamhetsidé, vision och värdegrund och strategiska mål finns formulerade men 

är inte kommunicerade och förankrade i organisationen 
 

 Nedbrytningen av huvudstrategierna från socialnämnden är otydlig och inte 

förankrad hos medarbetarna 
 

 Socialtjänsten saknar i stor utsträckning gemensamma arbetssätt och processer 
 

 Otydlig organisationsstruktur, otydliga roller och befogenheter samt ett bristfälligt 

ledarskap har skapat en icke-flexibel organisation 
 

 Socialtjänsten följer idag inte upp sin verksamhet på ett sätt som skapar en effektiv 

organisation 
 

 Nuvarande verksamhetsstöd tillgodoser inte verksamhetens behov 
 

 Socialtjänsten har idag inte en kultur där alla medarbetarna samverkar för att nå ett 

tydligt och gemensamt mål 

 

Utifrån denna nulägesanalys påbörjades därför under hösten 2009 ett tredelat 

förberedelsearbete. Socialdirektörens ledningsgrupp utarbetade förslag till ny vision, ny 

verksamhetsidé och nya huvudstrategier för Socialtjänsten. Förslagen presenterades för 

Socialnämnden och antogs efter mindre justeringar i samband med nämndens 

sammanträde i november , då beslut om 2010 års Verksamhetsplan togs. 

 

Under tidig höst utarbetades ett förslag till ny organisationsstruktur och ram för 

ledningsorganisationen. Därefter förbereddes övergången till ny ledningsorganisation 

genom personalplanering, administrativa förberedelser och facklig samverkan.  Den nya 

ledningsorganisationen sjösattes den 1/1 2010. 

 

Under sommaren 2009 beslutade Kommunfullmäktige om ett kommungemensamt 

uppdrag
5
 - Fullmäktigedirektiv 2010:1 - som i form och intention passar som hand i 

handske med det arbete Socialtjänsten genomfört och planerar genomföra.  

                                                 
2
 Se sid 8 för den sk IKA-modellen 

3
 Se sid 9 Arbetsordning och tidsplan 

4
 Se sid 6 Syfte och Mål 
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Mot den bakgrunden påbörjades under hösten 2009, arbetet med att ”rigga” ett 3-årigt 

projekt – ”Klara 2013” som ska driva, stötta och möjliggöra Socialtjänstens 

förändringsarbete.   

 

2. Syfte och mål 

Fram till 2013 har Socialtjänsten som krav på sig att genomföra stora 

kostnadsbesparingar, om totalt ca 160 MSEK. Besparingarna innebär att Socialtjänsten 

med i stort oförändrade resurser ska ge ett ökat antal brukare en god service i en 

växande kommun. Socialtjänsten måste alltså genom en tydligare ledning, effektivare 

organisation och bättre processer ge fler umeåbor service med samma antal anställda 

som idag. För att stötta och driva detta omställnings- och förändringsarbete bildas 

projektet KLARA 2013:  

 

Övergripande syfte med KLARA 2013 är därför att: 

 Skapa större brukarnytta  

 Frigöra organisationens kraft och potential 

 Hantera den ekonomiska utmaningen till 2013 

 

KLARA 2013 har följande mål: 

 

 Skapa en gemensam vision, värdegrund och verksamhetsidé 

 Skapa sammanhängande och nedbrytbara mål och strategier 

 Säkerställa tydliga och gemensamma processer med definierade gränssnitt 

 Etablera en logisk organisationsstruktur med tydliga roller, ansvar, befogenheter och 

relationer 

 Säkerställa en verksamhetsstyrning som stödjer uppsatta mål och strategier 

 Säkerställa att våra verksamhetsstöd tillgodoser verksamhetens behov 

 Säkerställa en kultur som genomsyras av värdegrund och där alla medarbetare 

samverkar för att skapa största möjliga brukarnytta.  

 

3. Utgångspunkter för KLARA 2013 

Socialtjänstens vision, verksamhetsidé och värdegrund utgör var och en för sig och 

tillsammans tre grundläggande utgångspunkter för arbetet med Klara 2013.    

 

Visionen visar vart vi ska, verksamhetsidén beskriver vad vi är och gör och 

värdegrunden de grundläggande värderingar vi utgår från i vårt arbete.   

