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Sammanfattning 

Organisationer i dagens samhälle ställs inför svåra utmaningar med att försöka 

hinna med att utvecklas i samma takt som omgivningen och hinna anpassa sig till 

den ständigt skiftande efterfrågan. En generell trend bland företag i dagens 

samhälle är därför att införa organisationsstukturer som i större utsträckning än 

tidigare betonar och eftersträvar flexibilitet, decentralisering och ökade 

befogenheter längre ut i organisationen. Medarbetare förväntas bli mer delaktiga i 

sitt eget arbete vilket väntas öka engagemanget och trivseln. Dock medbringar 

denna generella trend i organisationsutvecklingen en intressant paradox som kan 

försvåra införandet av det nya idealet. Det finns en uppenbar motsägelse med att 

implementera en förändring som ska öka delaktigheten och befogenheterna ute i 

organisationen, men att samtidigt genomföra den uppifrån, utifrån ledningen, utan 

delaktighet av medarbetarna. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför medarbetarna inom ett företag 

upplevt en ökad grad av toppstyrning inom företaget trots att en 

organisationsförändring som delvis syftat till att öka medarbetarnas delaktighet 

genomförts. Dessutom skiljde sig vissa enheter åt i upplevelse och vad det 

berodde på avsågs också undersökas. 

 Resultatet av undersökningen indikerar att både processen och genomförandet 

av en organisationsförändring påverkar upplevelsen av den. Om de rådande 

värderingarna inom organisationen inte överensstämmer med de värderingar som 

förändringen representerar eller medför kommer medarbetarna vara mindre öppna 

och tillåtande. För att lyckas med en organisationsförändring är även delaktighet i 

förändringsprocessen viktig för medarbetarna. Speciellt om förändringen betonar 

ökad decentralisering och delaktighet. Om medarbetarna inte är med på det är det 

svårt att lyckas med någonting. Resultatet indikerar också att skillnader mellan 

olika enheter delvis beror på huruvida så kallade informella ledare väljer att stödja 

eller inte stödja förändringen och utvecklingen. Då de innehar stort förtroende 

inom sina arbetsgrupper påverkar deras inställning och åsikter övriga 

gruppmedlemmar.     

 

Nyckelord: organisationsförändring, värderingar, delaktighet, förtroende, 

informella ledare 
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1 Inledning 

Organisationer och deras arbetssätt har påverkats och förändrats i takt med att det 

industriella samhället alltmer ersatts av ett tjänste- och kunskapssamhälle samt av 

en ökad globalisering. Att utvecklingen, i samband med teknologiska framsteg, 

börjat gå allt snabbare kräver också anpassning och omställning. I en ständigt 

föränderlig omvärld står dagens organisationer inför tuffa utmaningar då det gäller 

att hinna med i utvecklingen och anpassa sin verksamhet till omgivningen och den 

efterfrågan som finns. Kontinuerlig förbättring och förändring krävs för att kunna 

fortsätta vara effektiva. Alvesson och Sveningsson (2008, s.26-27) menar att 

organisationsförändringar kan bero på flera olika externa aspekter såsom politiska, 

kulturella eller marknadsmässiga. Även interna aspekter kan ligga bakom 

förändringar exempelvis ny ledning, administrativa krav eller snabb expansion. 

Flera forskare menar att vi just nu befinner oss i en era där det sker stora 

förändringar, där traditionella byråkratier börjar utveckla mer och mer drag av så 

kallade postbyråkratier, med betoning på entreprenörskap, flexibilitet och nätverk. 

(McSweeney 2006, s. 22-23: Maravelias 2003, s. 547-548). Det är inte troligt att 

byråkratier kommer att försvinna, men det är ändå tydligt att det idag sker 

förändringar inom organisationer. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 90-92) påpekar 

att det finns för- och nackdelar med de olika sätten att organisera på men menar 

att omvärldens ökade komplexitet pressar många organisationer att decentralisera 

befogenheter i större utsträckning för att effektivt kunna anpassas efter omvärlden 

för att uppnå sina mål. Då den generella utvecklingen inom organisationer idag 

går mot ökad inriktning på helhet och rörlighet genomför många organisationer 

förändringar som medför centralisering av gemensamma stödfunktioner, men 

samtidigt en ökad delegering av befogenheter och ökat självbestämmande för 

medarbetarna längre ut i organisationen. 

Uppsatsen kommer att undersöka ett företeg som tidigare gått från att vara ett 

statligt verk till ett aktiebolag. Vilket medfört att företaget under senare år har 

genomfört förändringar som liknar dem som beskrivits ovan; de har omvandlat 

och marknadsanpassat organisationen för att anpassa sig och följa utvecklingen i 

samhället. Under senaste året har en organisationsförändring genomförts som 

eftersträvade medarbetarnas ökade delaktighet, engagemang och möjlighet att 

påverka arbetet. Men samtidigt har medarbetarna upplevt motsatsen – att 

styrningen ovanifrån, från ledningen, istället ökat. Uppsatsen kommer att fokusera 

på medarbetarnas upplevelse av organisationsförändringen. Det finns även 

skillnader i upplevelse mellan olika enheter i företaget. Vad skillnaderna kan bero 

på kommer också att undersökas då utfallet i två olika enheter kommer att 

jämföras. Melén Fäldt (2010, s. 34) menar att forskning kring förändringar inte 

har haft så stort fokus på individens upplevelse, utan har snarare fokuserat på dem 

som leder förändringen. Den forskning som belyst individens perspektiv har 
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vanligen fokuserat på motstånd till förändring, inte på hur individer känner och 

uppfattar förändringen. Det är här jag hoppas kunna bidra med min undersökning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Förändringsideal med fokus på decentralisering införs och implementeras 

vanligen uppifrån i organisationen, av ledningen. Det finns dock en inbyggd 

paradox i en organisationsförändring som syftar till att öka decentraliseringen men 

som genomförs centralt och ovanifrån i organisationen. Hur tas en sådan 

förändring emot av medarbetarna? 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför medarbetarna i ett företag 

upplever en ökad grad av toppstyrning i samband med en förändring som betonat 

motsatsen och vad deras upplevelse beror på. Men även undersöka vad skillnader 

i upplevelsen mellan olika enheter kan bero på. Detta eftersom det kan vara av 

vikt för företaget att veta inför framtida förändringar för att eventuellt kunna 

förbättra upplevelsen för medarbetarna.  

De preciserade frågeställningarna blir då: 

 

 Varför upplevs en ökad grad av toppstyrning trots att förändringar genomförts 

för att öka medarbetarnas delaktighet? 

 

 Varför skiljer sig enheter åt i upplevelsen av organisationsförändringen? 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen utgår ifrån medarbetarnas perspektiv och eftersom utfall kommer 

jämföras innebär det att olika enheter kommer att analyseras. Dock enbart två 

enheter eftersom omfattningen på arbetet gör att jämförelser med fler enheter inte 

skulle vara möjlig. Analysnivån är enheternas upplevelser och uppfattningar, det 

vill säga analyser på gruppnivå. Alvesson och Sveningson (2008, s. 17) uppmanar 

organisationsforskare att inte studera vad som sker med en organisation, utan i en 

organisation och därför fokuserar undersökningen på grupperna.  

