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Abstract 
Organisational change is essential for the survival of an organisation. Depending on the type 

of organisation, its driving forces differs. The choice to study the public sector is based on that 

these organisations are non-profit driven and therefore differs from organisations in the private 

sector which have been studied more frequently. The study focused on the management of the 

Social Administration since we became aware that they were in the midst of an organisational 

change process. 

The purpose of this paper is to investigate the Social Administration's experiences of the 

process of change that we identified in public organizations. New Public Management has been 

a dominant way to organize the sector, which it has been for many years. But in recent years 

there have been indications that change is in progress. The two researchers Lewin and Kotter 

where chosen to better understand the process of change and also formed the theoretical base. 

Data collection was done through six semi-structured interviews and review of documents. The 

empirical data where collected then processed through a qualitative content analysis. The result 

suggests that both the will and the need for change exist in the investigated municipality and 

the problems which have been identified with the New Public Management approach can be 

found in the Social Administration. The change process has made some progresses, and the 

Social Administration are moving towards a more trust-based approach, from the previous 

policies, norms and cultures within the organization. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns många skäl till organisationsförändringar. För att följa samhällets utveckling är det 

viktigt för organisationers överlevnad att ständigt utvecklas. Detta till följd av att organisationer 

med dess ledning, vill visa legitimitet och visa sig driftiga gentemot viktiga intressenter 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014). Andra drivkrafter för förändring internt i organisationen är 

tillväxt, strategi och politiska ambitioner. Externa drivkrafter som identifieras i 

förändringsprocesser är ekonomi, politik, demografi samt teknologisk utveckling, men även 

moden och trender betraktas som betydande drivkrafter (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Dessa drivkrafter är generella och det skiljer sig naturligtvis vilka som är dominerande och 

relevanta i olika slags organisationer, i såväl privata företag som i den offentliga sektorn. De 

offentliga utgifterna stod 2017 för drygt 48 procent av Sveriges BNP, och bör i det hänseendet 

ses som en viktig aktör att studera närmare (Statskontoret, 2018). Den demografiska utmaning 

som Sverige står inför, visar på ett behov av att förändra sättet att arbeta på inom den offentliga 

sektorn (Konjunkturinstitutet, 2019). 

1.1.1 Den offentliga sektorn  

Den offentliga sektorn, i detta fall avgränsat till kommunen, är organiserad och styrd på ett 

avsevärt annorlunda sätt än den privata sektorn. Det gäller framför allt den politiska 

dimensionen, med styrande nämnder och utförande förvaltningar. En väsentlig skillnad jämfört 

med privata verksamheter, är att den offentliga sektorn enligt Kommunallagen 2 kap. 7§ (SFS 

2017:725) inte ska verka vinstdrivande. Detta gör att den ekonomiska drivkraften inte blir lika 

central hos den offentliga sektorn (Huzell, 2005).  

Kommunernas särställning säkerställs ytterst genom ett grundlagsskydd i Regeringsformen 1 

kap. 1§ (SFS 1974:152). Kommunerna är enligt Kommunallagen (SFS 2017:725), en 

administrativ enhet för lokalt självstyre och styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige, 

där fullmäktige utser en kommunstyrelse som samordnar alla verksamheter inom kommunen. 

Kommunstyrelsen i sin tur har ett antal politiska nämnder och utskott, med verkställande 

förvaltningar som utför samhälleliga tjänster, såväl som myndighetsutövning åt medborgare 

och intressenter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019). I en del kommuner och avseende 
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vissa verksamheter kan uppdraget utföras inom ramen för valfrihet, LOV (SFS 2008:962), eller 

genom offentlig upphandling, LOU (SFS 2007:1091), vilket kortfattat innebär att utförandet 

förläggs till privata aktörer. Kommunen har utöver sitt självstyre uppdraget att fungera som 

välfärdsstatens förlängda arm, med både frivilliga uppgifter, såsom kultursatsningar, men 

framför allt obligatoriska åtaganden, där exempelvis skola och social omsorg/socialtjänsten 

ingår, och regleras till del av speciallagstiftningar, såsom Socialtjänstlagen (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2019). 

1.1.2 Styrning av det offentliga - en historisk återblick  

Sveriges kraftiga utbyggnad av välfärden under efterkrigstiden saknar motstycke i svensk 

historia. Expansionen innebar att allt fler tjänster som tidigare hanterats i den privata sektorn, 

nu blev en del av den offentliga sektorn. Utbyggnaden ledde dels till att allmänhetens 

förväntningar på det offentliga uppdraget ökade, såväl som utgifternas andel av BNP. Det 

möjliggjorde att den svenska välfärdens omfattning ökade (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016).  

Sveriges goda ekonomiska utveckling bröts emellertid under 1970- och 1980-talen, med ökat 

budgetunderskott och stigande inflation som följd (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). Den 

allmänna tilltron till den offentliga sektorn försämrades, den ansågs kostnadsdrivande, 

byråkratisk och ineffektiv (Brante, 2014). 

Socialdemokratin reformerade den offentliga sektorn under 1990-talet, med mål på ökad 

decentralisering, delegering, målstyrning och med en förbättrad ställning för den enskilda 

brukaren. Borgerligheten hade andra motiv, men intressena sammanföll, de förespråkade 

istället nedskärningar och effektiviseringar som ett medel att stärka offentliga sektorns 

legitimitet. Reformidéerna som lanserades över västvärlden som lösningen benämndes New 

Public Management (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016) 

1.1.3 New Public Management 

New Public Management, eller NPM, är en styrmodell som är sprunget ur två olika 

idéströmningar, den ena är nyinstitutionell teori och den andra är de framgångsrika ledningssätt 

som kunde hämtas ur Scientific Management traditionen. NPM presenterades som en 

universell lösning på organisatoriska problem och beskrevs vara applicerbar inom olika 

verksamheter, verksamhetsområden, länder och varianter av styrning. NPM sågs även som 

politiskt neutral och kunde anpassas utefter olika politiska prioriteringar (Hood, 1991). 
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NPM är ett begrepp som kan vara svårt att definiera, där det finns två olika samlingar av idéer 

om vad det innebär. Det ena synsättet alluderar att NPM både förbättrar styrning och 

omstrukturerar verksamheter till mer decentraliserade, och mindre till storleken, genom bland 

annat att genomföra nedskärningar. Syftet med NPM är att förbättra kvaliteten på offentliga 

verksamhetens arbete, öka kostnadseffektiviteten, effektivisera de offentliga insatserna samt 

effektivisera implementeringen av policys i verksamheten. Den andra idésamlingen syftar till 

att NPM bidrar till en ökad konkurrens i välfärdssektorn, som följd av privata aktörers 

inträdande på den offentliga marknaden. Syftet med NPM ses här vara att öka konkurrensen 

inom välfärdssektorn genom att tillåta privata aktörer konkurrera med den offentliga (Mongkol, 

2011).  

Sammantaget kan sägas att de idéer som NPM beskrivs bygga på är hämtade ur det privata 

näringslivet. Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) beskriver att NPM innebär ett utpräglat 

marknadstänkande, där det ägnas stor uppmärksamhet åt finansiell genomskinlighet och 

kostnadskontroll. Vidare beskriver Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) att NPM bidragit till 

en överföring av marknadsmekanismer, samt en decentralisering, bolagisering och 

privatisering av den offentliga verksamheten. De menar på att NPM:s idéer har fått stor 

inverkan, inte bara över enskilda politiska områden, utan genomslaget har skett brett, på 

systemnivå (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). 

Kritik mot New Public Management 

Redan på 1990-talet identifierades en rad problem med New Public Management (Power, 

1997). Den tänkta tidseffektiviseringen i den offentliga sektorn som NPM skulle medföra, 

visade sig i praktiken i många avseenden bli precis tvärtom. För att uppfylla de krav på 

resultatrapportering och självdokumentation som många grupper blev tvungna att ägna sin 

arbetstid åt, minskade istället tiden till själva kärnverksamheten. Den ökade administrationen 

innebar att det skapades strukturella energi- och tidstjuvar (Forssell & Ivarsson Westerberg, 

2014; jämför Statskontoret, 2016a).  

Greve och Jespersen (1999) beskriver att kritik som riktats mot NPM är att det ses hota de 

traditionella värderingar som finns i offentlig verksamhet. Den konkurrensutsatta marknad som 

utvecklades till följd av NPM, ledde till en mer kostnadseffektiv verksamhet, men som dock 

fick negativa konsekvenser i andra hänseenden. Greve och Jespersen (1999) exemplifierar att 

den mer kostnadsdrivna hållningen i verksamheten kan leda till en exkludering av svåra klienter 

eller brukare. Då dessa riskerar att innebära en stor kostnad för den egna budgeten, hänvisas de 

istället till andra verksamheter, allt för att bibehålla egen kostnadseffektivitet. Det kan innebära 
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konsekvenser för både den enskilda individen och för effektiviteten i verksamhetens utförande 

(Greve & Jespersen, 1999). 

Ytterligare problem som identifierats är att de hierarkiska nivåerna har fått ett större genomslag. 

Brante (2014) beskriver hur de tidigare tydliga normer som funnits för kontroll i verksamheter 

inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg har, genom NPM, ersatts av administrativa system 

som lett till byråkratisk logik och minskad autonomi. Denna detaljstyrning, krav från 

överordnad och övervakning för vad som görs upplevs som minskat förtroende för de som 

arbetar ute i verksamheten (Brante, 2014). 

“De nya reformerna har skapat förutsättningar för en byråkratisk kontroll snarare än 

professionell autonomi, och ett maktskifte till förmån för management snarare än 

yrkesprofession.” (Jonnergård, Funck & Wolmesjö, 2008, s. 11) 

Som en reaktion på den omfattande kritik som New Public Management har fått utstå, har en 

regeringsledd delegation, Tillit i styrningen (dir. 2016:51), initierat ett paradigmskifte, som 

indikerar förändringar i styrmekanismer är i antågande. Den syftar till att gå från den 

dominerande målstyrningen till ett mer tillitsbaserat styrningssätt. 

1.1.4 Tillitsstyrning         

Som ett första led i en ny och förändrad styrprincip presenterade under valrörelsen 2014 en ny 

riktning, som skulle bättre tillvarata professionernas kunnande och yrkesetik 

(Regeringskansliet, 2014). Den nytillträdda regeringen aviserade under budgetpropositionen 

2015 att Sverige behöver utveckla formerna för styrningen av den offentliga verksamheten 

inom kommuner och regioner (Regeringskansliet, 2016). 

 

“Vi vill se en utveckling av styrningen av offentlig sektor med tillit som utgångspunkt. 

Styrningen ska utvecklas i en riktning som innebär att medarbetarnas kunnande, 

erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande.”  (civilminister Ardalan Shekarabi 

(S), Regeringskansliet, 2016) 

Initiativet ledde till att regeringen 2016 inrättade delegationen, Tillit i styrningen (dir. 2016:51), 

med uppdrag att vidareutveckla och skapa en mer rättssäker och samhällsekonomiskt effektiv 

förvaltning och därtill styrning, i den offentliga sektorn. Enligt huvudbetänkandet Med tillit 

växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU 
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2018:47), motiverades syftet med att skapa en ändamålsenlig verksamhet med god och 

likvärdig kvalitet, med hög tillgänglighet för alla medborgare. De huvudsakliga incitament som 

tillitsstyrningen representerar är en ökad samverkan inom den offentliga sektorn, där individens 

behov sätts främst, för att undvika ineffektiva kostnadsförskjutningar och suboptimering 

mellan verksamheter. Samtidigt föreslås en förskjutning av beslutsmandatet och ett ökat 

handlingsutrymme till att innefatta de yrkesgrupper som har direktkontakt med medborgaren. 

Vidare ämnar tillitsstyrning främja en lärande organisation med kollegial kvalitetsgranskning. 

Slutligen poängteras vikten av en minskad hierarkisk styrning och en resultatstyrningsmodell 

som undviker icke-värdeskapande mätaktiviteter.   

Kritik mot tillitsstyrning  

Huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av 

välfärdssektorn (SOU 2018:47) har mottagits med blandat resultat. Statsvetarna Nylén och 

Sundström (2018) vid Stockholms universitet kritiserar avsaknaden av praktisk förankring och 

konkreta verktyg. Larsson och Plesner (2018) anför i sitt remissvar, tre huvudargument mot 

idésamlingen. För det första, menar Larsson och Plesner (2018), att tillit bör förtjänas, och det 

strider därmed mot marknadslogiken i den konkurrensutsatta delen av välfärden, vars 

huvudsakliga syfte är att generera vinst till dess ägare. Andra skälet som uppges är de 

besparingskrav som åligger stora delar av välfärden inte bör mötas med tillit, då det riskerar att 

dölja verkliga arbetsmiljöproblem. Det sista skälet belyser tillit som främst ett retoriskt grepp, 

och framhåller brister i slutbetänkandets praktiska bidrag.    

1.2 Problematisering 

Konjunkturinstitutets hållbarhetsrapport (2019) utfärdar kontinuerligt prognoser för Sveriges 

demografiska utveckling. Förändringar i ålderssammansättningen gör att den demografiska 

försörjningskvoten kan användas som relevant mått. Statistiska Centralbyrån prognostiserar att 

de yngre och äldre åldersgrupperna kommer att öka i förhållande till den arbetsföra delen av 

befolkningen, från ca 0,7 år 2018 till ca 0,9 år 2060 (SCB, 2018). För att möta de demografiska 

utmaningarna pekar flertalet utredningar, Styra och leda med tillit - Forskning och praktik 

(SOU 2018:38), Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och ledning av 

välfärdssektorn (SOU 2018:47), En lärande tillsyn- statlig granskning som bidrar till 

verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg (SOU 2018:48), på att det behövs förändringar 

inom styrning och arbetssätt, från detalj- till en mer tillitsbaserad styrning. Utredningar som 
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Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2015:104) och Digitaliseringskommissionens 

slutbetänkande (SOU 2016:89) har visat på outnyttjad potential bland befintliga resurser inom 

välfärdssektorn.  

Förklaringar som ofta förs fram är resultatet av nuvarande arbetssätt inom offentlig förvaltning, 

sprunget ur den NPM-inspirerade detaljstyrning som politiker och överordnade tjänstemän för 

över medarbetare och chefer (Brante, 2014). Bringselius i forskningsantologin Styra och leda 

med tillit- forskning och praktik (SOU 2018:38), anför att detaljstyrningen har lett till att en 

betydande del av medarbetarnas arbetstid förläggs på rapportering, uppföljning och övrig 

dokumentation, vilket förflyttar fokuset från den faktiska kärnverksamheten. Slutsatser i 

Långtidsutredningen (SOU 2015:104) och Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:89) pekar 

också på brister i samverkan för individer med sammansatta behov som spänner över flera 

myndigheter eller verksamhetsområden, samt ett alltför strikt fokus på ekonomiska resultat. 