 

Vision 

”2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst - vi bidrar till Umeås utveckling genom att skapa 

förutsättningar för livskvalitet och framtidstro”. 

 

Verksamhetside 

Socialtjänstens verksamhetsidé är att i närhet och samspel vara en resurs som frigör och 

stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.  

 

Värdegrund 

Det är i mötet med brukarna som kvalité skapas. Tillsammans med dem skapar vi nya 

möjligheter - till förändring, bättre livskvalité och ett gott liv. Värdegrunden skapar 

möjlighet till en gemensam människosyn och en gemensam tanke om vem vi är till för 
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och vad som är viktigt. Värdegrunden anger vilket förhållningssätt vi ska ha i våra 

möten med brukare, medborgare, samarbetspartners och med varandra. 

 

”I alla verksamheter och på alla nivåer visar vi OMTANKE genom att lyssna till dig och 

möta dig där du är. Vi visar ÖPPENHET genom att ha ett tillåtande klimat och använda 

ett begripligt språk. Det skapas möjligheter till MEDSKAPANDE genom att vi 

tillsammans med dig ta ansvar för utveckling till nytta och för mervärde”. 

 

För att omsätta det i praktiken, prövas våra handlingar och beslut mot värdegrunden. 

 

KF direktiv 2010:1  - Samordna och utveckla förvaltningsorganisationen 

En annan viktig utgångspunkt för Klara 2013 är det uppdrag kommunfullmäktige 

fattade beslut om i juni 2009. 

 
 

Arbetet med kommunfullmäktige uppdraget är när detta skrivs i planeringsskede. 

Socialtjänsten ser dock stora möjligheter i att dela med sig av kunskap från Klara 2013 

och genom Klara 2013 bidra i såväl planering som genomförande av fullmäktiges 

uppdrag.  
 

 

2010:1 Samordna och utveckla förvaltningsorganisationen 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter samråd med nämnderna samordna och 

utveckla förvaltningsorganisationen i syfte att: 
 
 anpassa de samlade kostnaderna till tillgängliga budgetmedel 
 

 minska de samlade administrativa kostnaderna för att frigöra medel till den del av verksamheten som 
finns närmast brukare och medborgare 

 

 genomföra rationaliseringar med hjälp av ”lean”-inspirerade metoder som ökar produktiviteten och 
värnar den brukarupplevda kvaliteten i verksamheterna 

 

 åstadkomma en enklare och tydligare målstyrning, prioritering och resultatuppföljning som inkluderar 
övergripande och horisontella mål i verksamhetsplaner och resultatrapporter 

 

 förbättra stödet till ledare som arbetar närmast brukare och medborgare genom att samordna 
stödfunktioner och frigöra ledare från tidskrävande rutinadministration 

 

 åstadkomma kommunövergripande samordning av ekonomistöd, personalstöd, informationsstöd, 
kvalitetsstöd samt funktioner för externfinansiering för att utveckla professionsgrupper, öka kvaliteten 
och minska sårbarheten 

 

 undanröja gränser som hämmar samverkan mellan verksamhetsområden och professioner, bl a genom 
att minska antalet förvaltningar och begränsa hierarkier 

 

 bygga in kvalitets- och miljöledningssystem som enkla och integrerade delar i verksamhetsplaner, 
styrning och uppföljning 
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4. Arbetsordning och tidsplan 

Socialtjänsten är en stor organisation, nio verksamhetsområden och ca 3500 

medarbetare.  Den arbetsordning och tidsplan som beskrivs nedan tar sin utgångspunkt i 

den organisationsstruktur som skapas per 1/1 2010. Arbetet med att genomföra KLARA 

är indelat i fem faser.  

 

4.1 KLARAs fem faser  

 

 
Modell Klaras faser – i ovanstående modell beskrivs fas 1-3 på övergripande nivå.  
 

Arbetet med KLARA 2013 delas in i fem faser, Fas 0 är genomförd och avslutades i 

juni 2009, Fas 1 är påbörjad och beräknas avslutas i april 2010.  