Självklart finns fler relevanta och intressanta aspekter av upplevelsen av 

organisationsförändringar än som ryms inom ramen för denna undersökning. Jag 

är medveten om att flera områden som kan anses relevanta för problemområdet 

inte kommer att beröras i undersökningen. Exempelvis kommer inte synen eller 

upplevelsen från högre ledningsperspektiv beröras och inte heller frågan om hur 

exempelvis arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse påverkar upplevelsen av 

organisationsförändringen. Syftet med uppsatsen är inte att få en heltäckande bild 

av upplevelserna i en organisation utan fokuserar enbart på medarbetarnas 

upplevelser.   
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1.3 Begreppsdefinitioner 

När det i uppsatsen talas om organisationer med mer byråkratiska drag avses drag 

som beskrivs i Webers idealtypiska byråkrati. Exempelvis tydlig hierarki, skrivna 

regler och styrdokument samt markant skillnad mellan arbete och privatliv 

(Giddens, 2003, s. 300-301). Organisationer med mer postbyråkratiska drag 

förstås som ett samlingsbegrepp för flera olika organisationsstrukturer som ibland 

benämns som postmoderna, horisontella eller som nätverksorganisationer 

(McSweeney 2006, s. 22). Gemensamma drag ses dock som decentraliserade 

befogenheter, flexibilitet och en ökad delaktighet. 

I uppsatsen kommer organisationsförändringar förstås som planerade 

förändringar som genomförs utifrån planlagda insatser, den kontinuerliga 

utvecklingen som sker inom organisationer avses inte i detta fall.  

Organisationskultur är ett förhållandevis vitt begrepp som kan förstås på 

många olika sätt. Uppsatsen tar avstamp i Alvessons (2009, s. 11-12) resonemang 

om kultur som ett övergripande begrepp för ett tankesätt som även inbegriper 

värderingar och uppfattningar om en social verklighet. I det här fallet kommer 

främst värderingar att få representera det svårfångade begreppet 

organisationskultur.  

Uppsatsen kommer att förstå och diskutera ledarskap som socialt inflytande 

och utgår ifrån Jacobsen och Thorsviks generella definition av ledarskap såsom; 

  

[…] ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, 

inställning och uppförande. /---/ Denna definition är i hög grad oberoende av om en 

person innehar en formell ledarposition eller ej. Ledarskap är något som utövas, och det 

kan därmed utövas av personer som inte sitter i ledande ställning. (2008, s. 451-452)   

 

Informella ledare definieras som nyckelpersoner inom en grupp eller 

organisation som innehar stort förtroende bland sina medarbetare. Därigenom 

besitter de viss legitimitet och respekt vilket ger ett visst inflytande och makt i 

gruppen.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Med utgångspunkt i problemområdet presenteras nedan tidigare forskning och 

teorier kring området. Organisationsutveckling med fokus på decentralisering 

samt förändringar inom dessa strukturer presenteras först övergripande innan vad 

som kan påverka upplevelsen av organisationsförändringar inom grupper 

presenteras.    

Genomgången av tidigare forskning har i stor utsträckning bestått av 

artikelsökning via databaser och i vetenskapliga tidskrifter som finns publicerade 

online. Företrädelsevis har doktorsavhandlingar eftersökts då dessa omfattande 

arbeten inrymmer en bred genomgång av den tidigare forskningen som finns inom 

området. I vissa fall har även relevanta böcker identifierats och gåtts igenom. Den 

mesta tidigare forskningen som hittats är av internationell art, dock fanns viss 

relevant svensk forskning. Empiriska studier har fokuserats och främst nyare 

forskning, från 1990-talet och framåt, har tagits med samt den relevanta svenska 

forskningen som funnits. 

2.1 Organisationsutveckling med fokus på 

decentralisering och ökad självständighet  

Då grunden till uppsatsen utgörs av ett företag som utvecklats från ett statligt verk 

till ett aktiebolag med delvis förändrade förutsättningar kommer tyngdpunkten i 

den teoretiska belysning utgöras av organisationsutveckling som anses relevant i 

sammanhanget. Enligt Berg (1999, s. 13-16) startade under 1980-talet en 

omvandling av den offentliga verksamheten i Sverige. Den generella utvecklingen 

kan sammanfattas som en marknadsanpassning, vilket implicit innebär en 

förskjutning mot näringslivets sätt att vara. Det kan exempelvis vara rimligt att 

anta att många statliga eller offentliga verksamheter i Sverige tidigare har präglats 

av mer byråkratiska drag i sin organisationsstruktur. Men många av dessa görs 

idag om till exempelvis egna resultatenheter och blir därför tvungna att ställa om 

till mer entreprenöriellt tänkande med bland annat resultatkrav som följd, vilket 

kan antas påverka organisationens struktur.  

Espersson (2010, s. 53-66) diskuterar i sin prisbelönta avhandling (Internet 1) 

hur olika organisatoriska förändringsidéer appliceras på organisationer. Hon 

menar att statliga verksamheter inspireras av näringslivet och dess 

problemlösningshantering. Även Jacobsson (1994 s. 17) menar att det är vanligt 

att offentliga verksamheter hämtar sina förändringsidéer utifrån, snarare än 

inifrån. Imiteringen innebär att organisationerna sällan har egen erfarenhet av den 

förändring eller organisationsform som den försöker efterlikna. Enligt Espersson 
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(2010, s. 53-66) krävs dock mer djupgående förändringar av bland annat 

värderingar och normer för att lyckas med en organisationsförändring. Även 

Angelöw (1991, s. 112-113) påtalar en allmän tendens inom offentliga 

organisationer att inspireras av näringslivet vid förändringar. Han menar att 

organisationskultur involverar värderingar och normer och att individers tanke- 

och handlinssätt påverkas av den kultur som finns inom de grupper individen 

tillhör. Då organisationskultur har betydelse för förändringsprocesser kan 

värderingar och det kulturella arvet vara hinder vid organisationsförändringar. 

Individer föredrar det kända före det okända och de gånger förändringar medför 

både positiva och negativa upplevelser för samma individ fokuseras ändå de 

negativa följderna (Melén Fäldt 2010, s. 33). 

Om organisationskulturen inte överensstämmer med förändringsprocessens 

normer och värderingar eller med det förändringen innebär, kan det verka 

begränsande för förändringsarbetet. Då individers tankar och handlingar till stor 

utsträckning påverkas av det finns alltså anledning att anta att det är viktigt att 

organisationskulturen också utvecklas. Om kulturen inte utvecklas kan konflikt 

uppstå inom organisationen, vilket skulle kunna vara fallet inom företaget i 

uppsatsen. De har genomgått förändringar som kan sammanfattas som 

marknadsanpassade, men samtidigt har många medarbetare jobbat länge inom 

företaget och är därför troligen starka kulturbärare av en tidigare kultur.  