Tillitsdelegationen, som upprättats genom kommittédirektivet 2016:51, har i sitt arbete haft 

omfattande dialog med forskare, medarbetare, chefer och medborgare. Denna dialog har 

resulterat i att en rad olika problem har identifierats. Problemen handlar om fenomen som 

hindrar att mötet mellan medborgare och medarbetare inom välfärdssektorn ska bli så bra som 

möjligt. Huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet- tillitsbaserad styrning och 

ledning av välfärdssektorn (2018:47), Sveriges Kommuner och Landsting (2018) och 

Statskontoret (2016b) visar på att det finns ett bristande medborgarfokus, frånvaro av 

helhetsperspektiv, en detaljstyrning med administrativa tidstjuvar, frånvarande ledarskap och 

bristande stöd till medarbetarna, bristande kompetensförsörjning och kunskapsutveckling samt 

brister i öppenhet. Dessa problem är sprungna ur det dominerande sätt att styra kommunala 

verksamheter, men även verksamheter i övrigt. Trägårdh (2018) menar i forskningsantologin 

Styra och leda med tillit - Forskning och praktik (SOU 2018:38) att sättet att styra är influerat 

av det reformidéer som NPM representerar. 

Med bakgrund i de problem som beskrivits med NPM, vill vi studera en alltjämt pågående 

organisatorisk förändringsprocess i en kommunal förvaltning. Socialförvaltningen, som en del 

av välfärdssektorn har aktualiserats som särskilt relevant av Tillitsdelegationen, där en 

reformering av styrsystemen föreslås, detta enligt delbetänkandet Jakten på den perfekta 

ersättningsmodellen - vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? (SOU 2017:56). Vi 

vill med studien undersöka för de organisationsförändringar som sker och har skett, i en 

kommun beläget i Mellansverige, med en tillhörande stor stad. Förändringen uppges ha pågått 
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under en femårsperiod, medan Tillitsdelegationens slutbetänkande och rekommendationer 

gavs ut först under 2018. Därför har vi också intresserat oss för om den förändring som sker i 

kommunen, går från en mer målfokuserad styrning och uppföljning, influerad av New Public 

Management, till mer tillitsbaserat styrsätt. Då den undersökta kommunen sammantaget utgör 

en stor och komplex organisation har vi därför valt att avgränsa oss till att utforska endast en 

av kommunens förvaltningar, mer specifikt Socialförvaltningens verksamhet. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Socialförvaltningens erfarenheter av den 

förändringsprocess vi ser i offentliga organisationer, då de går från ett styrsätt dominerat av 

New Public Management.  

Vi vill undersöka ifall signaler om detta paradigmskifte går att uttyda ur en organisatorisk 

förändring i en kommunal förvaltning. Vi vill samtidigt undersöka om de går till ett mer 

tillitsbaserat styrningssätt. Genom ett ledningsperspektiv avser vi att undersöka detta genom 

Socialförvaltningen i en mellanstor svensk kommun. 

1.4 Forskningsfråga 

Vilka erfarenheter har de involverade i Socialförvaltningen av förändringen av verksamhetens 

uppföljningsmodell. 
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2. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt innehåller ett underlag för studiens valda teoretiska plattform, samt en kortare 

redogörelse för vad organisationsförändringar innebär. Därefter följer de två teoretiska 

modellerna som ligger till grund för studien, då främst Lewins trestegsmodell samt Kotters 

åttastegsmodell. 

2.1 Organisationsförändring 

Organisationers drivkrafter till förändring kan variera stort, detsamma gäller själva syftet med 

förändringen (Child, 2015). Child (2015) menar att organisationer behöver anpassa sig i takt 

med den ökande digitaliseringen och globaliseringen av samhället. De allt mer frekventa 

förändringarna har enligt Child (2015) därför paradoxalt inneburit att förändringar kan 

betraktas mer eller mindre som en konstant del av verksamheten, och blir närmast ett eget 

förhållningssätt. Det finns emellertid ett motstånd till detta synsätt, Grey (2003) påpekar att 

detta synsätt enbart är en socialt konstruerad sanning och kan ses enbart som en management-

driven diskurs. Vidare beskriver Grey (2003) att uppfattningar om nutidens förändringstakt i 

relation till förfluten tid är ett resultat av begränsningar i människans kognition, där det 

förflutna och med de tagna erfarenheterna, betraktas som stabilt och rationellt i jämförelse med 

samtida upplevelser. 

Child (2015) redogör för att syftet med en organisationsförändring har utvecklat sig över senare 

tid, där tidigare skäl för organisationsförändringar byggde på stabila, mer periodiska behov av 

kapabilitetsutveckling. Emellertid har organisationer alltsedan globaliseringen behövt ta 

hänsyn till allt fler omständligare och pluralistiska faktorer, såväl som allt mer komplexa 

organisatoriska arrangemang (Child, 2015).     

Drivkrafter kan fördelas i interna eller externa faktorer, men dessa bör inte observeras enbart 

på ett dikotomt sätt. De externa faktorerna rymmer teknologiska, politiska, demografiska, 

ekonomiska, sociokulturella och kunskapsutveckling (Child, 2015). Organisationers interna 

faktorer inrymmer såväl praktiska konsekvenser av verksamheters utveckling, som ett led i en 

enskild aktörs möjlighet att sätta ett personligt avtryck. (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Interna faktorer kan också förklaras med hur organisationer svarar på omvärldsfaktorer, genom 

ett lärandeperspektiv. Inom perspektivet förekommer ytterligheter med varierande grad, ett 

proaktivt och innovativt synsätt, respektive ett defensivt synsätt, där organisationer svarar på 
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förändringar på ett reaktivt sätt (Child, 2015). De ovan nämnda externa drivkrafterna kan även 

betraktas som ett samlat resultat av institutionella förändringar genom de rådande bransch- och 

konkurrensförhållanden. Sammantaget påverkas organisationer av intressenter och faktorer 

inom och utom dess omedelbara omgivning. För att försöka skapa en systemlogik så krävs att 

organisationerna gör tolkningar av de komplexa samspelen av drivkrafternas relationer 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014).  

Inom litteraturen förekommer främst två typer av organisationsförändringar, det evolutionära 

samt revolutionära. I en evolutionär beskrivning sker en transformativ och framväxande 

process (Child 2015). En revolutionär organisationsförändring däremot är omfattande och 

djupgående och påverkar ofta stora delar av organisationen. En revolutionär förändring kan 

behandla organisationens kultur, struktur eller strategi, där intentionen kan vara isolerat, men 

förändringen sker snarare integrerat (Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Child (2015) uppger att förändringsprocessen har gått från att främst betrakta föreskrivna 

strukturella förändringar, till att även inkludera återkoppling och synpunkter från individer 

berörda av förändringen. Det synsättet kan jämställas med en planerad eller processdriven 

förändring. Två forskare som haft och har stor påverkan på både organisationers utveckling 

och även på forskning inom organisationsförändring är Kurt Lewin och John P. Kotter. De 

båda har utformat n-stegsmodeller för att tydliggöra deras forskning, och i kommande avsnitt 

kommer en fördjupad teorigenomgång att ges.  

2.2 Planerad organisationsförändring 

Kurt Lewins arbete dominerade under en lång tid förändringsteorifältet (Burnes, 2004). Från 

tidigt 1950-tal till början av 1980-talet så dominerade och influerades sättet att se på 

organisationsförändring av Lewins syn på förändring. Något som även ligger till grund för hur 

vi ser på organisationsförändring än idag, genom exempelvis Organizational Development, OD 

(Svenningsson & Sörgärde, 2014). Lewin såg förändring som något som gick att planera, och 

att det var möjligt att på ett strukturerat sätt genomdriva en framgångsrik förändring (Medley 

& Akan, 2008).   

För att förstå en given situation visade Lewin att det är nödvändigt att se och förstå att den 

givna situationen upprätthålls av vissa tillstånd och drivkrafter. Lewin demonstrerade att 

gruppbeteende är en invecklad rad av symboliska interaktioner och drivkrafter, som inte bara 

påverkar gruppens strukturer, utan också formar det individuella beteendet. Detta leder till att 
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individuellt beteende ses påverkas av gruppmiljön, och konsekvent grundar sig varje 

beteendeförändring av de drivkrafter som existerar hos individerna i gruppmiljön. Lewin 

belyste att gruppmiljön ständigt anpassades, där förändring och varaktighet sågs av Lewin som 

relativa koncept. Han menade att gruppen aldrig är utan förändring, de varierar bara i mängd 

och typ av förändring (Burnes, 2004).  

 

Trestegsmodellen 

Lewins modell för framgångsrik förändring består av tre delar där förändringen beskrivs som 

en sekvens, fördelat på tre steg. Trestegsmodellen består av stegen upptining, förändring och 

återfrysning (Medley & Akan, 2008).  

 

Upptining 

Det första steget i trestegsmodellen är upptining, vilket innebär att göra medarbetarna 

förberedda för att en förändring ska ske. Förberedelsen består av att göra medarbetarna 

förstående för att en förändring måste ske, genom att peka på problem med den nuvarande 

situationen (Lewin, 1951). För att en förändring ska vara genomförbar så måste individerna i 

organisationen vara beredda på att släppa gamla vanor och beteenden. För att göra det möjligt 

så måste det skapas en känsla av trygghet för de inblandade, att lämna det gamla och röra sig 

mot något nytt (Burnes, 2004).  

Upptining kan ses bestå av tre aspekter, där den första aspekten var att tydliggöra problemet 

med den nuvarande situationen och visa medarbetarna att det finns ett behov att förändras 

(Lewin, 1951). Den andra aspekten är att visa på skillnader i det faktiska resultatet och de 

ambitioner som organisationen har. De två första aspekternas syfte innebär att skapa reflektion 

och handling genom att visa att en förändring är nödvändig (Schein, 1987). Den tredje 

aspekten, och en viktig del för att medarbetarna ska vara villiga att förändras, är att det skapas 

en känsla av säkerhet för att gå från det gamla till det nya (Schein, 1987). Rädslor, i synnerhet 

rädsla för att förlora självkänslan och tappa ansiktet, kan leda till att medarbetare motsätter sig 

förändring av tanke och handling. Således räcker det inte att bara visa på att en förändring är 

nödvändig, utan också skapa en känsla av trygghet hos medarbetarna inför förändringen 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

Lewin lade stor vikt vid betydelsen av att identifiera och kartlägga de drivkrafter och tillstånd 

som påverkade gruppmiljön. Genom att göra det så skulle det inte bara vara möjligt att förstå 

varför individer, grupper och organisationer agerar som de gör, utan också förstå vilka 
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drivkrafter och tillstånd som behöver försvagas eller stärkas för att göra förändring möjlig 

(Burnes, 2004). Drivkrafter motverkar eller förstärker beteenden i en förändringsprocess, en 

vanlig drivkraft som motverkar förändringsförmågan är individers bekräftelsebehov. En 

individ tenderar att hålla fast vid gruppens värderingar även om de ses som direkt felaktiga och 

inte går i linje med individens egna värderingar. Detta kan förklaras av just det att individen 

får bekräftelse av att dela gruppens värderingar (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Lewin (1951) 

menade att förändring var möjlig först när dessa krafter underminerades. Således är det av stor 

vikt i början av en förändringsprocess att få en förståelse för vilka dessa drivkrafter är, och 

identifiera den rådande gruppdynamiken inom den grupp eller organisation som ska förändras 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014).   

Gruppdynamiken är bestående av återkommande beteenden, normer, värderingar, roller och 

socialisationsprocesser (Lewin, 1951). Vid en förändring av detta är det viktigt att det sker en 

växling mellan reflektion och handling i förändringsprocessen, och det underlättar också om 

de som berörs av förändringen är deltagande i processen (Sveningsson & Sörgärde, 2014). En 

grupp har stor betydelse för formandet av beteendet hos dess medlemmar. Olsen (1996) 

framhöll att förankring av beslut är av särskild betydelse i den skandinaviska traditionen, som 

uppfattas som utmärkande konsensus-orienterade, och där förhandlingar och kompromisser ses 

som viktiga inslag (Christensen, Laegreid & Wise, 2003).   

Lewin (1951) betonade att man snarare skulle fokusera på gruppbeteende än individuellt 

beteende, då individer som förändrar sitt beteende fortfarande måste rätta sig efter de krafter 

och tillstånd som styr gruppen de tillhör (Burnes, 2004). En individs tanke och handling styrs 

av de normer och den logik som är rådande inom gruppen, Lewin menade därför att externa 

stimuli, som belöningar, inte fick någon effekt när det kom till att förändra individers beteende 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014). Fokuset ligger således på att en förändring måste ske på 

gruppnivå och bör rikta in sig på normer, roller, interaktion och socialisationsprocesser för att 

skapa förändring. Lewin var medveten om att förändring inte var oproblematiskt att uppnå och 

att metoden inte kunde appliceras på samma sätt i alla situationer (Burnes, 2004).  

 

Förändring 

Det andra steget är förändring, där Lewin syftade på att för att man bör beakta och identifiera 

flera möjliga riktningar av förändring, och röra sig i den riktning som resulterar i att man går 

från ett mindre accepterat beteende, till ett mer accepterat beteende (Burnes, 2004). Lewin 

(1951) såg på förändring som en process där man sökte efter möjliga riktningar att röra sig mot. 
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Denna process sågs vara bestående av två delar vilka kunde besvara en rad frågor kopplade till 

att ta steget mot en förändring. Frågorna var: Hur ser vår nuvarande situation ut? vilka är 

hoten? och vad ska vi göra? I ett inledande skede betonar Lewin (1951) att förändring kräver 

ett agerande. Ett framgångsrikt agerande för förändring avgörs av huruvida man analyserat 

situationen korrekt, identifierat alla möjliga lösningar och valt den lösning som är bäst lämpad 

för specifika situationen. För att en förändring ska bli framgångsrik krävs det också att det finns 

en känsla inom gruppen eller organisationen att förändring är nödvändigt. Existerar inte 

känslan av ett behov för förändring, kommer introduktionen av den planerade förändringen bli 

problematisk (Burnes, 2004).   

Det som specifikt förändras i förändringssteget är organisationsförhållanden, vilka kan vara 

rutiner, procedurer och ageranden (Lewin, 1951). Om man har lyckats skapa en 

förändringsvilja hos medarbetarna och lämnat gamla beteenden bakom sig, är det av stor vikt 

att snabbt påbörja förändringsarbetet. Detta steg av trestegsmodellen innebär att man ständigt 

testar nya arbetssätt och metoder, samt utvärderar huruvida de fungerar och bedöms passande 

för organisationen. Så småningom i processen lär man sig vad som fungerar och vilken riktning 

i förändringsarbetet som är rätt för organisationen att ta. Seminarier, möten och workshops är 

till stor hjälp i arbetet med förändring och således beroende av kommunikation, uppmuntran 

och stöd i processen (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Schein (1987) vidareutvecklar att det 

också är viktigt att betrakta andra liknande organisationer och deras arbete, för att optimera det 

egna förändringsarbetet.  

 

Återfrysning 

Det tredje och sista steget är återfrysning, som handlar om de förändringar som har gjorts, 

måste stabiliseras för att förhindra att individer återgår till gamla beteenden (Lewin, 1951). 