 

Fas 0 – Nuläge 

Fas 1 – Utforma & förbereda    

Fas 2 – Förankra, konkretisera & kartlägga 

Fas 3 – Genomföra  

Fas 4 – Uppföljning  

 

Fas 0 och 1 är ledningsdrivna, fas 2 och 3 är verksamhetsanknytna och förutsätter hög 

delaktighet från medarbetarna i respektive verksamhet. 

 

På följande sidor beskrivs respektive fas: 

 

 

KLARA 20132009 2010 2011 2012

Förändringsledning och kommunikation

Implementera styrning, mätning och uppföljning
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ti
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-l
e

d
n

in
g

S
tr

a
te

g
i 
&

 

S
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Implementering roller och ansvar

Fas 1 Fas 2 Fas 3

Teckna avtal 

IT

Fas 4

K
u

lt
u

r 
&

 

b
e

te
e

n
d

e

Värdegrundsarbete, storytelling, lokaler & miljöer etc

Verksamhetsidé och vision
Övergripande strategi, 

struktur och styrning

Identifiera 
förändrings-ledare

Processystem

Prio/gen krav

V-idé, vision, värdegrund

Strategier, styrmodell

V-modell

Org-modell

Projektplan/invest-

eringsunderlag

Förfrågn

underlag IT

Implementering process, metodik och system

Org, roller, ansvar och relationer

Processkartläggning/ utveckling

Arbete med mål & mått 

Konkretisera styrning, mätning  och uppföljning

Anpassning systemlösning
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Fas 0 – Nuläge 

Socialtjänsten genomförde under våren 2009 med stöd av Cordial en nulägesanalys på 

övergripande nivå. Nulägesanalysen avrapporterades i juni 2009. FAS 0 var 

ledningsdriven. Se bilaga 1 - Nulägesanalys 

 

Fas 1- Utforma & förbereda 

Under fas 1 fastställdes verksamhetside, värdegrund och vision för Socialtjänsten, dessa 

har inarbetats i Socialtjänstens verksamhetsplan och antagits av Socialnämnden. Under 

fas 1 beskrivs och visualiseras även övergripande strukturer i form av styrmodell, 

verksamhetsmodell/processystem, organisationsmodell/struktur och modell för 

uppföljning och rapportering. Under fas 1 genomförs processkartläggning på nivå 1 och 

2 samt prioritering och planering av fortsatt processutvecklingsarbete. Under fas 1 

rekryteras projektledare och verksamhetsutvecklare. Uppdrag till 

förändringsorganisation formuleras och fastställs.    

 

Fas 1 är ledningsdriven 

 

Syftet med Fas 1 är att; 

 Formulera och beskriva Socialtjänstens framtida struktur på övergripande nivå 

 Identifiera vilka personer i organisationen som kan och vill driva det fortsatta 

förändringsarbetet 

 Prioritera och planera det framtida processutvecklingsarbetet 

I Fas 1 levereras följande som ett resultat av nulägesanalys, identifierade utmaningar 

och prioriterade förbättringsområden från Fas 0; 

 Formulerad vision, värdegrund och verksamhetside 

 Formulerade och visualiserade modeller för övergripande struktur, eg 

verksamhetsmodell, organisationsmodell/struktur, styrmodell/uppföljningsstruktur 

 Förändringsorganisation - projektledare, verksamhetsutvecklare, referens- och 

intressentgrupper 

 Uppdrag till förändrings- respektive ledningsorganisation.  

 Övergripande processkarta med förslag på prioritering och planering av framtida 

processutvecklingsarbete 

 Underlag för val av partner inför utveckling/upphandling av nytt verksamhetsstöd 

 Investeringsunderlag för KLARA 2013 och struktur för framtida uppföljning av 

genomförda förbättringar 
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Fas 2 – Förankra, konkretisera & kartlägga 

 

Under fas 2 sjösätts förändringsorganisationen.  

Förändringsorganisationens första uppdrag är att tillsammans med ledningsorganisation 

kommunicera och förankra de förslag till övergripande struktur som utarbetats under fas 

1 brett i organisationen. Syftet är att skapa förståelse och acceptans för den 

övergripande strukturen (mål/strategier, styrmodell, verksamhetsmodell/processystem, 

organisationsmodell och rapporterings/uppföljningsmodell).   
 