Parker och Bradley (2004, s. 125-138) belyser också organisationskulturens 

roll i offentliga verksamheter i samband med organisationsförändring. En 

förståelse för organisationskulturen skapar möjlighet att utveckla lämpliga 

förändringsstrategier för kontexten, vilket är centralt i förändringsprocesser. De 

studerade offentliga organisationer som undergått förändringar och utvecklats från 

byråkratier till att uppvisa mer drag av så kallade postbyråkratier, med större 

betoning på flexibilitet, entreprenörstänk och mer fokus på resultat, effektivitet 

och produktivitet. Organisationerna fortsätter dock, trots de förändringar de 

genomgått, framhäva värderingar som kan kopplas till kulturen inom byråkratier, 

vilket innebär att deras kultur fortfarande var likadan som innan förändringen. En 

förklaring kan exempelvis vara brist hos ledningen att kunna hantera 

kulturförändringar, dock kan det vara svårt att förändra en kultur då den är djupt 

rotat i underliggande värderingar och normer. 

Även Briand och Bellemare (2006, s. 65-77) beskriver förändringar som skett 

i en offentlig organisation. Personalstyrkan krymptes, beslutsnivåer kapades, 

resultatmätning infördes och administrativa resurser centraliserades. Strukturen 

infördes för att till låga kostnader kunna anpassa organisationen till en föränderlig 

omvärld. Även om medarbetarna ansåg att denna förändring var nödvändig för att 

verksamheten skulle överleva så upplevdes förändringen ha skapat oordning, 

osäkerhet och gjort att verksamheten förlorat sin själ. Dessutom upplevdes 

verksamheten som förvirrad då tydligt ledarskap saknades, ordergången var oklar 

och arbetssätten tvetydiga. Briand och Bellemare (ibid.) tar bland annat hjälp av 

Kernaghans (2000) teori för att förklara att oredan kan bero på att det uppstått en 

konflikt mellan olika värden. En organisationsstruktur med mer postbyråkratiska 

drag är influerad av den privata sektorns betoning på effektivitet, vilket kan 
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krocka med en offentlig verksamhets etiska värden och känsla av ansvar och 

engagemang.   

Eftersom utvecklingen som skett inom företaget i uppsatsen är av den art som 

ovanstående tidigare forskning belyser, skulle förändringen kunna innehålla och 

uppvisa drag av omvandlingsproblematiken som beskrivs. Organisationskulturer 

och värderingar kan vara starka och svåra att förändra vilket skulle kunna skapa 

motstridigheter vid förändringsarbete som betonar andra värderingar. 

Kernaghans teori om olika värderingar inom offentlig och privat verksamhet 

kan anses relevant då värderingar
1
 kan vara något underliggande som lever kvar 

inom organisationer trots att de officiella värderingarna utvecklas och förändras. 

Kernaghan definierar värderingar som ”Values are enduring beliefs that influence 

the choices we make from among available means and ends.” (2000, s. 95). 

I sitt arbete använder Kernaghan (2000, s. 94-96) tre olika klasser av 

värderingar; etiska värderingar såsom integritet, ärlighet och rättvisa, 

demokratiska värderingar såsom ansvarssäkerhet, opartiskhet och rättssäkerhet 

samt professionella värderingar såsom effektivitet och service. För offentlig 

sektor anses demokratiska och etiska värderingar vara särskilt viktiga. 

Traditionellt sett har grundvärderingar som integritet, lyhördhet och pålitlighet 

kopplats samman med uppfattningen av offentlig verksamhet. Sedan mitten av 

1980-talet har flertalet nya värderingar ökat i betydelse inom den offentliga 

sektorn. Flera av dem är identiska med viktiga värderingar inom den privata 

sektorn, exempelvis service och innovationsförmåga. De nya värderingarna faller 

i huvudsak inom kategorin professionella värderingar och visar tydligt att den 

offentliga sektorn numer är starkt influerad av den privata sektorns sätt att tänka. 

Konflikter kan uppstå mellan olika värderingar för dem som arbetar inom 

offentliga verksamheter då spänningar och kollisioner kan uppkomma mellan 

traditionella och nya värderingarna. Kernaghan et al. (2000, s. 153-154) menar att 

fokuseringen på exempelvis service och effektivitet kan kollidera med andra 

traditionsenliga värderingar såsom ansvar, rättvisa och integritet. Det finns en 

inneboende konflikt mellan att jaga effektivitet samtidigt som man ska säkerställa 

ansvar. Ansvarsskyldighet betraktas, enligt Kernaghan (2000, s. 97-102), som en 

av de viktigaste värderingarna inom offentlig verksamhet, i den bemärkelse att 

alla individer eller organisationer som utövar någon typ av makt över andra har en 

skyldighet att använda den på rätt sätt. Vid förändringar är utmaningen för 

offentliga verksamheter att försöka föra samman de traditionella värderingarna 

med de nya värderingarna. Enligt Kernaghan (ibid.) illustrerar 

värderingskonflikten de konsekvenser en förskjutning får, från en 

organisationsstruktur med mer byråkratiska drag till en struktur med mer 

postbyråkratiska drag.  

Utifrån Kernaghans teori kan argumenteras att värderingar är en del av 

organisationskulturen, som kan påverka upplevelsen av exempelvis en 

                                                                                                                                                         

 
1
 Kernaghan (2000) använder sig av begreppet values som, enligt den svenska översättningssajten tyda.se, i detta 

sammanhang kan innebära; standard, princip, ideal, norm och värdering. Fortsättningsvis används det svenska 

ordet värdering(ar) för att beskriva detta omfångsrika engelska begrepp.  
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organisationsförändring. Om teorin stämmer skulle det kunna vara så att 

medarbetarna i företaget i uppsatsen fortfarande delvis präglas av värderingar som 

vuxit fram under den tid företaget var en offentlig verksamhet. Eftersom många 

medarbetare arbetat på företaget sedan den tiden torde kulturen till viss del 

kontinuerligt ha reproducerats. Vilket skulle kunna indikera att medarbetarna kan 

uppleva värderingskonflikter. Den kritik som skulle kunna riktas mot Kernaghans 

teori är att han inte tydligt definierar vad han åsyftar med de olika värderingarna 

vilket gör det svårare att operationalisera och gör uppfattningen mer subjektiv. 

Dock torde värderingar, såsom integritet, kunna betraktas som tillräckligt 

allmängiltiga för att ändå uppfattas på likartat sätt av de flesta i västvärlden.  

En annan del som kan påverka medarbetarnas upplevelse av 

organisationsförändringar är hur de genomförs. Edvardsson Stiwne (1997, s. 17-

21) tar i sin avhandling upp två typer av förändringsprocesser som har olika syften 

och olika genomförande. Det finns en typ av förändringar där strukturen styr och 

organisationens form ändras. Teorier kring dessa har varit framgångsrika och 

bygger på olika modeller som framhäver rationalitet och linjär utveckling. 