Detta menar Lewin (1951), bör göras på organisationsnivå, med en förändring av normer, 

kultur, policys och praktiker. Individer kommer inte förändra sitt enskilda beteende om det inte 

samtidigt sker en förändring på organisationsnivå, i fråga om det ovan beskrivna (Burnes, 

2004). Det krävs en förändring av rådande normer och ageranden, så att de överensstämmer 

med organisationens nya arbetssätt. Således blir det även viktigt att de nya arbetssätten, dess 

arbetsuppgifter och roller, överensstämmer någorlunda väl med hur individerna i 

organisationen ser på sig själva och sina färdigheter, det vill säga deras identitet (Sveningsson 

& Sörgärde, 2014). 
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Identitet kan ses bestå av tre olika kategorier, nämligen organisationsidentitet, social identitet 

och självidentitet (Alvesson, 2015). Organisationsidentitet är den identitet som urskiljer 

organisationen i förhållande till andra. Mer specifikt är det en gemensam uppfattning om vad 

organisationen är, vad den står för, vad som är rimligt för den att göra och hur den skiljer sig 

från andra. Organisationsidentitet bygger på gemensamma föreställningar bland dess 

medlemmar som leder till tydliga externa gränser. De externa gränserna bidrar till att interna 

gränser och uppdelningar dem emellan kan reduceras. Organisationsidentitet och 

organisationskultur påminner om varandra i många hänseenden, dock bör de i enlighet med 

Alvesson (2015) inte blandas samman.  

Organisationsidentitet är mer uttalad och något som dess medlemmar är medvetna om, medan 

organisationskultur handlar om omedvetna antaganden, föreställningar och värderingar som är 

för givet tagna. Trots detta så påverkar ändå organisationsidentitet och organisationskultur 

varandra, även om organisationsidentitet är att föredra för att tala om vad en organisation är 

(Alvesson, 2015).  

Social identitet innebär den upplevda identiteten för den grupp eller kategori man ser sig 

tillhöra och identifierar sig med. Dessa grupper eller kategorier kan exempelvis vara vilket 

företag man arbetar på, vilken enhet man tillhör, vilken yrkesroll man har eller mer personliga 

kategorier som ålder, kön och nationalitet. Ofta när en individ definierar sig själv använder den 

sig av dessa grupper eller kategorier. I de fall där man som individ främst identifierar sig med 

organisationen så kan den sociala identiteten och organisationens identitet komma att överlappa 

varandra. I de avseendena är organisationsidentiteten den främsta källan till den sociala 

identiteten. Dock behöver inte en tydlig och klar organisationsidentitet direkt innebära att 

organisationsmedlemmar främst, eller ens alls identifierar sig med, och bygger den sociala 

identiteten på organisationen. Social identitet är en viktig del av hur människor fungerar och 

starkt bidragande till gemenskap och en vilja att göra något för en annan människa (Alvesson, 

2015).  

Självidentitet är den identitet som tillhör individen själv, och särskiljer den i förhållande till 

andra individer. Detta gäller både inom och utom en grupptillhörighet där självidentitet 

fastställer vad som är specifikt och utmärkande för individen. Likt organisationsidentitet ingår 

det i självidentiteten vad som är passande och naturligt, det vill säga vem är jag, och hur bör 

jag agera? Genom att individen besvarar ovan nämnda frågor så får den en uppfattning om sin 

självidentitet, vilket i sin tur styr individens tankar och känslor (Alvesson, 2015).  
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I tider av förändring blir identiteten ofta påtaglig för individen, då denne upplever förändring i 

förväntningar och innehållet i deras arbetsuppgifter. I förändringstider kan individen börja 

ifrågasätta sin identitet och det blir svårt att hålla en sammantagen bild om både vad man kan 

och vem man är. Känslor som oro och ängslan är vanligt förekommande i tider av förändring, 

och individer söker mer aktivt efter någon form av stabilitet i sin vardag. Att ifrågasätta sin 

självbild, aktivt se över sin identitet och fråga sig vem man är kan benämnas som 

identitetsarbete (Alvesson, 2015). Normalt sett strävar en individ efter att ha kontroll över sig 

själv och sin egna situation, skapa ett jag som särskiljer sig från andra, behålla ett 

sammanhängande jag och en positiv självbild. Strävan efter dessa förhållanden utmanas och 

störs vid tider av förändring vilket kan trigga en individ till identitetsarbete. Identitetsarbete 

innebär att individen agerar för att åter stärka kontrollen över sig själv och sitt dagliga liv, 

särskiljandet från andra, den sammantagna bilden av sig själv samt den positiva självbilden 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014).  

2.3 Processförändring  

År 1996 lanserades en modell där organisationsförändring ses som en sekventiellt styrd process 

(Sveningsson & Sörgärde, 2014). Svenningsson och Sörgärde (2014) framhåller att modellen 

har fått stort genomslag, och syftar till att fungera som stöd till förändringsarbete inom 

organisationer. Dessa åtta steg som John P. Kotter utformat, har sitt ursprung i många års 

erfarenhet av och forskning inom organisationsförändring. Syftet med modellen är att förhindra 

problem som kan uppstå i samband med förändringar i organisationer. (Sveningsson & 

Sörgärde, 2014).  

De fyra första stegen hjälper till att tina en härdad status quo, och steg fem till sju introducerar 

nya metoder. Det sista steget, steg åtta, skapar grund för förändringarna i företagskulturen och 

hjälper till att bevara den (Kotter, 1996). Nedan följer en redogörelse för respektive steg i 

Kotters åttastegsmodell:  

 

1. Etablera en känsla av angelägenhet. Framgångsrika försök till förändring börjar med 

att individer eller grupper utvärderar verksamhetens marknadsposition, 

konkurrenskraft, omliggande trender och ekonomiska resultat. För att skapa en stark 

känsla i verksamheten för att en förändring behöver ske, krävs oftast ett starkt 

ledarskap. Behovet av en förändring måste förstås för att de som genomför förändringen 

ska kunna utföra förändringsarbetet. Drivkrafter som externa rapporter och liknande, 
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som visar på att förändring är nödvändig kan vara till hjälp för att stärka kredibiliteten 

hos de som meddelar att en förändring ska ske. Det är också relevant att identifiera och 

diskutera kriser, potentiella kriser eller möjligheter för att förstå behovet av förändring 

(Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq, 2012). 

2. Skapa en styrande koalition. Ingen individ kan på ensam hand genomdriva en 

organisationsförändring utan det krävs ett starkt ledarteam, en styrande koalition. 

Kotter (1996) betonar betydelsen av att sätta ihop en grupp med tillräcklig kraft för att 

leda förändringen och att få gruppen att arbeta tillsammans som ett lag. Individerna som 

denna grupp består av bör enligt Kotter (1996) besitta vissa egenskaper och 

karakteristikor. Individerna i gruppen bör inneha positioner i verksamheten som ger 

dem tillräcklig med makt, så att de övriga inte kan hindra att förändring sker. 

Individerna bör också besitta kunskap om verksamheten för att genomföra 

förändringen, och det är också viktigt att individerna är respekterade av de övriga 

anställda. Till sist så är de viktigt att individerna i den styrande koalitionen är kapabla 

att leda förändringsarbetet (Appelbaum, et al., 2012).    

3. Utveckla en vision och strategi. Det första den styrande koalitionen bör göra är att 

skapa en vision som hjälper till att styra förändringsprocessen. Det är ett viktigt steg i 

förändringsprocessen, där resultatet av en utebliven vision och strategi kan innebär att 

förändringsarbetet går i fel riktning eller uteblir helt. Det behövs också utvecklas 

strategier för att uppnå visionen (Appelbaum, et al., 2012). 

4. Kommunicera visionen av förändring. Kommunikationen är även en viktig del i 

förändringsprocessen, då den kan reducera osäkerhet och är avgörande för huruvida 

förändringen uppfattas som positiv eller negativ. Det är viktigt att vision och strategi 

kommuniceras flertalet gånger för att behålla förändringsprocessen vid liv, och få det 

att sjunka in hos övriga medarbetare. Tvåvägskommunikation är att föredra framför 

envägskommunikation, då det ger en möjlighet till diskussion, där eventuella oklarheter 

kan redas ut direkt (Appelbaum, et al., 2012). Tvåvägskommunikationen möjliggör 

också att individerna utanför den styrande koalitionen känner sig delaktiga i 

förändringsprocessen (Kotter, 1996). Ledarteamet, den styrande koalitionen, behöver 

agera och vara en förebild för hur de anställda förväntas agera (Appelbaum, et al., 

2012). 
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5. Ge befogenhet till medarbetare att handla. Medarbetare måste uppmuntras till att 

följa visionen och de strategier som tagits fram för förändringen. Medarbetarna kan 

behöva hjälp av den styrande koalitionen för att motverka mentala och strukturella 

hinder i förändringsprocessen så att visionen uppnås (Appelbaum, et al., 2012). Kotter 

(1996) konkretiserar att det handlar om att byta ut eller förändra system och strukturer 

som skadar förändringsvisionen, samt att uppmuntra risker och icke-traditionella idéer, 

aktiviteter och åtgärder. 

6. Generera kortsiktiga vinster. Det är inte ovanligt att organisationer glömmer att 

uppmärksamma framsteg på vägen vilket ökar risken för att man förlorar motivation i 

förändringsarbetet. Således är det viktigt för de inblandade att se resultat i 

förändringsarbetet (Appelbaum, et al., 2012). Kotter (1996) betonar vikten av att skapa 

och framhäva förbättringar i förändringsprocessen redan i ett tidigt stadium, samt att 

lyfta fram och belöna de involverade som bidragit till framgång i förändringsprocessen.  

7. Konsolidera framsteg och producera fler förändringar. Förändringsarbetet är inte 

klart i samband med att framsteg med förändringsarbetet blir synliga. Istället är det 

viktigt i detta skede av förändringsprocessen att med hjälp av de framsteg som kan 

tydas, att fortsätta förändra strukturer, system och policyer, som inte är i linje med 

förändringen. De framsteg som görs blir också ett sätt för förändringsledningen att 

rättfärdiga de val man gjort i förändringsarbetet  (Appelbaum, et al., 2012). 

8. Förankra nya tillvägagångssätt i kulturen. Nya beteenden riskerar att återgå till 

gamla beteenden, om de inte förankras i sociala normer och värderingar när man lämnar 

själva förändringsarbetet (Kotter, 1996) Således blir det viktigt att förankra 

förändringsarbetet i organisationskulturen för att skapa förutsättningar för att 

förändringen består över tid. Kotter (1996) ser två sätt att förankra en förändring i 

organisationskulturen. Det ena sättet innebär att förändringsledningen visar att 

förändringen lett till förbättringar i verksamhetens prestation. Det andra sättet handlar 

om att de som leder verksamheten personifierar förändringen och det nya sättet att 

arbeta (Appelbaum, et al., 2012). 

Kotter (1996) identifierar typiska problem som lätt uppstår vid organisationsförändring om 

dessa åtta steg inte nyttjas. Främst menar han, att förändringar aldrig genomförs fullt ut eller 

att förvärv och sammanslagningar inte skapar någon interaktion. Andra vanliga problem är att 

förändringar tar för lång tid eller blir för kostsamma. Kotter (1996) pekar på vikten av att 
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exploatera alla stegen i modellen. Om förändring hade varit lätt hade det inte behövts all denna 

ansträngning. Det är dock vanligt att organisationer använder sig av några av dessa steg i en 

förändringsprocess och det påstår han vara helt meningslöst. Även om man endast hoppar över 

ett steg i modellen så kommer det att orsaka problem (Kotter, 1996). Vanliga orsaker till att 

organisationer hoppar över steg är för att de känner sig pressade att producera och visa resultat 

(Sveningsson & Sörgärde, 2016).  

2.4 Kritik mot teoretisk referensram 

Under de senaste 20 åren har Lewins arbete fått utstå en rad kritik, då det särskilt är hans 

trestegsmodell som fått utstå kritik (Burnes, 2004). Den centrala kritiken anför att Lewins 

trestegsmodell endast ses vara applicerbar i småskaliga förändringar, att den bortser från 

organisatorisk makt och politik samt att modellen är top-down driven, vilket innebär att det är 

ledningen i en organisation som ses leda förändringen (Burnes, 2004).  

Den förändringsprocess vi har valt att studera, som består av en förenkling av årsberättelsen i 

den studerade kommunen, är en förändring som inte kan ses som revolutionär utan en 

förändring som skett steg för steg. Således anser vi Lewins trestegsmodell vara passande för 

att studera den typ av förändring som identifierats. Burnes (2004) påtalar att det är i de mer 

evolutionära förändringarna, som sker steg för steg, som Lewins trestegsmodell är bäst lämpad. 

Burnes (2004) menar även att den kritik som riktas mot Lewin kopplat till att han bortser från 

makt och politik är en underlig kritik. Lewins arbete handlade mycket om att synliggöra 

diskriminering och religiös intolerans, samt att beakta skillnader i värderingar och 

maktstrukturer hos alla inblandade parter (Burnes, 2004). Således blir kritiken något 

missvisande, när begreppen makt och politik varit centrala i Lewins arbete som lett fram till 

utvecklandet av trestegsmodellen.   

Lewins kritiker menar, som tidigare nämnts, att han såg förändring som en ledningsdriven 

process där han bortsåg de övriga inblandade i processen. Detta menar Burnes (2004) är 

felaktig, då han menar att Lewin istället ska ses ta hänsyn till alla i en förändringsprocess. 

Lewin ses av Burnes (2004) mena att en organisationsförändring kan initieras från botten-, 

mellan- och ledningsnivå och att alla som berörs av förändringen måste vara aktiva, villiga och 

delaktiga för att den ska bli framgångsrik (Burnes, 2004) Således är Lewins trestegsmodell 

även i denna aspekt ytterst lämpad för vad vi i vår studie ämnar göra, nämligen studera en 

ledningsdriven organisationsförändring.     
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De så kallade n-stegsmodellerna, som syftar till att tillämpas som konkreta verktyg för en 

lyckad förändringsprocess har också stött på kritik. Kritiker menar att förändringar i praktiken 

är avsevärt mer komplexa än vad modellerna gör gällande. Stegen i modellerna är också olika 

till antalet och det riktas kritik mot att det som ligger till grund för modellerna, är att de fastslår 

uppenbarheter; gör det som är bra och undvik det som är dåligt. Det finns ofta även en tendens 

till en ganska schablonmässig utformning av stegens, eller listornas, innebörd vilket därigenom 

begränsar värdet i dem. Trots denna kritik ses modellerna ändå vara till stor hjälp i en 

organisations förändringsarbete för att strukturera och analysera. De ses också som lätta att 

begripa med dess listliknande utformning (Alvesson & Sveningsson 2014).  

Trots den kritik som riktats mot framförallt Lewins trestegsmodell, så används den för att 

studera förändringar i liknande organisationer som den vi studerat. Bland annat har de 

amerikanska forskarteamet Barbara C. Medley och Obasi Haki Akan (2008) använt sig av 

Lewins trestegsmodell för att studera en förändring i en icke vinstdrivande organisation inom 

den offentliga sektorn. Även fast de icke vinstdrivande organisationerna befinner sig i en 

relativt stabil miljö så hotas de likväl av ekonomiska svårigheter, som bland annat grundar sig 

i att klientens behov förändras. För att organisationerna ska tackla dessa svårigheter så ägnar 

de sig åt planering, där de ständigt omprövar och förnyar sina prioriteringar och inriktningar. 

Planerad förändring blir således ett viktigt verktyg för att studera dessa organisationer då de i 

sitt arbete ägnar sig åt planering för att tackla de svårigheter de står inför (Medley & Akan, 

2008).  