I direkt anslutning till denna förankringsprocess så påbörjas med stöd av 

förändringsorganisationen ett  

arbete med att identifiera, bryta ner och formulera mål
6
 för respektive verksamhet samt 

hitta relevanta och uppföljningsbara mätetal samt uppföljningsstruktur för dessa (direkt 

koppling mot arbetet med beslutsstödsportal).    
 

Detta målformuleringsarbete ligger till grund för ett kartläggningsarbete för att 

identifiera hinder samt förbättringsområden av strukturell och kulturell aspekt (VAD 

behöver vi förbättra). Detta kartläggningsarbete utgår från de mål/mätetal som 

identifierats/formulerats inom respektive verksamhet(se ovanstående stycke). 

 

Kartläggningen ska ske med utgångspunkten att skapa bestående 

förbättringar i verksamhetens effektivitet och kvalitet.  

 

Kartläggningsarbetet sker med hög grad av delaktighet från medarbetare och sker med 

likartad metodik i hela organisationen ( i form av processkartläggning, 

framtidsverkstäder, open space med fasta agendor etc).  
 

I samband med detta kartläggningsarbete läggs även tid på att identifiera hur 

förbättringar kan ske och hur hinder ska undanröjas (HUR vi kan förbättra).  
 

Detta kartläggningsarbete mynnar också i detaljerade processkartor som används för 

processutveckling och kravställning av nya verksamhetssystem. Fas 2 sker med hög 

grad av delaktighet från medarbetarna.  

Syftet med Fas 2 är att; 

 Skapa förståelse och acceptans för den övergripande strukturen, strategin och 

styrningen och skapa drivkraft för förändringsarbetet hos medarbetarna. 

 Detaljera och vidareutveckla den övergripande strukturen, processer och organisation, 

bryta ner övergripande strategier samt utveckla en fungerande styrning 

 Syftet är också att utifrån detaljerade processer kravställa och avtala om nytt IT-stöd 

I Fas 2 levereras följande
7
 

 Förändringsledning 

 Konkreta och nedbrytbara mål för funktioner/områden och förslag på mätetal och 

uppföljningsstruktur av dessa 

 Tydliga processer med definierade gränssnitt för hela organisationen 

 Förtydligande av roller, ansvar och befogenheter i den nya organisationen 

 Kravspecifikation för nytt IT-stöd 

                                                 
6
 I första hand nyttjas mål och/eller KPIer som är formulerade på nationell nivå. I andra hand formuleras 

relevanta mål/KPIer för respektive verksamhet.  
7
 Som ett resultat av detaljering och vidareutveckling av övergripande struktur, strategi och mål utvecklad 

i Fas 1 
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 Tecknade avtal om införande av nytt IT-stöd 

 Identifierade och prioriterade förändringsaktiviteter 

 

Fas 3 – Genomföra  

Under fas 3 planeras och genomförs de lösningar/förändringar som identifierats och 

beslutats under fas 2. 

Syftet med Fas 3 är att; 

 skapa en efterfrågan för förändringsarbetet hos medarbetarna i Socialtjänsten. 

 genomföra beslutade förändringar gällande strategier, processer/arbetssätt/metoder och 

uppföljning som utvecklades under Fas 1 och i Fas 2 i organisationen. 

I Fas 3 levereras följande: 

 Förändringsledning 

 Förändringskommunikation, intern och extern 

 Utbildning och träning av nya roller och arbetssätt 

 Stöd vid genomförande av föreslagna förändringar inom strategi och styrning 

 Stöd vid införande av nya processer/arbetssätt/metoder  

 Stöd vid förändringar i roller och organisation 

 

Fas 4 – Följa upp & konsolidera 

Syftet med KLARA 2013 – Fas 4 är att; 

 Säkerställa att genomförda förändringar är robusta och bestående 

 Säkerställa att uppsatta mål nås  

I denna Fas 4 avser vi att leverera följande för uppföljning av implementerade förändringar i 

Fas3; 

 Mätningar av processerna 

 Status på genomförda processförändringar 

 Status på genomförda rollförändringar 

 Identifierade åtgärdsområden i de fall där förändringarna inte genererar efterfrågade 
beteenden 

 Prioriterade handlingsplaner för identifierade åtgärdsområden 

 

 

 