Förändringsmodellerna har stort förtroende inom exempelvis offentliga 

organisationer. Genom fokusering på struktur vid organisationsutveckling riskerar 

förändringen i sig bli ett mål istället för ett medel till utveckling. Inom den andra 

typen av förändringar uppfattas kultur vara en avgörande styrfaktor och processen 

ligger därför i fokus. Syftet är att öka individers handlingsfrihet och skapa 

flexibilitet genom förändring i tankemönster, tillhörighet och relationer. I en 

omgivning som präglas av trygghet och säkerhet är viljan och förmågan till 

förändring större än i en omgivning som präglas av osäkerhet. Om omgivningen 

uppfattas som osäker blir istället kontinuitet och förutsägbarhet viktigare för att 

omvärlden inte ska uppfattas som hotfull. Uppfattningen innebär att individens 

inställning till förändring är beroende av hur de uppfattar sin omgivning och vilka 

relationer de har till den. Motiven bakom en organisationsförändring samt vilka 

värderingar som styr valet av förändringsmodell är viktiga, eftersom det krävs 

olika tillvägagångssätt beroende på vad man vill uppnå. 

För företaget i uppsatsen kan val av förändringsmodell vara något som har 

påverkat medarbetarnas upplevelse av organisationsförändringen. Det är relevant 

att fundera över om de exempelvis använt en strukturell förändringsmodell trots 

att intentionerna var att förändra tankesätt och kultur, vilket skulle kunna ha 

påverkat utfallet och upplevelsen. Om medarbetarna även upplever osäkerhet i sin 

omgivning blir det viktigare med stabilitet och förutsägbarhet för dem vilket 

försvårar genomförandet av en förändring.     

Edvardsson Stiwne (1997, s. 22-25) beskriver vidare olika handlingsstrategier 

som används vid organisationsförändringar. I samband med att en organisation 

ställs inför tuffa förändringskrav, ofta under tidspress, fattas vanligen beslut som 

medför en centralisering av stödfunktioner och kommunikation. Samtidigt 

delegeras ansvar långt ut i organisationen. Åtgärderna medför att ledningens 

kontakt med organisationen blir begränsade. Om åtgärderna dessutom genomförs i 

samband med minskade ekonomiska resurser förstärks motståndet. Förändringen 

kommer både planeras och kommuniceras samt även verkställas enligt ett 

uppifrån och ned-perspektiv. Strategin baseras på underliggande värderingar som 
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betonar standardisering, kontroll, disciplin och åtlydande av direktiv. Angelöw 

(1991, s. 93-94) påtalar att toppstyrda strategier utgår ifrån att involvera få 

personer i ledningsskiktet som anses ha den bästa lösningen på kort sikt. 

Strategierna möts ofta av motstånd då engagemanget och viljan att förändra är låg 

hos medarbetarna. Angelöws (ibid.) erfarenheter, han stödjer sig även på Olssons 

(1985) studie, av toppstyrda förändringsstrategier är att processerna ofta leder till 

varaktigt missnöje, konflikter och att samarbetet försämras. Även de 

attitydförändringar som avsetts med omvandlingen ger ofta dåligt genomslag och 

stannar i regel vid ytlig anpassning. Det är vanligt att medarbetare upplever att 

deras kunskap och erfarenheter inte fångas upp och tas tillvara på och att 

kommunikationen mellan olika nivåer är bristande. Vanligt är också att 

uppföljningen av förändringar är bristfällig och att åtgärder för att stödja 

processen först sätts in när problem redan har uppstått. Enligt Josserand et al. 

(2006, s. 61) är det tydligt att förmågan att utveckla en mer öppen och proaktiv 

organisationsstruktur inte enbart kan ske utifrån ett uppifrån och ned-perspektiv, 

utan är beroende av både historiken och det sociala kapitalet inom organisationen 

för att lyckas.  

En organisationsförändring som genomförs med en uppifrån och ned-styrd 

strategi, med ett uttalat mål om ökat nedifrån och upp-perspektiv kan leda till 

förvirring. Det finns en överhängande risk att denna typ av förändring, trots goda 

intentioner, kan leda till en känsla av ökad toppstyrning och begränsat 

handlingsutrymme.  

Angelöw (1991, s. 88-103) menar att det är centralt att det finns en vilja till 

förändring för att förändringar ska kunna genomföras. Viljan är beroende av att 

det finns en känsla av delaktighet, trygghet och tilltro samt att tydlig information 

finns tillgänglig, vilket utgör en förutsättning för att kunna genomföra 

förändringsarbete på ett bra sätt. Om medarbetare görs delaktiga och upplever 

inflytande i processen kan viljan till förändring förstärkas, och motsatsen gäller 

om medarbetare inte görs delaktiga. Enligt Angelöw (ibid.) baseras ett gott 

förändringsarbete på att delaktiggöra så många medarbetare som möjligt i 

processen och de som berörs av förändringen bör involveras redan från start. Om 

medarbetarna istället upplever utanförskap kan det skapa tydligare motstånd mot 

förändringen och minska engagemanget. Angelöw (ibid.) menar att det finns 

mycket forskning som indikerar att delaktighet är en viktig del av 

förändringsarbetet och att deltagande förändringsstrategier visat sig mer effektiva 

än toppstyrda för att uppnå goda förändringar. Förändringsarbetet underlättas 

markant av samverkan och delaktighet.   

Utifrån ovanstående teoretiska utgångspunkter kan upplevelsen av 

organisationsförändringar antas påverkas av hur tillåtande värderingarna inom en 

organisation är och hur väl de överensstämmer med förändringens natur och det 

den medför. Organisationer som utvecklats från offentliga verksamheter till att 

anta mer drag från näringslivet, såsom fokusering på service, effektivitet och 

entreprenörskap, kan uppleva svårigheter i övergången då värderingskonflikter 

kan uppstå. Även själva planeringen och genomförandet av 

organisationsförändringen kan antas påverka då delaktighet är viktigt för att skapa 

en positiv förändringsvilja. Generellt antas förändringar som betonar ökad 
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delaktighet men som enbart genomförs uppifrån, från ledningshåll, skapa 

motstridigheter och motstånd. Förändringen upplevs motsägelsefull.  

2.2 Påverkan inom grupper 

Som tidigare forskning ovan indikerar krävs samspel mellan medarbetarna i 

organisationen och de omgivande strukturerna för att genomföra en 

organisationsförändring på ett bra sätt. Vad kan vidare påverka medarbetarnas 

upplevelse av förändringen? Organisationskultur har tidigare berörts som en 

faktor som kan påverka medarbetarna, dock är det rimligt att anta att det inte är 

hela förklaringen. 

Under det senaste decenniet har forskare börjat intressera sig för vilken roll så 

kallade informella ledare spelar i samband med organisationsförändringar. Peters 

och O’Connor (2001, s. 35-39) menar att om ledningen samarbetar med 

informella ledare vid en organisationsförändring kan det ge en fördel. 

Omgivningen är vana att lyssna på dem, så när de framför sina åsikter påverkas 

medarbetarna. Informella ledare finns i alla organisationer och vid en 

förändringsprocess kommer de att utöva sitt inflytande. De kommer därigenom att 

påverka beslut, handlingar och åsikter vilket inverkar på förtroendet för 

förändringsarbetet. Paralleller kan dras till Pescosolidos (2001, s. 1-15) forskning 

som funnit att informella ledare påverkar en grupps effektivitet, värderingar och 

inställning till arbete i hög grad.  