Både Lewins trestegsmodell samt Kotters åttastegsmodell är två modeller som behandlar 

planerad förändring, och likt Medley och Akan (2008) anser vi att Lewin, men även Kotters 

modell är passande för att studera en organisationsförändring i en organisation inom offentlig 

sektor, samt att deras verk fortfarande är relevanta. Hendry (1996) beskriver Lewins 

trestegsmodell och hans idéer om förändring som grunden till hur andra inom förändringsteori 

har utformat sina verk.  

“Scratch any account of creating and managing change and the idea that change is a 

three-stage process which necessarily begins with a process of unfreezing will not be 

far below the surface.” (Hendry, 1996, s. 624) 

Hendry (1996) observerar att spår av Lewins trestegsmodell går att finna i närmast alla 

modeller eller föreställningar om planerade förändringar. Burnes (2004) uppmärksammar hur 

Lewins arbete har lagt grunden för mer samtida teoretikers synsätt på förändringsledning eller 
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det vedertagna begreppet Change Management. Mer nutida teoribildningar som OD, 

organisationsutveckling, är bärare av Lewins arbete om beteendevetenskap och planerad 

förändring (Cummings & Worley, 1997).   

2.5 Analysmodell 

Ur den framtagna teoretiska referensramen har en analysmodell utvecklats där utgångspunkten 

ligger i Lewins trestegsmodell. Kotters åttastegsmodell har använts för att komplettera Lewins 

modell, där Kotter (1996) framförallt bidrar med en mer utförlig beskrivning över formandet 

och utförandet av förändringsarbete. Kotters åtta steg har sedan delats upp utefter Lewins tre 

steg, där innehållet i stegen överensstämmer med varandra, detta för att bredda kunskapen för 

att kunna analysera empirin. Ur de tre olika stegen, Lewins steg ett och Kotters steg ett till fyra, 

Lewins steg två och Kotters steg fem till sju, Lewins steg tre och Kotters steg åtta, har centrala 

begrepp ringats in. Dessa begrepp har sedan använts för att analysera den insamlade empirin 

där vi utgått ifrån och tittat efter de begrepp som identifierats som centrala i teorin.    

 

TABELL 1 Analysmodell 

Lewin Kotter Centrala begrepp Empiri 

Upptining 1. Etablera en känsla av 

angelägenhet.  

2. Skapa en styrande 

koalition.  

3. Utveckla en vision och 

strategi.  

4. Kommunicera visionen av 

förändring. 

Behov 

(Helhetsfokus, 

Hierarki, 

Administrativt 

arbete) 

Finns det ett tydligt eller 

mer otydligt behov av 

förändringen? 

Är behovet initierat 

uppifrån eller nedifrån? 

Finns det tecken på att 

kostnad/ansvar förskjuts 

mellan organisationer? 

Bidrar förändringen till 

ett minskat eller ökat 

helhetsfokus? 

Bidrar förändringen till 

minskade eller ökade 

hierarkiska nivåer? 
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Förändring 5. Ge befogenhet till 

medarbetare att handla.  

6. Generera kortsiktiga 

vinster.  

7. Konsolidera framsteg och 

producera fler förändringar 

Förändring/Organis

ationsutveckling 

 

 

Vad förändringen består 

av och vad det innebär 

för individen och 

organisationen?  

Har förändringen 

påverkat organisationens 

rutiner, procedurer och 

ageranden? 

Kommunikation Hur har 

kommunikationen sett ut? 

Bra, okej eller bristfällig? 

Delaktighet Respondentens roll och 

inverkan på förändring? 

Återfrysni

ng 

8. Förankra nya 

tillvägagångssätt i kulturen. 

Identitet Hur stämmer den 

upplevda självidentiteten 

med förändringen av 

uppföljningsmodellen? 
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3. Metod och metodologiska överväganden 

Val av metod kan ha en signifikant betydelse för studiens utkomst, men även relaterat till dess 

trovärdighet. Det är därför relevant att vald metod överensstämmer med studiens syfte. Vi har 

i vår studie, haft för avsikt att undersöka samspelet mellan aktörer rörande ett specifikt fenomen 

och i en avgränsad kontext. Bryman (2004) beskriver fallstudier som lämplig 

undersökningsmetod när avsikten är att få fördjupad kunskap om ett sammanhang. För 

fallstudier ligger intresset i att skapa en ökad förståelse av vad som har skett, men även varför 

det skedde (Denscombe, 2010). 

För att åstadkomma en så verklighetsnära studie som möjligt behöver avgränsningar göras som 

ramar in fenomenets sammanhang (Jacobsen, 2017). De avgränsningar som kan behöva göras 

i en fallstudie, menar Jacobsen (2017), kan både innefatta tid, såtillvida att studien innefattar 

fenomenets tidsrymd, likväl som begränsningar i rum. Avgränsningar i rummet kan enligt 

Jacobsen (2017), definieras genom olika undersökningsenheter, och enheterna kan vidare 

definieras genom olika nivåer. Lägsta nivån berör en enskild individ, medan den högsta nivån 

avser en samhällelig översiktsnivå. Baserat på det förespråkar Jacobsen (2017) att för 

samhällsvetenskapliga studier, rikta in sig på en mellannivå. Vi har i fallstudien valt att hålla 

en avgränsning till de individerna med anknytning till den studerade förändringen. Både med 

individer anställda inom den aktuella organisationen, samt individer med en stark förankring 

till den aktuella processen. Begränsningar i tid avser den givna tidsrymd där vi från en 

förintervju lyckats erhålla en bredare bakgrundsbild. Där framkom att förändringsprocessen 

omfattar åren 2015 och fram till i år, 2019, därför har vår studie också omfattat de årtalen.  

Kontexten skulle likväl kunna ha innefattat en annan förvaltning i den valda kommunen, då 

alla verksamheter uppges ha genomgått liknande förändringsprocess. Som nämnts i 

bakgrunden, har Tillitsdelegationen särskilt pekat ut sociala omvårdnadssektorn som i behov 

av att reformeras, varför den riktningen valdes. Äldreomsorgen är ett annat område som hade 

varit möjlig att studera. Där gjorde vi dock bedömningen att då äldreomsorgen i den aktuella 

kommunen är konkurrensutsatt enligt LOV (SFS:2008:962), hade det i sin tur kunnat medföra 

att fler externa aspekter, i form av konkurrerande aktörer, hade behövt beaktas i analysen. 

Socialförvaltningen ansvarar för en stor del av den tvingande speciallagstiftning som faller 

under kommunens åtaganden, enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Att Socialförvaltningen 

har det yttersta ansvaret och är en ensam utförare gör att vår avgränsning blir än mer tydlig.  
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3.1 Metodval  

Vi har för studien haft en empiridriven ansats, och vårt tillvägagångssätt har grundats i både en 

teoretisk och empirisk företeelse (Jacobsen, 2017). För att studera det eventuella 

paradigmskifte som Tillitsdelegationen visar på, att ett styrsätt grundat i New Public 

Management som går mot ett mer tillitsbaserat dito, har vi valt att använda oss av det teoretiska 

ramverket som planerade organisationsförändringar erbjuder. Genom att studera en 

organisationsförändring har vi genom det prövat teorin mot det empiriska underlaget bestående 

av den insamlade data i form av intervjuer. 

Genom en förintervju, gavs möjlighet att skapa oss ytterligare förförståelse över fenomenet, i 

dess specifika kontext. Förintervjun har hjälpt till att skapa ett intresse och identifiera själva 

processen, men har inte använts som empiriskt underlag. Efter att ha fastställt fenomen och 

kontext, kunde ett mer teoretiskt angreppssätt väljas. Vi har haft för avsikt att välja en teoretisk 

grund, som på ett systematiskt sätt kan användas för att kunna studera förändringar. Då vi med 

studiens avsikt har varit att närmare studera en planerad och till stora delar genomförd 

förändring, så ansågs en teoretisk referensram, som innefattar och behandlar planerade och 

strukturerade organisationsförändringar som det bästa valet. Kurt Lewin och John Kotters 

teorier, samt tillika modeller för organisationsförändring, har bedömts utgöra en relevant 

teoretisk grund. Framför allt Lewins trestegsmodell, har trots minskad popularitet de senaste 

decennierna, ändå legat till grund till sättet att se på planerad organisationsförändring. Vi har 

likt Lewin, valt att studera ur ett ledningsperspektiv, då även förintervjun indikerade på att 

förändringens initiativ togs från ledningshåll. 

Då studiens syfte är att söka erfarenheter för ett specifikt fenomen, kan metodvalet betecknas 

vara tolkande, och räknas därmed till den kvalitativa forskningstraditionen (Jacobsen, 2017) 

Synsättet som genereras av förståelse och tolkning utgör en viktig del av den kvalitativa 

metoden. Utgångspunkt för detta synsätt är att upplevelser och tolkningar skiljer sig från 

individ till individ och att det därmed inte finns en vedertagen sanning. Varje individs 

upplevelse och tolkning är en beskrivning av deras verklighet och blir därför i någon mening 

en sanning (Bryman, 2008). 
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3.2 Undersökningsdesign 

Den gjorda fallstudien ämnar söka efter erfarenheter hos medarbetare och chefer med 

anknytning till Socialförvaltningen, och för deras erfarenheter av en organisationsförändring. 

Som metod för datainsamling har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, något som 

Bryman (2004) uppger som lämplig, när avsikten är att fånga individers upplevelser och 

erfarenheter av en avgränsad händelse. Den semistrukturerade formen möjliggör en hög 

flexibilitet, då både intervjuare och respondent tillåts att kommentera, svara och ställa 

följdfrågor som sträcker sig bortom intervjuguiden (Jacobsen, 2017).  

Formen av den öppna enskilda intervjun anser Jacobsen (2017) vara användbar för att tolka 

enskilda individers erfarenheter kring ett enskilt fenomen. Vi har därför valt att genomföra 

öppna enskilda intervjuer ansikte mot ansikte, som skiljer sig mot andra mer distanserade 

metoder, såsom via telefon eller mejl. Vi såg en klar fördel med att intervjua ansikte mot 

ansikte, då det innebär en fysisk närhet mellan intervjuare och respondent, och som har fördelen 

att en dynamisk och informationsrik kommunikation kan skapas. Bryman (2004) framhåller 

nyttan med att på det sättet skapa en relation mellan parterna, då det kan öppna upp samtalet, 

med möjlighet att fördjupa vissa frågor på ett sätt som inte hade varit möjlig i en mer 

strukturerad undersökningsdesign. Att frågorna är öppet ställda, gav oss möjlighet att i 

intervjusituationen få låta samtalet växa fram, något som Bryman (2008) också 

rekommenderar, eftersom det kan generera nya tankar och idéer, som också får komma till 

uttryck. Vi bedömde metoden som relativt tidskrävande, varför en begränsning över antalet 

undersökande enheter behövde göras. Vi valde intervjuformen, då den enligt Bryman (2004) 

möjliggör analys och tolkning av de sociala konstruktioner som kan sägas uppstå i all 

interaktion mellan individer. Det innebär också en möjlighet att kunna tolka även det som inte 

sägs, med mimik, ansiktsuttryck och kroppsspråk (Jacobsen, 2017).   

Vidare har till undersökningen en dokumentstudie tillförts. Insamling av underlag har skett 

genom allmänt tillgängliga offentliga data. Innehållet i dokumenten har bearbetats och 

analyserats genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi har valt en 

undersökningsdesign med både primär och sekundärdata, som kan tillskrivas en sorts 

triangulering. I metodlitteraturen rekommenderas att verifiera den kvalitativa data, det kan 

exempelvis göras genom att använda flera datakällor, som om möjligt kan verifiera den 

upplevda verkligheten (se Jacobsen 2017; Bryman, 2004). 
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3.3 Urval  

Undersökningen är avgränsad till att behandla chefer och medarbetare i Socialförvaltningens 

uppföljningsprocess för en mellanstor kommun, belägen i Mellansverige. Respondenterna har 

antingen tillhört Socialförvaltningen direkt eller haft en förvaltningsstödjande roll, och tillhört 

Kommunstyrelseförvaltningen. En av studiens tre författare har en pågående anställning i den 

aktuella kommunen, men i en annan avdelning. Detta antas ha underlättat tillgången på möjliga 

respondenter, då ett visst kontaktnät redan fanns etablerat.   

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval, som gör det möjligt att välja ut vissa 

enheter, ur en möjligt mycket större population. Ett icke-sannolikhetsurval representerar 

antingen ett representativt eller utforskande urval, där större enkätundersökningar kan ge 

underlag för generaliseringar av studiens resultat. För det utforskande urval som vi använt oss 

av, menar Jacobsen (2017) att en småskalig studie oftast ger ett tolkande och icke 

generaliserbart resultat.  

Det utforskande urvalet kan vid fördel användas i en empiridriven ansats, där empiri testas mot 

teori (Bryman, 2008). Då ett visst urval av information och insikter efterfrågas är det inte 

nödvändigt med en slumpmässig och representativ sampling (Denscombe, 2010). En fördel 

med ett icke-sannolikhetsurval är att respondenterna är tillgängliga, och för studiens avsikt de 

mest relevanta (Denscombe, 2010). Den form av icke-sannolikhetsurval som vi använt oss av 

kan benämnas ett snöbollsurval (Bryman, 2004). Snöbollsurvalet är en metod som bygger på 

att personer i urvalet ger referenser, kring vilka mer respondenter som skulle vara lämpliga att 

ingå i studien. Det kan i sin tur generera nya deltagare, varför metoden ger en snöbollseffekt. 

En fördel med metoden är att svarsfrekvensen normalt sett är hög och respondenterna är få till 

antalet, något som också underlättar bearbetning, i jämförelse med exempelvis en 

enkätundersökning (Bryman, 2004). 

För att göra bedömningen kring antalet respondenter i kvalitativa fallstudier, likt vår, söktes 

stöd i litteraturen. Enligt Jacobsen (2017) uppger metodlitteraturen ogärna ett exakt antal, men 

han hänvisar istället till en metod som kallas mättnad. Det vill säga att undersökningen helst 

ska pågå tills dess att nya respondenter inte längre tillför någon ny information. Vi har samtidigt 

behövt beakta tiden som en kritisk resurs, men de svar som framför allt den sista intervjun, 

ansågs inte tillföra så mycket nytt, varför en viss mättnad antogs ha uppnåtts.  
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För att kunna avgöra vilka möjliga respondenter som studien kunnat omfatta, har vi behövt 

göra vissa urvalskriterier. Vi har utgått från information i förintervjun för förslag på relevanta 

respondenter, därtill har fler hänvisningar kunnat getts under respektive intervjutillfälle. Vi har 

valt att inkludera individer som inte har sin anställning i den aktuella organisationen, men som 

har som huvudsaklig uppgift att agera som stödresurs till den. För att täcka in 

verksamhetsperspektivet fanns även representanter från organisationen med. Gemensam 

nämnare med respondenterna var att de samtliga var delaktiga i den studerade 

uppföljningsprocessen, men i varierande grad. Det främsta kriteriet var således att ha en 

deltagande roll i processen, samt att deltagarna, genom sina roller innehar ett 

ledningsperspektiv. Slutligen ansåg vi att deltagarnas anställningstid i sin roll, vara av 

betydelse för att bedöma deras relevans. Vi valde aktivt bort ett par potentiella respondenter, 

som inte hade varit anställda under hela förändringsprocessens tidsrymd. 

Vi upplevde vissa svårigheter med att lyckas engagera de tilltänkta respondenterna, där de i ett 

inledande stadium inte uppfattade sin egen roll vara av tillräcklig signifikans. Vi valde i detta 

skedet att förtydliga syftet med studien, att vi primärt efterfrågar deras erfarenheter rörande 

förändringar i processen. Under vår undersökning har vi haft endast ett bortfall. Den tilltänkta 

respondenten uppfattade den att dennes roll hade liten relevans och således inte kunnat bidra 

till studien. Övriga tillfrågade respondenter hade ändå möjlighet att avvara erforderlig tid. 

Tabell 2 redogör för en översikt av studiens deltagare. Deltagarnas medverkan har 

anonymiserat till att endast innefatta generella rollbeskrivningar. Därtill redovisas 

respondentens anställningstid i den aktuella rollen, utbildningsbakgrund, datum för 

intervjutillfället, samt intervjuns längd i minuter. 

 

TABELL 2 Fallstudiens deltagare 

Roll Anställd i 

förvaltning 

Ansvar Anstä

llning 

i 

rollen 

Utbildning Datum Längd 

intervju  

Ekono

m 

Kommunsty

relseförvalt

ningen 

Verksamhets- och 

förvaltningschefsnära 

ekonom 

7 år Civilekonom 26 april 

2019 

37 min 
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Planer

are 

Kommunsty

relseförvalt

ningen 

Tillsyn av 

internkontroll, 

ansvarig för 

säkerhetsfrågor samt 

utredningsstöd till 

förvaltningen 

6 år Pol. mag. i 

stats- 

vetenskap 

26 april 

2019 

65 min 

Verks

amhet

scontr

oller 

Kommunsty

relseförvalt

ningen 

Årsprocessledare på 

kommunövergripand

e nivå 

5 år Civilekonom 2 maj 

2019 

63 min 

Årspr

ocessl

edare 

Kommunsty

relseförvalt

ningen 

Årsprocessledare på 

kommunövergripand

e nivå 

6 år Socionom 7 maj 

2019 

74 min 

Verks

amhet

schef 

Förvaltning

en för 

Utbildning, 

Försörjning 

och Arbete 

Verksamhetschef 

inom förvaltningen 

för utbildning, 

försörjning och 

arbete 

4 år Socionom 9 maj 

2019 

50 min 

Verks

amhet

schef 

Socialförval

tningen 

Verksamhetschef 

socialförvaltningen 

6 år Socionom 13 maj 

2019 

58 min 

 

3.4 Datainsamling  

Proceduren för datainsamling har dels skett via sex stycken djupintervjuer, samt därtill 

kompletterats med studier av sekundärdata. Till sekundärdata omfattas de dokument som 

förändringsprocessen avsett.   
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3.4.1 Utformning av intervju 

Strukturen för att utveckla intervjuguiden har skett genom en sammanvägning av empirisk och 

teoretisk förförståelse (Bryman, 2004). Framtagning av frågor har bearbetats efter återkoppling 

av uppsatshandledare, för att säkerställa frågornas relevans. Vid utformning av intervjuerna har 

den framtagna intervjuguiden tjänat som en grundmall för intervjuns genomförande och 

struktur.  

Designen av intervjuguiden har inletts med mer generella frågeställningar om den tillfrågades 

roll och anställning i organisationen. Vi har därefter låtit respondenten berätta sin bild av 

organisationen, om dess syfte och utveckling under sin tid. Intervjuguiden har efter de 

inledande, mer generella frågorna, letts in på att beröra frågor kring själva 

förändringsprocessen. Ambitionen har varit att hålla frågorna i en öppen ton, och att undvika 

stängda ja eller nej-svar. Med öppet ställda frågor kan samtalet tillåtas att växa fram, och 

deltagarnas bakgrund och egna förförståelse får tillfälle att komma till uttryck.  Intervjun blir 

mindre formaliserad och parterna ges större utrymme att öppna upp sig, och samtidigt fullfölja 

tankar som ännu inte färdigutvecklats. Avhängigt respondenternas svar och intresseområde har 

därför intervjuerna vuxit fram på delvis olika sätt. Intervjuguiden finns sammanställd i sin 

helhet under Bilaga 1.   

3.4.2 Intervjutillfället 

Korrespondens och bokning av intervjuer skedde uteslutande via mejl. Inför intervjutillfället 

hade intervjuguiden skickats, för att bättre förbereda respondenten och för att snabbare kunna 

närma sig sakfrågan. Intervjuerna hölls uteslutande i sammanträdesrum tillhandahållna av 

kommunen. Jacobsen (2017) framhåller att det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg 

och bekväm i sammanhanget.  

Vid intervjutillfället fördes stödanteckningar, som hjälp för att inte missa en idé eller fundering, 

att ta upp vid ett senare tillfälle under samtalet. Vi valde att inte föra fullständiga anteckningar 

under intervjun, för att inte tappa fokus eller avleda uppmärksamheten. Intervjuerna spelades 

in, men först efter ett godkännande av den tillfrågade. Frågorna ställdes genom ett koordinerat 

samspel, där ingen av oss hade en dominerande roll, där de som inte ställer frågorna har kunnat 

fokusera på att följa upp med relevanta följdfrågor.     
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3.4.3 Inhämtning av dokumentation 

Dokumentinsamlingen har setts som ett komplement till den upplevelse av 

förändringsprocessen som intervjuerna har kunnat ge. Sekundärkällor i form av 

dokumentationen, har därmed kunnat hjälpa till att antingen bekräfta eller försvaga den bild 

som primärkällan gav (Bryman, 2008). Dokumentinsamlingen har dels fokuserat på en 

kvantitativ datainhämtning. Där har antal sidor, antalet mått, indikatorer eller nyckeltal, samt 

antalet uppdrag kunnat sammanräknas, de har sammanställts i tabell 3 och 4, under avsnitt 

4.2.1. Tidsspannet för förändringsprocessen har från information i förintervjun uppgetts löpa 

från 2015 till i år, 2019. Årsberättelsen för 2019 kan av naturliga skäl inte ges, varför 

årsberättelsen för 2018 har fått användas. Däremot har de övergripande styrdokumenten kunnat 

inhämtas från både 2015 och 2019. Dokumentation för åren däremellan har varit möjliga att 

inhämta, men valdes bort av tidsskäl. Samtidigt fanns en önskan om att kunna se en tydlig 

förändring, i en slags för- och efterstadie (Denscombe, 2010). Vidare har en kvalitativ, mer 

tolkande granskning genomförts av innehållet i de aktuella dokumenten (Bryman, 2008). 

Granskningen har återgetts i avsnitt 4.2.2, medan analysen av dokumenten har tillfogats 

löpande i analyskapitlet. 

3.5 Bearbetning och analys 

I direkt anslutning till respektive intervju har vi var och en nedtecknat tankar och reflektioner 

från samtalet. Därefter har mer strukturerade anteckningar kunnat föras, även det individuellt, 

då med stöd av det inspelade materialet. Empirin har i nästa steg korsjämförts, diskuterats och 

sammanställts. Svaren har generaliserats för att kunna jämföras, där både samstämmiga och 

kontrasterande svar har ansetts intressanta.  

Med stöd från intervjuanteckningar och insamlade data har därefter empirin bearbetats och 

analyserats. Analyser med hjälp av den framtagna analysmodellen har skett växelvis, delvis 

koncentrerat och delvis löpande under hela processen, med start redan under intervjutillfället.  

För de insamlade dokumenten har innehållet bearbetats på två olika sätt. Dels som Bryman 

(2008) beskriver sekundäranalys av offentlig statistik, som i detta sammanhang representeras 

av både årsberättelser och budget- och styrdokument. Den data har behandlats på ett 

kvantitativt sätt, där förekomster av styrmått, indikatorer och sidnummer, har räknats till 

antalet. Det andra sättet kan som metod liknas vid en innehållsanalys, något som Bryman 

(2004) beskriver som en flexibel metod att använda vid analys av dokument och texter. Vi har 
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genom den metoden ämnat att tolka innebörden av dokumenten. Genom att använda sig av 

sekundärdata behandlas information som upprättats i ett visst syfte och sammanhang (Bryman, 

2008). Det behöver då inte överensstämma med det syfte som vi har haft i vår studie, men kan 

ändå fungera som ett viktigt inslag för analysen. 

3.6 Metoddiskussion 

För att öka transparensen har vi därför försökt att visa en tydlighet i på vilka grunder som 

urvalen gjorts. Genom våra gjorda urval som beskrivits under avsnitt 4.3, kan det samtidigt ha 

inneburit att andra tänkbara respondenter samtidigt har valts bort. Det kan i sin tur innebära att 

vi har missat viktiga aspekter eller perspektiv, av relevans för undersökningen. Det 

förekommer samtidigt begränsningar med det gjorda urvalet, där en del insikter framkommit 

under intervjutillfällena. Vi har exempelvis ej haft möjlighet att intervjua ansvariga politiker, 

även om förändringen är driven och genomförd av tjänstemän, så är ändå politikerna i den 

meningen ytterst ansvariga. Vidare har vi ej betraktat medarbetarperspektivet och således inte 

inkluderat någon medarbetares erfarenheter.  

Kritiska aspekter för kvalitativa studier 

En kvalitativ fallstudie, likt vår, som ämnar att belysa ett särskilt och avgränsat fenomen, och 

kan därmed sägas bli unik. Det blir därför svårt, eller omöjligt att replikera den eller att överföra 

den till en annan kontext. Väl medvetna om dessa brister har vi för läsarens skull försökt att 

förtydliga, framför allt i analysavsnittet, att studiens slutsatser inte är generaliserbara. Lincoln 

och Guba (1994) försvarar dock den kvalitativa metoden, och argumenterar för att det 

mänskliga beteendet, inte kan förklaras utan att samtidigt ta hänsyn till den mening och syfte, 

samt den kontext som individerna själva förknippas med.  

Den personliga relation som bildas med respondenten kan betraktas som både en styrka och 

svaghet med den valda metoden (Bryman, 2004). Genom den öppna intervjuformen har en viss 

närhet formats, allt eftersom intervjuerna fortskred. Det har gett att respondenterna har vågat 

öppna upp sig, och komma med mer personliga åsikter, som ibland verkar ha avvikit från den 

officiella hållningen.  

Slutligen har två utvalda strategier rörande designen använts för att öka studiens trovärdighet. 

Vi har använt oss både av respondentvalidering och en sorts triangulering (Bryman, 2004). 

Respondentvalidering beskrivs av Bryman (2004) som en process där forskaren delar med sig 

av och säkerställer respondenternas svar. I vårt fall utgick vi från en förintervju med två 
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respondenter. De svarande kunde bistå med empiriskt underlag till nästkommande 

intervjutillfällen, samt för att affirmera frågornas relevans. Vi använde även delar av utfallet i 

de första två intervjuerna för att ytterligare kunna fördjupa och precisera frågeställningarna för 

den fortsatta studien. Den andra tekniken som använts i studien är en sorts datatriangulering. 

Bryman (2004) framhåller att triangulering är ett brett använt begrepp. Jacobsen (2017) 

sammanfattar metodtriangulering som att när två oberoende metoder genererar likartade 

slutsatser så förstärker det studiens validitet, vilket till viss del går att likna vårt sätt att bearbeta 

data.    

3.7 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som behövt göras i studien rör dels presentationen av syftet med 

studien, gentemot respondenterna. Vi har i intervjuns inledning klargjort att vi efterfrågar 

deltagarnas erfarenheter och inte en objektiv sanning, där deltagarnas upplevelser är det som 

värderas. Vi har även i det inledande skedet försäkrat oss om att deltagarnas medverkan är 

frivillig, och samtidigt gett sitt samtycke till inspelning av samtalet (Denscombe, 2010). Vidare 

har vi informerat om att deras svar och ställningstaganden ska för studien hållas konfidentiellt, 

där endast vi som författare har tillgång till det fullständiga materialet (Denscombe, 2010). Så 

långt det är möjligt, har avsikten varit att ge deltagarna i studien full anonymitet. Vi har dock 

varit noga med att påpeka att en fullständig utfästelse om anonymitet inte kunnat ges. Detta på 

grund av att vissa av deltagarnas roller är särskilt specifika, och att det därmed med långtgående 

slutledning går att göra antaganden som rör deltagarnas identitet.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

4. Empiri 

Vi har, med hjälp av sex respondenter och genom offentliga dokument, fått en tydligare 

uppfattning för hur den undersökta kommunen, mer specifikt Socialförvaltningen är uppbyggd, 

samt vilka problem som upplevs i tidigare och nuvarande styrsätt. 

4.1 Intervjuer 

Vi har med hjälp av intervjuer och genom stöd i intervjuguiden (se bilaga 1), avsett att 

undersöka respondenternas erfarenheter av förändringsprocessen, samt vilken förändring som 

skett. De respondenter som är intervjuade är en verksamhetscontroller, en årsprocessledare, en 

ekonom, en planerare, samt två verksamhetschefer (se tabell 2). Verksamhetscontrollern 

arbetar inom kommunstyrelseförvaltningen och hens huvudsyssla just nu är processledare för 

utveckling och förändring av kommunens styrprocesser. Årsprocessledaren som i grunden har 

planerare som yrkestitel, arbetar tillsammans med den andra planeraren samt ekonomen som 

stödresurser åt Socialförvaltningen, men har sin anställning i Kommunstyrelseförvaltningen. 

Verksamhetscheferna arbetar under förvaltningscheferna på varsin förvaltning och är i sin tur 

chefer över enhetscheferna (se bild 1). 

BILD 1, organisationsschema 

 
Källa: kommunens hemsida, 2019-04-24.  
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Socialförvaltningen 

Respondenternas gemensamma syn på Socialförvaltningen är att det är samhällets sista utpost; 

när alla andra aktörer i samhället har misslyckats får Socialförvaltningen kliva in, i bästa fall 

tillfälligt, tills andra funktioner i samhället kan träda in igen. Socialförvaltningen beskrivs som 

en förhållandevis liten förvaltning, med en högspecialiserad funktion. Arbetet styrs i grunden 

till stor del av lagstiftning, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), som reglerar kommunernas 

skyldighet i arbetet med de målgrupper som innefattas. Grupperna består främst av barn eller 

ungdomar som riskerar att fara illa och vuxna som behöver stöd, exempelvis för 

missbrukarproblematik. Socialförvaltningens uppdrag består av två huvuduppgifter, där den 

ena delen består av myndighetsutövningen och de faktiska insatserna, medan den andra är 

anslagsfinansierad och handlar om det förebyggande arbetet. Själva förvaltningen är uppdelad 

i två delar, en som ansvarar för myndighetsutövning och en som tillgodoser utförandet. 

Myndighetsutövningen hanterar ansökningar och anmälningar från samhället, eller på initiativ 

från individerna själva. De fattar beslut om vad en individ behöver och lämnar över uppdrag 

till utförandet. Utförarsidan arbetar i sin tur med stöd, i form av psykologer, kuratorer, 

stödboenden, med mera.  

Förvaltningen är uppbyggd med en socialnämnd, förvaltningschef, två verksamhetschefer med 

uppdelat ansvar mellan myndighetsutövning och interna resurser, enhetschefer, 

gruppledare/arbetsledare samt medarbetare. Medarbetarna består bland annat av 

socialsekreterare, kuratorer och behandlingsassistenter. Stödfunktionerna är anställda i 

kommunstyrelseförvaltningen, har lite som en intern konsultroll. Årsprocessledare, ekonomer 

och planerare arbetar nära förvaltningsledningen och stödjer dem i sitt arbete. 