Vid förändringsarbete blir då den viktigaste frågan, enligt Peters och 

O’Connor (2001, s. 35-39), ifall de informella ledarna kommer att använda sitt 

ledarskap och inflytande till att stödja eller motarbeta de föreslagna 

förändringarna. Genom att vara proaktiv och identifiera och bjuda in de informella 

ledarna till diskussion redan innan beslut om förändring fattas kan till viss del 

underlätta för att skapa en positiv förändringskraft. Även Akande och Odewale 

(1994, s. 27-30) menar att informella ledare genom sin position och genom sitt 

förtroende fungerar som knytpunkter för kommunikation inom organisationer. 

Genom sina sociala nätverk tolkar och sprider ledarna informationen snabbt.
2
 

Eftersom informella ledare finns i alla typer av organisationer är det troligt att 

så även är fallet i företaget i uppsatsen. De informella ledarna kan ha 

förutsättningar och makt att påverka sina medarbetare i mer eller mindre 

utsträckning och beroende på deras inställning till organisationsförändringen kan 

de ha påverkat upplevelsen på olika sätt. 

Ledarskap i vid bemärkelse kan ses som socialt inflytande. Smircich och 

Morgan (1982, s. 257-263) identifierar att leda i en vidare mening som en 

handling för att försöka forma kontexten. I organisationer formar ledaren 

handlingen inom kontexten så att medarbetare kan förstå och använda den som 
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referens för sitt eget handlande. Medarbetare vänder sig till ledaren för att den ska 

tolka tvetydiga situationer, förklara helheten och tydliggöra meningen där det är 

oklart. På detta sätt guidar ledare medarbetare till en gemensam uppfattning om 

omgivningen. Smircich och Morgan (ibid.) menar att denna process är tydligast i 

de grupper där formella ledare inte finns och informella ledare framträder 

naturligt. Inom dessa grupper framträder snart gemensamma värderingar och 

underförstådda normer som gör att de utvecklas till en social organisation.  

Då ledarskap inte explicit är kopplat till en formell befattning blir en ledare, i 

en demokratisk kontext, generellt den som vinner de leddas förtroende. Enligt 

Kaufmann och Kaufmann (2005, s. 385-388) är en formell ledare en individ som 

utses till en tjänst där det finns förhållandevis tydliga specifikationer av 

arbetsområde, ansvar och befogenheter. Men att en individ utsetts till ledare 

innebär inte per automatik att personen faktiskt blir ledare. För att bli ledare krävs 

att individen även uppfattas som ledare, vilket inte följer automatiskt med titeln 

utan har med den upplevda legitimiteten att göra. Legitimitet är något som byggs 

upp genom hur man utför sina åtaganden och sitt ledarskap. Även informella 

ledare kan bygga upp personlig legitimitet genom sitt sätt att hantera situationer 

och sin förmåga att skapa förtroende inom gruppen. En informell ledare är, enligt 

Kaufmann och Kaufmann (ibid.), en individ som utkristalliseras inom en grupp 

och som uppnår ledarstatus utan att ha någon formell tjänst. Individerna innehar 

ofta hög kompetens och kan dela med sig av sina kunskaper, vilket gör att tilliten 

inom gruppen ökar. Även individens benägenhet att ställa upp för gruppen är 

avgörande för att bli en informell ledare. Inom gruppsykologin menar Kaufmann 

och Kaufmann (2005, s. 294) att forskning tydligt visar att informella ledare ofta 

innehar viktig kompetens för det arbete som ska utföras inom gruppen. De 

egenskaper som karaktäriserar informella ledare är bland annat empati, 

självsäkerhet och dominans, vilket kan vara positivt vid styrning av grupper.  

Även Granér (1994, s. 104-105) betonar diskrepansen mellan formella och 

informella ledare. Han menar att det är den informella organisationen som avgör 

vem som blir ledare. Då organisationer och grupper befinner sig i balans menar 

Granér (ibid.) att den formella ledaren också ofta uppfattas som den som leder. 

Men om den formella ledaren inte lyckas få förtroende och bli erkänd inom 

gruppen kommer den att skaffa andra ledare. Då uppkommer en situation med en 

ledare med maktbefogenheter som ingen följer och en ledare som alla följer men 

som saknar befogenheter, gruppen är då i obalans.  

Detta skulle kunna vara relevant för företaget i uppsatsen - om det finns 

informella ledare som har legitimiteten som krävs för att påverka sina 

medarbetare blir det intressant att undersöka åt vilket håll de påverkat dem.   

För att ytterligare försöka fånga på vilket sätt informella ledare kan påverka 

sin omgivning kommer hjälp tas av en förtroendeteori som Mayer et al. (1995 

s.709-730) presenterat. Modellen fokuserar på förtroende inom organisationer och 

inriktar sig på förhållandet mellan den som har förtroende för och den som har 

förtroendet. Lewicki och Bunker (1996, s.114-116) menar att förtroende på en 

mellanmänsklig nivå kan betraktas som interaktionen mellan individer. 

Interaktionen bygger antingen upp eller raserar förtroendet mellan individer och 

grupper. Förtroende definieras dels som förväntningar på den andre deltagaren, 
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men även som risker förknippade med förväntningarna samt de kontextuella 

faktorer som kan öka eller begränsa förtroendet. Enligt Mayer et al. (1995 s. 709-

730) beror uppfattningen och tolkningen av förtroendet på dessa kontextuella 

faktorer samt på egenskaperna hos personen i fokus för förtroendet. Främst tre 

personliga egenskaper verkar avgörande för trovärdigheten; kompetens, godhet 

och integritet. 

Utifrån ovanstående teoretiska utgångspunkter kan det vara rimligt att anta att 

informella ledare förväntas kunna påverka gruppers upplevelser och åsikter. Om 

en informell ledare är positivt inställd till en förändring torde denne kunna 

påverka gruppens uppfattning att bli mer positiv och tvärt om. Ju mer förtroende 

och legitimitet den informella ledaren har desto mer inflytande i gruppen. Då det 

skett mycket förändringar högt uppe i företaget i uppsatsen de senaste åren är det 

troligt att medarbetarna inom olika grupper långt ut i linjen utvecklat stark 

gemenskap i gruppen. Det kan vara så att upplevelsen av och förtroendet för 

omgivningen är mer osäker än tidigare vilket kan göra att grupper söker trygghet i 

sig själva. Om förtroendet för den formella ledningen brister är det rimligt att anta 

att medarbetare söker vägledning på annat håll, där förtroende finns. 

2.3 Sammanfattning 

Sammantaget indikerar den tidigare forskningen och teorierna som presenterats 

ovan att det i organisationer, som antagit organiseringsideal som betonar 

decentralisering och ökade befogenheter, kan ske komplikationer när det gäller att 

genomföra organisationsförändringar. Då nya typer av organisatoriska tankesätt 

krockar med traditionella tankesätt kan förändringar vara svåra att lyckas med då 

förändringarna kanske inte stämmer överens med medarbetarnas värderingar och 

upplevelser. Även själva genomförandet av organisationsförändringar tycks vara 

av vikt för hur de upplevs och mottas av medarbetarna. För att lyckas med 

organisationsförändringar tycks det vara viktigt att få med sig medarbetarna på 

förändringen. En avgörande faktor i detta sammanhang skulle kunna vara att de 

som har förtroende hos medarbetarna, de så kallade informella ledarna, ställer sig 

positiva till förändringen och det den medför. Vilket torde öka chanserna att även 

medarbetarna skulle ställa sig mer positiva till förändringen.     