Organisationsschemat i bild 1 ovan, ger en översiktlig bild över verksamhetens struktur och 

ansvar.  

Respondenterna har skilda uppfattningar om hur väl Socialförvaltningen har lyckats att 

utveckla organisationen. Ekonomen betonade de förvaltande egenskaperna hos ledande 

befattningar och upplever att intresset för utveckling saknas. Enligt planerarnas uppfattning är 

det förändringar i form av digitalisering, som utgör ett viktigt utvecklingsområde, för att möta 

kommande kostnadsutveckling och demografiska utmaningar. Organisationen upplevs av 

ekonomen vara rätt stängd, och beskrivs som ovilliga att förändras. Det antas bero på att 

personer som söker sig till den sociala sektorn har ett mindre intresse för teknisk utveckling.  
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Som kontrast, framhåller planeraren och verksamhetscontrollern att det finns tecken på en ökad 

förändringsbenägenhet inom Socialförvaltningen. Detta är en åsikt som även årsprocessledaren 

delar, då denne nämner att Socialförvaltningen är en verksamhet som verkligen inte står still. 

Årsprocessledaren menar att Socialförvaltningen ständigt utvecklar, förändrar och startar nya 

verksamheter. Planeraren framhåller att dessa förändringarna initieras och formas av 

verksamheterna själva, som exempel nämns de snabba omställningarna både före och efter den 

stora flyktingvågen i Sverige, som kulminerade under 2015 och 2016. 

 

Organisationsförändringen 

Samtliga respondenter uppger att det har skett en förändring i sättet att mäta och dokumentera 

kring verksamhetens åstadkommande. Uppfattningen är dock något delad huruvida 

förändringen är att betrakta som betydande. Vid en första anblick var det enbart 

verksamhetscontrollern och årsprocessledaren som verkade medvetna om att en förändring 

skett. Förändringen uppges ha påverkat endast delar av verksamheten, vissa av respondenterna 

uppger att det kan vara så att varken gruppchefer eller medarbetare har märkt av någon 

förändring. Istället är det verksamhetschefer och verksamhetsstödjande roller som 

förändringen har haft en inverkan på. Ena verksamhetschefen uppgav dock att: “Om inte mina 

enhetschefer vet om det här så blir jag besviken”. Dock var samtliga respondenter eniga om 

att ingen på medarbetarnivå skulle vara ens medvetna om att en förändring har skett.    

En förändring uppges har skett, såtillvida att årsberättelser har gått från att innehålla betydande 

mängd dokumentation om det gångna året inom verksamhetens alla delar. Respondenterna 

beskrev att det tidigare skrevs långa redogörelser för vilka aktiviteter som genomförts och vilka 

förbättringar som uppnåtts. Den nya modellen utgår istället från en mindre detaljerad grad av 

uppföljning. Representanter för verksamheten uppges enligt den nya modellen ha till uppgift 

att belysa den eller de områden inom förvaltningen som upplever de största utmaningarna. De 

utvalda områdena lyfts till en politisk nivå för att kunna prioriteras inför kommande perioder, 

ofta kan samverkan och samarbeten behöva ske över verksamhetsgränser. Styrdokumenten 

fungerar ytterst som politikens verktyg för att följa upp den kommunala verksamheten, 

samtliga respondenter uppger att förändringen bör ha gett en påverkan även för de politiska 

representanterna. Det ges dock inget samlat intryck i hur mycket förändringen tycks ha 

påverkat de politiska representanterna. 

 



34 
 

Upplevda problem i verksamheten 

I kommunen uppges en uttrycklig strävan efter ett helhetsfokus och en ökad samverkan mellan 

de olika verksamheterna. I kontrast, upplever dock samtliga respondenter ett bristande 

helhetsfokus i kommunen. Det skiljer sig emellertid åt, på vilket sätt de tycker att det är 

bristfälligt. Några respondenter ger beskrivningen av ett “stuprörs-liknande” tänk hos 

verksamheterna, där det saknas struktur för samverkan. Samtliga ger bilden av den allt mer 

åtstramade budgeten som kommunen styrs av, orsakar resursbrist, vilket driver verksamheterna 

att skjuta över kostnaderna till varandra. Uppfattningen är att dessa överskjutningar av 

kostnader har ökat under senare år, där framförallt stödresurserna nämner att verksamheten 

påverkas av yttre faktorer, exempelvis förändrade bedömningar i lagstiftning, som Lagen om 

Stöd och Service, LSS (SFS 1993:387), till vissa funktionshindrade. Eftersom 

Socialförvaltningen kan ses som samhällets yttersta skyddsnät riskerar individerna som slussas 

dit, också hamnat i kläm, på vägen dit. Ett exempel är individer med multipla problembilder, 

som kräver insatser från flera förvaltningar.  

Socialtjänstlagens uppdrag beskrivs genom den nuvarande organisationen vara fördelade på 

flera olika förvaltningar. Det kan då krävas flera olika insatser som ryms under samma 

lagstiftning, men de ska beslutas och utföras av olika verksamheter inom kommunen. 

Respondenterna menar att det inte alltid är i linje med ett helhetsfokus, vilket de i sin tur menar 

vara beroende av hur kommunen är organiserad. 

Planeraren uppger andra brister med organisationens helhetsfokus, och uppvisar en frustration 

över de inverkningar som signalpolitiska beslut ger. Besluten har oftast inte förankrats i 

verksamheterna utan sker på en övergripande politisk nivå. Som exempel nämns en utökning 

med en årsarbetare som fältassistent, men denna typ av uppsökande verksamhet måste alltid 

göras i sällskap av kollega, av säkerhetsskäl. Incitamentet, som beskrivs i det nämnda exemplet, 

uppges ha goda avsikter men saknar verklighetsförankring och nödvändig 

verksamhetskännedom, och därmed riskerar satsningens effekt att utebli. Planeraren vidhåller 

att det kunnat avhjälpas med bättre kommunikation mellan politik och verksamhet. Vidare de 

beskrivs olika perspektiven försvåra samsynen på vad som faktiskt utgör en förebyggande 

verksamhet. Begreppet anses inte tillräckligt tydligt definierat. 

Verksamhetscontrollern är medveten om ett bristande helhetsfokus inom kommunen och 

menar att det är någonting som fortfarande måste arbetas med. Verksamhetscontrollern visar 
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ett citat från Tillitsdelegationen som hen tycker beskriver det största hotet mot det nu bristande 

helhetstänket:  

“Grundpoängen i en tillitsbaserad mål- och resultatstyrning är att det är helhetsbilden 

som är det viktiga. Utifrån en kommuns perspektiv är det inte relevant att styra varje 

nämnd utifrån ekonomiska incitament som gör att de agerar för att skjuta över 

kostnader till andra nämnder utan det viktiga ur kommunens perspektiv är det 

sammantagna resultatet när alla nämnder läggs ihop.” (Tillitsdelegationen, 2018) 

Ytterligare problem som upprepas i intervjuerna är det administrativa arbetet. De menar att det 

har varit en väldigt omfattande del av det vardagliga arbetet, vilket inte har känts effektivt. 

Efter förenklingen av uppföljningsmodellen så är den sammantagna uppfattningen hos 

respondenterna att det administrativa arbetet har minskat, även om det av några fortfarande ses 

som tidskrävande. Innan förändringen av uppföljningsmodellen så var det mer innehåll i 

rapporterna, både fler indikatorer, mått, samt beskrivning av verksamheten. Detta menar 

respondenterna bidrog till mycket administrativt arbete som tog fokus från den övriga 

verksamheten i Socialförvaltningen. Verksamhetscontrollern beskrev att ambitionen med 

förändringen var en förskjutning från antalsmått till effektivitetsmått. Detta upplevde dock 

ingen av de andra respondenterna hade skett. Företrädarna för verksamheten såg nu istället en 

mer generaliserad bild, som inte gav någon bra inblick i verksamheten, fokus tyckte hamna på 

ekonomin. Det fanns en oro att en del av informationen går förlorad längs vägen och inte når 

politikerna som är de som fattar besluten. 

Det framkom en samstämmig bild över att viljan att mäta finns där, då resurserna är begränsade 

finns en efterfrågan på att veta om den insats som beviljas faktiskt ger resultat, både för 

individen och verksamhetens skull. I dagsläget upplevdes stora brister i att identifiera och 

kunna nyttja relevanta mätetal. Det innebär brister i att kunna bedöma exempelvis hur effektiva 

vissa placeringar är. Planeraren uppger att: “Det finns en vilja till att mäta sånt som leder till 

verksamhetsutveckling för att kunna säga att vi har bra kvalitet så måste vi kunna mäta det, 

men man kan ju inte bara ha ett nyckeltal för att man alltid har haft det”. Respondenterna delar 

uppfattningen om att det är svårt att mäta effekt när det handlar om människor.  

Det finns en samstämmighet mellan ekonomen och planeraren kring att förändringen inte har 

medfört någon minskad administration, eller att det har frigjorts någon arbetstid. Dock har en 

sammanfallande ekonomisk åtstramning har medfört en minskning av administrativa resurser 

i verksamheterna. Efterfrågan på administrativt stöd uppges dock inte ha minskat, varför 
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snarare arbetsuppgifter har förflyttats inom organisationen. Två av respondenterna upplever att 

deras konsultativa roll har fått ge vika för ett mer förenklat administrativt stöd, som numera 

saknas i verksamheten. 

 

Behov och initiativ till förändring 

Initiativet till förenklingen av uppföljningen togs av den då sittande ekonomidirektören, som 

har tillsatt verksamhetscontrollern som ledande i förändringsarbetet på övergripande nivå. 

Ekonomen reflekterar över att förändringen definitivt måste vara framtagen av ledande 

tjänstemän på Rådhuset, och menar att ett sådant förslag aldrig skulle kunna komma från 

verksamheten själva, då det skulle försämra synen på och möjligheten att förklara sitt 

presterade resultat.  

Det förekom en tvetydig bild över huruvida förändringen hade kommunicerats väl, eller ens 

alls. Några respondenter uppger att bristen av kommunikation och delaktighet gör det svårt att 

känna sig lojal med sin organisation. Verksamhetscontrollern som har varit drivande i 

förändringen, uppgav själv att det kan ha förekommit glapp i kommunikationen mellan 

förändringsledningen och verksamhetens representanter. Kommunicering av upprättandet av 

själva uppdraget antogs också ha gått obemärkt förbi, där verksamhetscontrollern hänvisar till: 

“Enligt Kommunallagen sätter Kommunfullmäktige riktlinjerna för uppföljningen, och det 

görs genom budget, styrdokument och mallar, så inga enskilda beslut”.  

Förändringsarbetet beskrivs av de respondenterna som varit delaktiga, som en process där man 

tagit ett steg i taget och prövat sig fram. Inställningen hos de involverade har varit att man 

skalar av innehållet i rapporterna tills dess att någon protesterar. Årsprocessledaren har suttit i 

en referensgrupp som varit rådgivande genom denna förändringsprocess, och har således haft 

en stor roll. Årsprocessledaren har arbetat centralt tillsammans med verksamhetscontrollern, i 

att utveckla och anpassa uppföljningsmodellen. I förändringsarbetet har man diskuterat och 

justerat, samtidigt har det funnits en stor trygghet hos årsprocessledaren att kunna ingjuta ett 

lugn för förändringen till Socialförvaltningen. Förvaltningen beskrivs har haft en oro för att 

man ska missa att få med saker i förändringen av uppföljningsmodellen, där har 

årsprocessledaren varit en länk mellan förvaltningen och verksamhetscontrollern som varit 

ledande i förändringsarbetet. Den trygghet som årsprocessledaren känt, beskrivs bottna i den 

öppna diskussion som varit i referensgruppen där man känt sig delaktig. 
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Det behov som både verksamhetscontroller och årsprocessledaren beskriver att förändringen 

av uppföljningen har mött, är att de tidigare bedömningarna av programnämndsnivån gentemot 

nämnder och förvaltningar helt har tagits bort. Kritik kom från förvaltningscheferna som ansåg 

att detta vara både komplicerat och resurskrävande. Bedömningarna, eller de så kallade 

överprövningarna, gjordes enbart utefter vad som stod i rapporterna och inte utifrån någon 

annan information. Överprövningarna var uppbyggda med en röd, gul eller grön stämpel som 

sattes på nämndens verksamhet. Utifrån den stämpel som fastslogs så avgjordes om resultatet 

skulle överföras eller inte. Årsprocessledaren beskriver de bedömningar som gjordes som icke 

transparenta där det ofta rådde delade meningar om vilken stämpel man fick. I nämnden kunde 

man flagga rött för att något var fel och man behövde hjälp, då bedömde programnivån 

verksamheten som okej och nämnden fick en gul stämpel. På samma sätt kunde man få gul 

stämpel när nämnden själva kände att de hade gjort ett bra jobb och allt fungerade bra. 

Årsprocessledaren nämner också att förvaltningscheferna som var ansvariga för rapporterna 

blev avgörande för vilken stämpel nämnden fick. Årsprocessledaren vittnar själv om hur denne 

fick tips om vad som skulle stå och vilka rubriker som skulle användas för att få en grön 

stämpel. Det ledde till att man bara skrev positiva saker i rapporterna. Det var något man ville 

förändra i och med den nya uppföljningen. Verksamhetscontrollern var en av de som bedömde 

överprövningarna och medger att detta vara en besvärlig del i arbetet då även hon ansåg detta 

vara ett subjektivt sätt att bedöma. Verksamhetscontrollern menar att de nu istället fokuserar 

på att använda uppföljningen på ett värdeskapande sätt, och genom resultatdialoger. Detta 

hoppas hen kunna ge förvaltningarna bättre förutsättningar att utvecklas. 

Stödresurserna uppgav att det fanns en vinst med att lyfta fram de delar som hade svagast 

utveckling, och där mest resurser behövde tillsättas. Det nya sättet att presentera data gav en 

förenklad och förtydligad bild över de områden som behövde högst prioritet inför kommande 

budgetförhandlingar. 

Verksamhetscontrollern menar även att de administrativa belastningarna är en stor del i varför 

en förändring efterfrågades. Att man nu istället ska rikta in sig på muntliga dialoger och minska 

på “det skrivna ordet”. Ett problem som hen menar fortfarande kan orsaka administrativa 

tidstjuvar, är de djupt inbyggda administrativa arbete som finns i de olika befattningarna ute i 

förvaltningen. Att tidstjuvarna kan vara svåra att identifiera, men att det är någon som borde 

granskas närmare. Förändring och behovet till förändringen har kommit från 

verksamhetscontroller, och sedan kommunicerats vidare ut i verksamheten, genom de träffar 

som skett med årsprocessledarnätverket. Årsprocessledarna har i sin tur sedan varit ansvariga 
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för att ta det vidare ner i verksamheten. Kommunikationen har till en början av 

förändringsarbetet upplevts som god, under den senare delen av arbetet upplever dock en del 

respondenterna att kommunikationen har varit bristfällig, och i vissa fall uteblivit helt.  

Verksamhetscontrollern har i sitt arbete återkommande nätverksträffar med representanter från 

liknande kommuner i Mellansverige, där erfarenheter och kunskap utbyts. I dessa möten har 

verksamhetscontrollern hämtat inspiration till förändringsarbetet. I början av processen 

upplevde verksamhetscontrollern att de i den studerade kommunen inte hade kommit lika långt 

i utveckling från NPM som de övriga kommunerna. Nu på senare tid upplevde hen att de istället 

låg i framkant jämfört med de andra kommunerna.    

 

Respondenternas reaktioner på förändringen 

Två av respondenterna uttrycker en märkbar uppgivenhet över att Socialförvaltningens ”mjuka 

värden” är svåra att mäta och utvärdera. Planeraren påtalar sin frustration: “De är inte 

utvecklade för att ens ta fram de mest basic sakerna” och: “Vi har jättesvårt för att kunna mäta 

vissa saker inom socialtjänsten, man fattar inte att det är sant.”. Representanter för 

organisationen och tillfrågade stödresurser förefaller eniga om att bättre underlag och analyser 

kan bidra som stöd till beslut om satsningar och nya arbetssätt. Flera respondenter lyfter synen 

på det förebyggande arbetet som avgörande för att motverka senare ökningar i insatser och 

samhällskostnader. Paradoxalt nog påtalas det om uteblivna satsningar i befintliga 

verksamhetssystemen, för att kunna ta fram relevanta och effektiva mätetal.  

Respondenterna visar sig ha delade uppfattningar om hur effekterna på den administrativa 

arbetsbelastningen har påverkats totalt sett. Stödresurserna upplever inte någon större skillnad 

på mängden av det administrativa arbetet, medan verksamhetscheferna menar att delar av deras 

arbetsuppgifter till stor del försvunnit. Samtidigt uppger en av respondenterna att senare års 

besparingar lett till minskning av stödresurser, varför de befintliga resurserna används i större 

utsträckning till att hantera enklare administrativa ärenden, snarare än strategiska 

utvecklingsfrågor. I kontrast till det uppger ekonomen att rollerna till del har förtydligats, där 

verksamheten tidigare hade servats med stöd i vissa frågor, var de numera ålagda att sköta de 

uppgifterna själva, inom förvaltningen. 

Förändringen kommer enligt några av respondenterna att innebära betydande svårigheter att 

följa upp verksamhetens mål, från och med detta året. Planeraren sammanfattar: “Vi vill inte 

ha tillbaka det gamla, men man får passa sig så att vi inte driver förenklingen för långt, för då 
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leder förenklingen till försvåring”. Förenklingen uppges ha bidragit till färre mål och 

aktiviteter och en minskad detaljgrad i de styrande dokumenten. Respondenterna upplever dock 

att det fortfarande finns en efterfrågan för att synliggöra verksamhetens aktuella uppdrag och 

aktiviteter. Årsprocessledaren konstaterar: “Vi behöver mått för att kunna säga hur det går”, 

samt: “Det viktigaste är att mäta för kvalitet och effektivitet”. Genom att kommunicera 

målsättningarna skapas också en delaktighet i organisationen. Planeraren uppger en tendens till 

att en ny sidoordnad dokumentation, utanför de vedertagna skrivelserna, håller på att växa fram, 

som riskerar att helt motverka syftet med organisationsförändringen. Planeraren upplever att 

det inte är tydligt hur förändringen ska ta vägen “uppifrån”, där det saknas en samstämmighet. 

Både från politiken och verksamheten så verkar man inte vilja släppa det gamla sättet att mäta, 

då det snarare beskrivs finnas en ökande efterfrågan.  

Verksamhetscontrollern fortsätter belysa de avskalningar och förenklingar som görs. En stor 

skillnad är de många indikatorer som tidigare funnits, som man nu plockat bort allt eftersom. 

Enligt beräkningar som gjorts fanns det tidigare över 3.000 olika styrmått, sett till hela 

kommunen. Verksamhetscontrollern är nöjd med utvecklingen: “Jag har fortsatt skalat av tills 

någon säger stopp”. Än så länge, menar verksamhetscontrollern att det i stort sett bara varit 

positiv respons och att det endast var någon enstaka återkoppling från någon som sagt ifrån, 

och som föredrog det gamla arbetssättet. Överlag uppgavs väldigt lite synpunkter ha kommit 

fram från verksamheternas representanter. Verksamhetscontrollern beskriver att dennes roll har 

förändrats i takt med den successiva förändringen. Förändringsuppdraget som bedrivits på 

delegation från den dåvarande ekonomidirektören, upplevdes allt mer ha gett ett eget och 

tydligare mandat för rollen. Verksamhetscontrollern reflekterar över att hens auktoritet har 

vuxit vartefter förändringen har fortskridit, och framsteg kunnat bekräftas.   

Planeraren ger uttryck för att förenklingen kan ha drivits för långt, och är samtidigt orolig för 

att politikerna inte tycks vara medvetna om den sista förenklingen i verksamhetsplanen. Den 

sista förändringen beskrivs vara så dåligt kommunicerad att det kom som en överraskning, även 

för stödresurserna. Förändringen gäller angående styrdokumentet “budgetskrivelse” och 

åsyftades spela en väldigt stor roll framöver, men hade enligt de inblandade inte kommunicerats 

alls.  

Respondenterna betonade att med förändringen fanns en risk för ensidighet, då fokuset numera 

hamnade på de negativa aspekterna av verksamhetens utvärdering. Efter förändringen som 

gjorts, fanns det därmed inget forum för att uppmärksamma och lyfta alla de förtjänster som 
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ändå hade gjorts under året. Planeraren uttrycker en viss oro över att den dokumentation som 

görs som ett resultat av föreskrifter av Socialstyrelsen (SOFS 2014:5). I dokumentet, internt 

benämnt “kvalitetsberättelsen”, ges förutom Socialstyrelsens tvingande del om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete, även utrymme för att uttrycka och fördjupa 

verksamhetsbeskrivningar. Verksamhetscheferna beskrev en större frihet med 

kvalitetsberättelsen, med färre formkrav, och där nyckeltal kan väljas fritt av respektive 

verksamhet. Planeraren, årsprocessledaren och ekonomen uttryckte en viss oro över att det höll 

på att bildas en ny, sekundär form av mätning och dokumentation, som för att ersätta den 

tidigare. Planeraren problematiserar: “För att man ska veta vad man ska göra kommer det att 

skapas flera parallella dokument, så antingen jobbar man med dem, eller verksamhetsplanens 

effekter”. 

Samtliga respondenter återger att det alltjämt återstår brister i hur verksamheten arbetar 

tillsammans. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet beskrivs vara avsevärt påverkade av 

de resurser som tilldelats. Fördelningen av budget upplever respondenterna som ett hinder för 

att samverka över organisatoriska gränser. Det finns en gemensam uppfattning om att det krävs 

förändrade incitament för att skapa effektiva organisationer. Den nuvarande 

resursfördelningsmodellen upplevs av respondenterna som ett hinder, men ett arbete är påbörjat 

för att om möjligt förbättra den. Verksamhetscontrollern berättar att hon har getts i uppdrag att 

leda det förändringsarbetet. Ambitionen är att beakta både styrmekanismer baserade på tillit, 

såväl som att ta hänsyn till FN:s 17 globala mål för global utveckling, även benämnda Agenda 

2030 och Sverige: Världens utmaning- världens möjlighet (SOU 2019:13). Arbetet med en 

förändrad styrmodell beskrivs ännu vara i sin linda. 

4.2 Dokumentinsamling 

I studien har sekundärmaterial inhämtats genom tillgängliga och offentliga data ur 

socialnämndens årsberättelse för åren 2015 och 2018. Årtalen representeras som signifikanta, 

då förändringar i uppföljningsprocessen enligt uppgift ska ha skett. En sammanräkning av 

förekomsten av antal mått, indikatorer eller nyckeltal, samt antalet uppdrag riktade mot 

nämnden finns sammanställt i tabell 3. Vidare har gjorts en granskning av kommunens 

övergripande budget och styrdokument, även dessa är gjorda för åren 2015 och 2019. Det 

politiskt framtagna budget- och styrdokumentet fungerar dels som en övergripande styrmodell 

för alla kommunens verksamheter, men är samtidigt det rådande styrinstrumentet för 

socialförvaltningens vidkommande. Resultatet av genomgången återges i avsnitten nedan. 
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4.2.1 Tabellsammanställning 

Nedan sammanställs förändringar i Socialnämndens årsberättelser mellan åren 2015 och 2018. 

Tabellen visar antalet sidor, mått och uppdrag som redovisats under respektive år. 

 

Tabell 3: 

Socialnämndens årsberättelse 2015 2018 

Antal sidor 74 56 

Antal mått 138 61 

Antal uppdrag 85 19 

 

Tabell 4 visar antalet mått i det övergripande budget- och styrdokumentet för Socialnämnden, 

under år 2015 och 2019. 

 

Tabell 4: 

Övergripande styrdokument 2015 2019 

Antal mått 97 93 

 

4.2.2 Dokumentation 

Årsberättelsen från 2015 innehåller som styrks av tabell 3 ovan, en större mängd mått och sidor, 

men även en omfattande berättelseskrivning om gångna årets resultat. Förutom det kunde vissa 

iakttagelser gällande innehållet göras, och till del har dessa iakttagelser också kunnat vidimeras 

genom information som framkommit i intervjuerna.  

Det framgår även att socialnämnden i sin årsberättelse för 2015 har redovisat sitt utfall genom 

ett signalsystem, grönt, gult och rött, gentemot programnämnden. Genom detta har flertalet 

signaler kunnat skickas till ovanliggande nämndnivå, som därefter gjort egna bedömningar och 

tolkningar av innehållet. Underlaget från flera nämnder inom sociala spektret har därefter 

sammanställts och vidarebefordrats till övergripande nämndnivå, kommunstyrelsen. 

Signalerna hade till år 2018 förändrats såtillvida att självskattningen i måluppfyllelsen hade 
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övergått till en skala från helt uppfyllt till inte alls. Den största förändringen är att 

socialnämnden själva gör bedömningen om vilka förbättringsområden som fordrar ett utökat 

stöd av politiska beslut, eller med hjälp från andra verksamheter. Årsberättelsen får 2018 till 

skillnad från 2015 föras vidare från programnämnd till kommunstyrelse utan att omarbetas eller 

konsolideras. En annan förändring som kan noteras är de direktiv som ges genom det 

övergripande budget- och styrdokumentet. Under år 2015 framkom en bild av en hierarkisk 

styrningsprincip, där mellanliggande programnämnd både fördelade uppdrag samt samlade 

resultatet för det gångna året. I direktivet för 2019 fanns ingen sådan hierarkisk uppdelning, 

programnämndens roll i styrningen framgår inte ur dokumentationen. Istället lyfts de enskilda 

nämndernas roller till det samlade resultatet. Det framgår också att fokus på redogörelser bör 

hållas kortfattade och översiktliga, och i stället understryker det som avviker från det 

förväntade. Ett nytt arbetssätt som framgår är den resultatdialog som ska ske rörande löpande. 

Den uppges stimulera till förbättring av resultatet och öka förståelsen för verksamheternas 

förutsättningar.      

I programnämndens årsberättelse för 2015 framgår det i ett avsnitt att bedömningar har skett 

av underliggande nämnders rapporterade resultat. Skattningen visar ett delvis annorlunda 

resultat än det som driftsnämnden har uppgett. Som exempel har verksamheten själva angett 

“gul” indikator på indikatorn “Ramavvikelse verksamhet”, där anger programnämnden istället 

en “röd” signal. 
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5. Analys 

Vi har i följande avsnitt valt att presentera studiens analys genom de tre huvudrubrikerna som 

utgör Lewins trestegsmodell: upptining, förändring och återfrysning. I modellen som 

presenterades i avsnitt 2.5, innefattas såväl Lewins trestegsmodell som Kotters åttastegsmodell 

i analysen. Sammanfattningsvis behandlas det empiriska underlaget mot det teoretiska 

ramverket av planerad organisationsförändring. 

 

Upptining  

De tre begreppen helhetsfokus, hierarki och administrativt arbete är centrala inom New Public 

Management och är även de begrepp det riktats mest kritik mot inom NPM, vilka också kan 

fungera som drivkrafter till förändring. Ett bristande helhetsfokus syftar till det som Greve och 

Jespersen (1999) beskriver, att individer slussas mellan verksamheter inom offentlig sektor på 

grund av kostnadsskäl. Detta är något vi sett indikationer på i de erfarenheter respondenterna 

beskriver. Respondenterna beskriver att besparingskrav hos kringliggande förvaltningar och 

från övriga samhället har märkts av i Socialförvaltningen, i vad de kan tolka beror på 

kostnadsskäl. Respondenterna uppger att det saknas strukturer och incitament för samverkan 

mellan verksamheterna i kommunen som helhet, något som utpekas som bristande med New 

Public Managements styrmodeller (Brante, 2014). 

Den hierarkiska uppdelning som existerat i offentliga verksamheter har hittills främst 

dominerats av NPM. Brante (2014) beskriver en detaljstyrning med krav från överordnade och 

övervakning av arbetet. Detta har enligt Brante bidragit till att medarbetare upplevt minskat 

förtroende för sitt arbete ute i verksamheten. Det behov som beskrivs av 

verksamhetscontrollern och årsprocessledaren, som har varit de av våra respondenter som haft 

en stor roll i förändringsarbetet, grundar sig i det som Brante (2014) beskriver. Föregångaren 

till den förändrade årsberättelsen överprövades som tidigare nämnts av programnämnden, som 

har en högre hierarkisk nivå än de ansvariga för årsberättelserna. Respondenterna upplevde inte 

denna överprövning som särskilt transparent och bedömningen uppfattades godtycklig. 

Respondenternas erfarenheter kring den tidigare årsberättelsen och sättet den bedömdes ligger 

i linje med de problemen i detaljstyrning som Brante (2014) beskriver. Samtliga respondenter 

tycks uppleva att det finns behov för förändring vilket visar på att den undersökta kommunen 

har lyckats med steg ett i Kotters (1996) åttastegsmodell, att etablera en känsla av 

angelägenhet.  
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NPM var likt Forssell och Ivarsson Westerberg (2015), samt som Statskontoret (2016a) 

beskriver, tänkt att minska det administrativa arbetet och effektivisera den offentliga sektorns 

verksamhet. Istället har mer tid behövts läggas åt att uppfylla krav på dokumentation och 

rapportering, och minskat den tid som lagts på kärnverksamheten. Detta är något som även 

respondenterna upplevde i föregående års versioner av årsberättelsen, där många av de mått 

och indikatorer som de innehöll inte följdes upp och användes. Respondenterna beskrev hur de 

fick ägna tid som kunde ha lagts på viktigare delar av verksamheten, på att mäta och beskriva 

saker som inte hade något syfte eller användning. Att minska årsberättelsens administrativa 

tidsbörda beskrivs framförallt av verksamhetscontrollern som ytterligare en anledning och ett 

behov till förändring. Således stämmer två av de problem med NPM, hierarkisk detaljstyrning 

och administrativa tidstjuvar, överens med de två behov till förändringen av årsberättelsen som 

respondenterna har beskrivit.    