Jag kommer att utgå ifrån teorin att värderingar kan skapa konflikter i syn- och 

tankesätt. Värderingar kan få individer att uppleva förändringen som mer negativ 

då den eller det den representerar kan strida mot rådande värderingar i 

organisationen. Dock kompletteras utgångspunkten med den tidigare forskning 

som tar upp förändringsstrategier och att delaktighet är viktigt vid en förändring, 

eftersom processen också kan antas vara viktig för upplevelsen och utfallet av en 

organisationsförändring. Vidare används teorierna om förtroende och ledarskap 

för att undersöka vilken roll det spelar inom grupper och om så kallade informella 

ledare eventuellt kan påverka upplevelsen av organisationsförändringen.    
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3 Metod 

Ett av de viktigaste besluten som fattas i en undersökning är valet av 

forskningsdesign. Det är viktigt att kunna planera arbetet ordentligt och valet av 

forskningsdesign är svårt att förändra under arbetets gång. När det gäller val av 

design handlar en del av problematiken om att välja analysenheter. För empiriska 

undersökningar är det dessutom viktigt att identifiera relevanta jämförelser som 

gör att slutsatser kan dras om den undersökta problematiken. (Esaiasson et al. 

2007, s. 97-100) Nedan presenteras valet av metod i undersökningen utifrån urval, 

datainsamling, tillvägagångssätt och analysmetod. 

I det här fallet, för att undersöka problemområdet som beskrivits ovan, 

genomfördes undersökningen på ett företag som upplevt problematiken och därför 

var väl lämpat för studien. Företaget kommer på begäran att behandlas 

konfidentiellt och benämns fortsättningsvis som Företag X.    

3.1 Bakgrund Företaget X 

Under 1990-talet genomfördes en rad bolagiseringar, och därigenom 

marknadsanpassningar, av olika statliga verk i Sverige. Enligt Bergs (1999, s. 

246-253) resonemang är det troligt att dessa bolagiseringar skedde till följd av en 

mer generell utveckling inom politiken. Den ekonomiska krisen i början av 

årtiondet samt den snabba teknologiska utvecklingen inverkade troligen också på 

processen. Vid bolagiseringar av myndigheter är det vanligt att 

förändringsprocessen sker i flera steg. Först införs marknadsinslag i 

organisationen och en beställar-/utförarmodell introduceras. Andra steget är sedan 

traditionellt att konkurrensutsätta den interna verkställande enheten genom att 

beställaren upphandlar även externt. Förändringarna förväntas öka 

produktiviteten. Sista steget är att separera enheten från myndigheten och skapa 

ett aktiebolag som fortfarande ägs helt av staten. Skillnaden när en myndighet 

övergår till att vara ett aktiebolag är att de blir självständiga juridiska personer 

som precis som vilket annat aktiebolag som helst lyder under aktiebolagslagen. 

Det blir mer fokus på att verksamheten kommer att drivas i vinstsyfte (SOU 

2007:78, s.19-25).  

I början av 1990-talet omvandlades Företaget X från ett statligt verk till ett 

aktiebolag. Beskrivningen av bolagiseringsprocessen ovan stämmer 

förhållandevis väl överens med Företaget X:s utveckling under de senaste 20 åren. 

Företag X är numera ett aktiebolag som är helägt av svenska staten och ingår i en 

internationell koncern. Bolagiseringen bidrog delvis till en tydligare styrning och 

en klarare ekonomisk roll och möjligheten till konkurrens öppnade upp för en 
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internationell expansion för företaget (SOU)
3
. Åtgärderna tvingade dock fram en 

ökad effektivitet inom företaget vilket ledde till omorganiseringar för att kunna 

möta den nya marknaden. Företaget var tvunget att tänka om då de gick från en 

förvaltande roll till en mer vinstdrivande roll. Förändringen skapade en speciell 

situation inom Företaget X då en beställar-/utförarmodell infördes. Beställarsidan 

inom företaget kom att i mångt och mycket fortsätta fungera som ungefär som 

företaget tidigare gjort, medan det för utförandesidan innebar en mycket större 

omställning. Utförandesidan blev tvungen att ställa om sin organisation och börja 

tänka och agera som ett entreprenadföretag. Denna omställning har skett i olika 

etapper, genom olika organisationsförändringar sedan beslutet om bolagisering.  

I undersökningen kommer Företag X fortsättningsvis förstås som ett statligt 

ägt företag. Innan Företag X bolagiserades anser jag dock att det kunde jämföras 

med en verksamhet inom offentlig sektor såsom exempelvis sjukvård. Inte att 

själva verksamheten var jämförbar, men däremot den egna uppfattningen om 

verksamheten. Definitionen av hur individer förstår sitt arbete inom offentlig 

sektor blir därför en uppfattning av samhällsnytta. Individer inom offentlig sektor, 

oavsett verksamhet, menar jag, delar en uppfattning om att deras arbete uppfyller 

en viktig samhällsfunktion, vilket präglar kulturen inom dessa verksamheter.  

Tidigare forskning har visat att det, i processen som beskrivits ovan, kan 

uppstå svårigheter i övergången från en typ av organisationsstruktur till en annan 

– det vill säga svårigheter med marknadsanpassningen. I Företag X syftar många 

av de marknadsanpassade åtgärderna som genomförts till att ge organisationen 

mer befogenheter längre ut i organisationen samt att organisationen ska bli mer 

flexibel. Företag X har under de senaste åren arbetat inriktat mot en ökad 

delaktighet med en målsättning att medarbetarna ska kunna planera sina dagar 

själva. Ett nytt flerårigt avtal med beställarsidan har dessutom inneburit en större 

chans för medarbetarna att påverka och förändra utförandet av uppdragen, jämfört 

med tidigare avtal då arbetsgången för uppdragen var tydligt styrd. Företag X 

anser sig även ha arbetat mycket med att förändra kulturen i samband med 

organisationsförändringarna, bland annat genom att tydliggöra vad som är okej att 

göra och inte. Företaget betonar vikten av företagskultur och har några kärnvärden 

som de, tillsammans med en uppförandekod, anser förenar medarbetarna.  

I början av året genomfördes en organisationsförändring i företaget och en ny 

organisationsstruktur infördes i koncernen. Det framgår tydligt i årsredovisningen 

att organisationsstrukturen är ett led i deras strategiska inriktning med fokus på 

bland annat lönsamhet och effektivisering. Syftet med den nya 

organisationsstrukturen var förutom att minska kostnader och uppnå förbättringar 

i verksamheten även att stärka medarbetarnas engagemang. Då koncernen är 

internationell är organisationen först uppdelad i landsöverskridande divisioner 

som är funktionellt indelade. Divisionerna är sedan indelade i landsöverskridande 

affärsenheter. Inom en av dessa affärsenheter återfinns bolaget som 

undersökningen i denna uppsats baseras på och ingår i den del av företaget som 

tidigare kallats utförandesidan. Bolaget består av tre enheter. En av enheterna 
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består av fyra affärsområden och det är inom ett av dessa affärsområden som 

undersökning gjorts. Affärsområdet består av sex geografiskt indelade 

avdelningar, varav två kommer att ingå i undersökningen. 

De åtgärder som genomförts i samband med organisationsförändringen och 

utvecklingen har dock inte fått det utfall som önskades. Åtgärderna syftar till att 

ge organisationen ett mer så kallat nedifrån och upp-perspektiv, men 

upplevelserna hos medarbetarna är snarare att organisationen fått ett mer så kallat 

uppifrån och ned-perspektiv. Företag X:s årliga medarbetarundersökning
4
 talar sitt 

tydliga språk och indikerar att medarbetarna upplever kraftigt försämrat 

förtroende för företagets ledning och företagets anseende i stort. De delar av 

medarbetarundersökningen som försämrats mest och som i dagsläget befinner sig 

på en sådan nivå att insatser behöver göras, är Företagets ledning, Företagets 

anseende och Miljö och samhälle. Medarbetarna själva väljer bland annat att 

beskriva problematiken i form av en upplevelse av ökad grad av toppstyrning i 

företaget. Därför är ledningen, inom den del av företaget som ingår i 

undersökningen, väldigt mån om och intresserade av att få reda på vad som ligger 

bakom medarbetarnas upplevelser. De vill gärna veta vad de kan göra för att 

förbättra för medarbetarna.   

3.2 Val av metod 

Avgörande vid val av metod är vilken typ av forskningsfråga det är som ska 

besvaras. Ambitionen var dels att förklara varför båda enheterna i undersökningen 

upplever en ökad grad av toppstyrning men dels även undersöka varför 

upplevelsen skiljer sig åt mellan enheterna.  

Trost (2010, s. 31-35) menar att kvalitativa studier lämpar sig bättre då 

förståelsen av människors sätt att reagera och agera står i fokus, eller om 

olikartade handlingsmönster ska försöka urskiljas. Av den anledningen kom denna 

undersökning att bli kvalitativ och omfatta en jämförande fallstudie. Eftersom 

undersökningen enbart hade två analysenheter innebar det en intensiv studie, det 

vill säga en djupare studie av få fall (Teorell & Svensson 2007, s. 80). Få fall 

innebär dock att generaliserbarheten sänks, vilket jag också var medveten om. 

Men eftersom sociala problem är komplexa och svåra att fånga menar George och 

Bennett (2005, s. 19-34) att fallstudier kan vara fördelaktiga. De kan ge forskaren 

bättre förutsättningar genom att enklare kunna identifiera och mäta de indikatorer 

som bäst representerar den teoretiska grund som forskaren avser att mäta. Vidare 

menar George och Bennett (ibid.) att den vanligaste kritiken som framförs mot 

fallstudier är att valet av fall riskerar att bli partiskt. Då undersökningen gjordes 

                                                                                                                                                         

 
4
 Uppsatsen tar sin utgångspunkt i resultatet från Företag X:s medarbetarundersökning 2011. Jag har fått tillgång 

till affärsområdets resultat av affärsområdeschefen. Svarsfrekvensen på undersökningen var väldigt hög vilket 

indikerar att resultatet är tillförlitligt och bör anses kunna ligga väl till grund för uppsatsens frågeställningar.  
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tillsammans med ett företag och analysenheterna valdes strategiskt för att delvis 

kunna undersöka skillnader, anses inte det vara problematiskt i det här fallet.  

Eftersom undersökningen består av två frågeställningar av skiftande karaktär 

innebar det att två olika metoder användes för att försöka besvara dem. Metoderna 

grundar sig på John Stuart Mills logik att man för att kunna finna en förklaring till 

en företeelse måste välja ut fall där företeelsen faktiskt förekommit (Esaiasson et 

al. 2007, s. 130-134). Metoden kallas lika utfalls-design (method of agreement) 

och handlar om att välja enheter som är likartade i utfall och genom att identifiera 

gemensamma faktorer kunna argumentera att de kan förklara utfallet. Samtidigt 

ska inte enbart fall där företeelsen förekommit undersökas, utan även jämförbara 

fall där företeelsen inte förekommit ska inkluderas. Den metoden kallas olika 

utfalls-design (indirect method of difference) och går ut på att välja två enheter 

som varierar i sitt utfall. Genom att identifiera en faktor som enheterna inte har 

gemensamt kan det argumenteras för att faktorn förklarar skillnaden i utfallet. 

Mill själv menade att metoderna skulle betraktas som renodlade idealtyper 

eftersom sociala problem är komplexa (Teorell & Svensson 2007, s. 225-229). 

Viss problematik kan förekomma om exempelvis flera faktorer identifieras där 

enheterna skiljer sig åt. Det kan då vara svårt att avgöra vilken som spelar störst 

roll för utfallet och även om faktorerna möjligen är kopplade till varandra. 

Dessutom finns alltid risken att andra, ej testade, faktorer också påverkar utfallet. 

Det finns anledning att argumentera för att flera olika faktorer kan påverka hur en 

enhet upplever utfallet av en organisationsförändring, därför torde det inte vara 

rimligt att försöka isolera endast en faktor. Fenomenet undersöktes istället utifrån 

tre relevanta teoretiska utgångspunkter.  

För att kunna besvara frågeställningarna handlade datainsamlingsmetoden om 

att försöka komma fram till det underliggande hos aktörerna, att försöka fånga 

deras upplevelse (Repstad 2007, s. 17). Då ett brett underlag av medarbetarnas 

åsikter, i form av medarbetarundersökningen, redan fanns tillgängligt skulle det 

vara en fördel att komplettera uppgifterna med mer djupgående information. 

Intervjuer ansågs därför vara den mest lämpade tekniken för att kunna djupdyka i 

det som stack ut i det befintliga materialet. Strukturerade intervjuer med låg grad 

av standardisering genomfördes, i bemärkelsen att intervjuerna hölls inom ett 

avgränsat område med öppna frågor samt att följdfrågorna och språkbruket 

anpassades till situationen (Trost 2010, s. 39-42). Intervjuerna genomfördes på två 

olika sätt, genom enskilda intervjuer med enheternas gruppchefer och genom 

fokusgruppsintervjuer med medarbetare från respektive enhet. 

Datainsamlingsmetoderna presenteras mer ingående nedan. 

3.2.1 Urval  

Valet av analysenheter föll sig förhållandevis naturligt eftersom undersökningen 

gjordes tillsammans med ett företag vilket gjorde avgränsningen mer självklar. 

Till undersökningen gjordes urval på två olika nivåer, med olika urvalsstrategier.  

Första urvalet handlade om att identifiera analysenheter. Utifrån Trosts (2010, 

s. 137-140) beskrivning av strategiskt urval skulle detta urval närmast kunna 
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betraktas som sådant. Ett antal kriterier ställdes upp som enheterna skulle 

uppfylla, dels för att fungera i metoderna men dels även för passa syftet. 