Initiativet till förändringen har enligt samtliga tillfrågade uppgetts komma från 

kommunledningens håll. Några av de tillfrågade är även medvetna om att förändringsarbetet 

har letts av verksamhetscontrollern tillsammans med årsprocessledarna som referensgrupp, 

även om det inte var tydligt för samtliga. Förändringsgruppen kan sägas utgöra Kotters (1996) 

styrande koalition. Även om inte alla respondenter är fullt medvetna om exakt vilka aktörer 

som har genomfört förändringen, så kan det ändå tolkas som att de har haft tillräcklig kraft att 

driva och fullfölja den. Målsättningen med förändringen beskrivs ha varit att förenkla 

uppföljningsmodellen så långt som det är möjligt. De kan med det i en vid mening beskrivas 

ha utvecklat en vision och strategi, enligt Kotters modell (1996). 

I Lewins (1951) trestegsmodell handlar det första steget upptining, också om vikten av att skapa 

förändringsvilja hos medarbetarna. Vid den första kontakten med respondenterna, som oftast 

skedde via mejl, svarade majoriteten att de inte kände till någon förändring. Detta kan dels bero 

på bristande kommunikation i den undersökta verksamheten, vilket enligt Kotters (1996) fjärde 

steg, kommunicera visionen av förändring, är en av de avgörande stegen för en lyckad 

förändringsprocess. Det finns dock tendenser som pekar på att det kan bero på att förändring 

kan vara ett svårt begrepp att identifiera i en organisation. När vi väl intervjuade respondenterna 

kunde de trots allt relatera till förändringarna som skett, främst i årsberättelsen. 
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Förändring 

Lewins andra steg förändring står för förändring i organisationsförhållanden, dess rutiner, 

procedurer och ageranden. Detta steg, tillsammans med Kotters (1996) femte steg, att ge 

befogenhet till medarbetare att handla, handlar om att starta förändringsprocessen och testa 

vilka arbetssätt som fungerar på organisationen. Ett exempel på det i den undersökta 

kommunen är när verksamhetscontrollern beskriver hur hen fortsätter att förenkla, ända tills 

någon “säger stopp”, och den bilden delades även med årsprocessledaren.  

Kotters (1996) nästa steg, att generera kortsiktiga vinster, belyser vikten av att uppmärksamma 

framsteg på vägen, för att inte förlora motivation. Detta steg innefattar att organisationen ska 

framhäva förbättringar i förändringen, att uppmärksamma och belöna de involverade i 

processen. Respondenterna som är engagerade i förändringsprocessen såg små belöningar i de 

framsteg som gjordes vid förenklingen av uppföljningsmodellen, då avsaknad av kritik sågs 

som motiverande. Förändringsprocessen har även bidragit till utökade arbetsuppgifter för 

verksamhetscontrollern, som fått ökat ansvar. Verksamhetscontrollern är en av ledarna i 

förändringsprocessen och även årsprocessledaren som fått möjlighet att delta, vilket kan anses 

vara en slags belöning eller uppmuntran. Kotter (1996) sjunde steg, att konsolidera framsteg 

och producera fler förändringar handlar om att förankra framstegen och förändra strukturer, 

system och policyer i organisationen. I den undersökta kommunen anser vi att det verkar vara 

ungefär här man är idag. Kotter (1996) anser att man i detta steg ska fortsätta att förnya 

processen, genom att utveckla de involverade parterna och ständigt förnya. 

Verksamhetcontrollern har i sitt framtida uppdrag som utvecklingsledare för en ny och 

förändrad kommunövergripande styrmodell, som ambition att försöka implementera några av 

Tillitsdelegationens idéer.    

När det kommer till viljan av förändring upplever vi att samtliga respondenter är positiva till 

den förändrade årsberättelsen. En av de största förändringarna i årsberättelsen sägs vara den 

förkortade verksamhetsberättelsen och att det är färre indikatorer och mått. Detta är alla 

respondenter positiva till. Dock visar några av respondenterna tendens till att mått och 

indikatorer är bra, vilket blir ett motstånd till förändringsprocessen. Som Lewin beskriver är 

det viktigt att medarbetare är beredda att släppa gamla vanor och beteenden och för att göra det 

möjligt så måste det skapas en känsla av trygghet för de inblandade (Burnes, 2004).  

Trots att våra respondenter har haft olika grad av medverkan i förändringsarbetet, samt befunnit 

sig inom olika områden av verksamheten och innehaft olika roller så går det att finna en rad 
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liknande beskrivningar. Detta är främst i hur man beskriver själva förändringen, men också i 

det behov som förändringen är sprunget ur. Detta anser vi tyder på att kommunikationen kring 

organisationsförändringen, det vill säga vad den innebär och vad behovet för förändringen var, 

har fungerat någorlunda väl. Man har från förändringsledningens sida lyckats göra 

medarbetarna medvetna om vad förändringen innebär, och vilket behov som funnits. Burnes 

(2004) belyser vikten av individerna som berörs av förändringen måste var beredda att släppa 

gamla vanor, något som Sveningsson och Sörgärde (2014) menar uppnås genom att just göra 

individerna medvetna om att det finns ett problem och att förändring behöver ske. 

Respondenterna upplever att kommunikation till en början var bra, dock under senare tid 

upplever framförallt planeraren att de senare korrigeringarna i årsberättelsen inte 

kommunicerats alls. Detta är något som skapat en osäkerhet hos planeraren för ytterligare 

avskalning av årsberättelsen. Vikten av kommunikation blir här tydlig där planeraren till följd 

av utebliven kommunikation kring en förändring som direkt påverkar dennes arbete upplever 

en oro för ytterligare förändring i årsberättelsen, samt att dennes delaktighet i 

förändringsprocessen har minskat.  

 

Återfrysning 

Både ekonomen och planeraren upplever att Socialförvaltningen fortfarande vill mäta de mesta 

och att det finns en stark vilja för det. Detta är något som även andra respondenter upplever, 

även om det inte är i samma utsträckning som de ovan nämnda respondenterna. Dessa 

upplevelser stämmer inte riktigt överens med vad förenklingen av uppföljningen syftar till, att 

mäta mindre. Planeraren nämner att det har gått för långt efter årsskiftet, där hen anser att 

årsberättelsen blivit för snäv och mycket av det innehåll som plockats bort riskerar att behöva 

göras på sidan av. Sett till Kotters (1996) åttonde och sista steg förankra nya tillvägagångssätt 

i kulturen, som till stor del går att koppla till Lewins (1951) sista steg återfrysning, kan man 

göra en koppling till respondenternas syn på den planerade förändringsprocessen. I det här 

fallet har man från förändringsledningens sida inte lyckats att förändra de normer och praktiker, 

då man fortfarande vill mäta sin verksamhet inom socialförvaltningen. Således går det att 

argumentera för att man från förändringsledningens sida inte lyckats förankra förändringen då 

det som berörts av den upplever och beskriver att man är kvar i det synsätt som rådde innan 

förändringen. Vi anser att individernas sätt att se på sig själva och att det fortfarande finns ett 

behov samt en vilja att mäta tyder på att man från förändringsledningens sida inte lyckats att 

förändra hur medarbetarnas behov av att mäta så det går i linje med förenklingen av 

årsberättelsen. Således har man inte tillräckligt väl lyckats förankra förändringen.  
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Den föregående uppföljningen som innehöll mer verksamhetsbeskrivning och vad man i 

verksamheten gjorde bra, ansågs av flera respondenter som ett sätt att skapa mening, syfte och 

varför man som verksamhet finns till. Vi ser att den förenklade uppföljningen, likt målet med 

tillitsbaserad styrning, har lett till mer tillit i verksamheten. Detta då detaljstyrningen minskat, 

med färre mått och minskad hierarkisk kontroll. Detta har dock lett till att 

verksamhetsberättelsen till stor del skalats av, vilket har bidragit till att det försvinner en 

möjlighet för Socialförvaltningen att tydligt visa på en uttalad organisationsidentitet. Alvesson 

(2015) menar att organisationsidentiteten i många fall kan vara densamma som den sociala 

identiteten. Då individer i en enhet identifierar sig med organisationen kan identiteten komma 

att påverkas negativt, då organisationsidentiteten blir mindre tydlig som ett resultat av 

förändringen av årsberättelsen. Vi anser att medarbetare på Socialförvaltningen därmed kan 

sakna en plattform för att både få uttrycka sin gemensamma identitet, den sociala identiteten, 

men även en tydligt uttalad organisationsidentitet bestående av vad man gör bra, samt vilket 

syfte man som verksamhet har. Detta är något som vi även sett indikationer på i 

respondenternas erfarenheter, där några av dem beskriver att det nu saknas ett forum att få visa 

vad man är till för och vad man gör bra. I nuläget beskriver respondenterna att årsberättelsen 

till stor del består av problem och förbättringsområden. Alvesson (2015) belyser att social 

identitet är en starkt bidragande orsak till gemenskap. Den mer negativa beskrivningen är inte 

något man som medarbetare främst vill identifiera sig med. Således ser vi en risk med att 

organisationsidentiteten inte blir en naturlig byggsten i den sociala identiteten hos 

medarbetarna på Socialförvaltningen, något som kan riskera att skada gemenskapen i 

verksamheten. 
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6. Diskussion 

6.1 Slutsats och svar på forskningsfråga 

Vi har bedrivit en mindre fallstudie i en avgränsad del av en förändringsprocess inom 

Socialförvaltningen. Studiens resultat kan ses som en pusselbit till att förklara ett större 

sammanhang. Det innebär samtidigt att studiens analys och slutsatser inte är generaliserbara 

att kunna appliceras i en större kontext. Analysen kan ses ge en fingervisning om hur 

förändringsprocessen har mottagits och tolkats av inblandade intressenter. 

De lärdomar som ändå kan dras av Socialförvaltningen i den studerade kommunen, är att det 

är av stor vikt att de individer som berörs av förändringen är involverade och görs delaktiga. 

Individernas åsikter bör också tas i beaktning för att säkerhetsställa att förändringen 

överensstämmer med hur de ser på sig själva, deras identitet. Detta för att kunna förankra 

förändringen och göra den hållbar på lång sikt.  

Som svar på forskningsfrågan ” vilka erfarenheter har de involverade i Socialförvaltningen av 

förändringen av verksamhetens uppföljningsmodell”, så har vi kommit fram till att 

respondenterna i Socialförvaltningen för den studerade kommunen har varit relativt positiva 

till den organisationsförändring som kommit till uttryck. Detta i form av en förenklad 

årsberättelse av verksamheten, med en stor minskning av indikatorer, mått och 

verksamhetsbeskrivning. Behovet till den organisationsförändringen som skett i den studerade 

kommunen grundar sig i två av de tre problem, hierarkisk detaljstyrning och administrativa 

tidstjuvar, som framförts som problem med New Public Management. Trots de positiva 

upplevelser som respondenterna redogjort för finns det indikationer på att förändringen kan ha 

drivits för långt. Inom Socialförvaltningen finns det fortfarande en vilja och ett behov för 

mätning av sin verksamhet, detta är något som inte går i linje med vad den förenklade 

årsberättelsen ämnar till, nämligen att minska mätandet av verksamheten. Detta anser vi tyder 

på att man från förändringsledningens sida inte lyckats förankra förändringen hos medarbetarna 

då de rådande normer och praktiker respondenterna ger uttryck för inte är i linje med vad 

förändringen syftar till.  

När det gäller den tillitsbaserade styrningen så ser vi att Socialförvaltningen och den studerade 

kommunen går mot ett mer tillitsbaserat sätt att styra, då specifikt i sin uppföljningsprocess. 

Detaljstyrning har minskat under de år som förenklingen av årsberättelsen har pågått och mer 
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tillit har från ledningens sida lagts hos verksamheten. Vi anser dock att det är för tidigt att 

avgöra om det slutligen mynnar ut i en tillitsbaserad styrning då vi endast undersökt en 

förändring som är en liten del av en större förändringsprocess, inom den studerade kommunen.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning inom den specifika kontexten anser vi att det hade varit särskilt intressant 

att genomföra en longitudinell studie över den förestående organisationsförändringen som rör 

skapandet och införandet av en ny resursfördelningsmodell. Vidare skulle det vara intressant 

att på en bredare front, med ett kvantitativt underlag, söka efter tecken på om det sker 

strukturella förflyttningar, inom välfärdssektorn, från New Public Management till ett mer 

tillitsbaserat synsätt. Vi hade samtidigt funnit det intressant att studera hur en mer tillitsbaserad 

styrning i offentlig sektor ger påverkan på samspel och relationer mellan ledare och 

medarbetare.  

Då Tillitsutredningens förslag, genom direktivet 2016:51, fortfarande befinner sig på remiss, 

samt att Regeringen så sent som den 29 mars 2019 har utfärdat ett utökat uppdrag, så är 

ramverket för tillitstyrning alltjämt under utveckling (Regeringen, 2019). Avslutningsvis anser 

vi att det skulle vara intressant att fördjupa sig ytterligare i de teoretiska implikationerna, samt 

den praktiska tillämpningen av det tillitsbaserade ramverket.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Vem är personen?  

● Vad arbetar du med? Yrkestitel.  
● Hur länge har du arbetat här? 
● Hur lång arbetslivserfarenhet har du?  
● Vilken utbildning har du?  

  
Hur ser organisationen Socialförvaltningen ut? 

● Berätta om organisationen?  
● Hur är organisationen uppbyggd?  
● Vad är din syn på socialförvaltningen och ert uppdrag? 

○ Har din syn på organisationen förändrats? 
○ (JA/NEJ) Varför tror du att din syn inte/har förändrats?  
○ Hur har den förändrats?  

● Har du hört talas om Tillitsbaserad styrning? Berätta?  
● Vad vet du om det? Hur ser du på det? 
● Jämfört med hur ni jobbar idag? 

  
Upplevd förändring/utveckling?  

● Har ni alltid jobbat så här? 
● På vilket sätt upplever du att Socialförvaltning har utvecklats under din tid i tjänsten? 

Hur har du märkt av att denna utvecklingen har skett?  
● Tillåts du att fatta egna beslut i ditt dagliga arbete? Mer eller mindre än tidigare? 
● Hur upplever du att de administrativa rutinerna har förändrats? 
● Beskriv hur du upplever Örebro Kommuns helhetsfokus?  

  
Kommunikation? 

● Hur kommunicerar du mer kollegor, chefer, medarbetare, andra inom organisationen? 
● Hur får du information gällande organisationsförändring? (via mail, nyhetsbrev, 

möten, utvecklingssamtal osv.) 
○ Vad tycker du om informationen?  

● Vilka möjligheter har du att diskutera och påverka eventuella förändringar? 
  
Ledning? 

● Hur initierades organisationsförändringen?  
● Hur har förändringsarbetet letts, av vilka? Internt, externt?  
● Vilken roll upplever du att din ledare/chef har i organisationsförändringen?  
● Hur har din roll sett ut i denna förändringsprocess?   
● Hur påverkas du av organisationsförändringen?  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5285/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:5285/FULLTEXT01.pdf
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● Hur tror du att organisationen har påverkats av förändringen? 
● Hur har medarbetare i din omgivning påverkats av förändring? 
● Hur har du och arbetsgruppen diskuterat kring organisationsförändringen?  
● Hur upplever du att arbetsgruppen tagit till sig av förändringen?  

  

● Har du kommit på något ytterligare som du vill kommentera angående 
organisationsförändring och det vi pratat om?  
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