Företagets egen medarbetarundersökning användes som underlag för att 

identifiera de beröringspunkter som var relevanta för den övergripande 

problematiken. Med hjälp av resultatet från medarbetarundersökningen kunde två 

enheter identifieras som var lämpliga att genomföra undersökningen på. De två 

enheterna stämde överens i utfallet av medarbetarundersökningen i den 

bemärkelsen att de båda uppvisade försämrade resultat, jämfört med föregående 

år, på de beröringspunkter som var relevanta för undersökningen. Vilket innebar 

att de fungerade att använda i en lika utfalls-metod. Samtidigt skiljde sig 

enheterna även åt i utfallet då ena enheten var mer negativt inställd till de olika 

beröringspunkterna, medan den andra i och för sig hade fått ett försämrat resultat 

mot för året innan men samtidigt var mer positiv än den första enheten. Vilket gör 

att enheterna även fungerar att använda i en olika utfalls-metod. En 

sammanställning av underlaget till urvalet redovisas nedan.  

De beröringspunkter i medarbetarundersökningen som var aktuella för 

undersökningen var de områden som försämrats mest inom affärsområdet jämfört 

med föregående år, det vill säga Företagets anseende, Miljö och samhälle och 

Företagets ledning (se diagram 1). 

 

Diagram 1. De tre områdena med störst procentuell försämring från 2010 till 2011.  

 

Av de som besvarat medarbetarundersökningen inom affärsområdet 2011 svarade 

enbart 38 % positivt på frågor som berörde Företagets anseende. 39 % besvarade 

frågor gällande Miljön och samhället positivt. Samt endast 31 % svarade positivt 

på frågor avseende Företagets ledning. Medarbetarna själva beskriver, som 

tidigare nämnts, upplevelsen och försämringen delvis som en ökad grad av 

toppstyrning. Då det största missnöjet i medarbetarundersökningen är inriktat mot 

företaget och dess ledning får även resultatet i denna antas väl representera 

uppfattningen av toppstyrning.   

Enheterna som valdes ut till undersökningen hade båda fått försämrat resultat 

jämfört med 2010, men skilde sig samtidigt åt mellan varandra. Urvalet utgick 

ifrån en sammanställning över företagets specifikt fokuserade frågor inom de tre 

olika beröringsområdena. Enheterna har besvarat de fokuserade frågorna enligt 
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nedan (se tabell 1). Procenttalen anger hur många procent av enheterna som 

besvarat frågorna positivt.  

 

Tabell 1. Jämförelsetal från medarbetarundersökningen 2011 mellan Enhet 1 och Enhet 2 

 

Utifrån jämförelsetalen i tabellen ovan kan ses att Enhet 1 var mer positivt inställd 

till de fokuserade frågorna medan Enhet 2 var mindre positivt inställd. Vilket 

gjorde att enheterna lämpade sig väl för jämförelse med olika utfalls-metoden.  

Andra urvalet handlade om urval till intervjuerna. Urvalet skulle kunna 

betecknas som ett bekvämlighetsurval i bemärkelsen att endast ett kriterium sattes 

upp och det var att intervjupersonerna skulle tillhöra en av de utvalda enheterna 

(Trost 2010, s. 140-141). Hjälp från respektive gruppchef krävdes för att göra 

urvalet till fokusgruppsintervjuerna då min kunskap och information om 

enheterna var begränsad. Enligt Repstad (2007, s. 89) medför detta vissa risker att 

cheferna exempelvis väljer ut de mest följsamma eller kritiska medarbetarna 

beroende på syftet med undersökningen. Jag var medveten om denna problematik 

och precis som Repstad (ibid.) nämner försökte jag väva in något slumpmässigt 

drag i urvalet genom att inte specificera alltför tydligt vad intervjun skulle 

behandla. I det här fallet anses inte urvalet ha blivit styrt på det sättet, inte 

avsiktligt i alla fall. Eftersom det endast fanns en gruppchef på varje enhet föll det 

sig naturligt att de skulle delta i de enskilda intervjuerna.  

För att underlätta informationen författades ett introduktionsbrev (se bilaga 1) 

som presenterade mig och syftet med undersökningen. Gruppcheferna 

informerades tidigt om att deras medverkan skulle behandlas så konfidentiellt som 

möjligt, men att det i en presentation till ledningen för företaget kunde vara svårt 

att garantera deras konfidentialitet. I uppsatsen användes inga namn men då 

ledningen i företaget visste vilka enheter som ingick i studien fanns risk att de 

skulle kunna förstå. Gruppcheferna ansåg dock inte att det var något problem.   

Den enda bakgrundsvariabel av egentligt intresse för frågeställningarna var 

hur länge intervjupersonerna arbetat inom företaget, eftersom exempelvis 

organisationskultur kan antas ha haft större påverkan på dem som arbetat länge i 

företaget. Övriga bakgrundsvariabler var av mindre relevans för undersökningen 

och därför togs ingen speciell hänsyn till dem. Ålder skulle ha kunnat påverka, 
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men var inte möjlig att undersöka inom ramen för detta arbete. Eftersom det inte 

fanns möjlighet att påverka vilka åldrar intervjupersonerna var, kunde inte vidare 

jämförelser göras. Vidare torde det vara rimligt att anta att alla intervjupersoner 

hade ungefär liknande utbildningsbakgrund och inkomst vilket gjorde att det inte 

var det som förklarade variationen. Även kön hade mindre betydelse eftersom det 

var en kraftig övervikt av män inom de olika grupperna och de få kvinnor som 

fanns inte var tillräckligt många för att få en statistisk effekt i 

medarbetarundersökningen, vilket gjorde att det inte heller var denna variabel som 

förklarade skillnaden.     

3.2.2 Enskilda intervjuer 

Enskilda kvalitativa intervjuer gjordes med gruppcheferna på respektive enhet. 

Delvis eftersom Wibeck (2010, s. 54) menar att fokusgruppsintervjuer inte är 

lämpliga för diskussioner om arbetsförhållanden om chefer och medarbetare ska 

delta samtidigt. Men även för att försöka fånga eventuella ledtrådar om utfallet på 

respektive avdelning kunde vara kopplat till olika arbetssätt och vad chefen ansåg 

påverkade gruppens upplevelser. En central synpunkt i detta avseende var om 

cheferna själva upplevde att det fanns speciella nyckelpersoner inom grupperna 

som kunde påverka övriga medarbetare. Relevant ansågs även chefernas 

värderingar och syn på utvecklingen i organisationen vara då det kan vara svårt att 

driva utveckling som inte överensstämmer med ens egna värderingar. Det ansågs 

även intressant att kunna jämföra chefernas upplevelser och åsikter med 

medarbetarnas och därigenom eventuellt kunna få en mer nyanserad bild av 

verkligheten. Något som är relevant vid val av intervjupersoner är att forskaren 

anser att personen har något viktigt att tillföra utifrån den givna frågeställningen 

(Repstad 2007, s. 88-89). Vilket gruppcheferna ansågs ha.  

Den så kallade intervjuareffekten är bra att vara medveten om vid enskilda 

intervjuer. Rosengren och Arvidsson (2002, s. 145) menar att intervjuaren och 

intervjupersonen genom ömsesidiga förväntningar kan påverka situationen så att 

svaren riskerar att bli snedvridna. Förväntningarna på motparten kan förstärkas av 

situationen och av budskapet, men även av stereotyper och förutfattade meningar. 

Det är viktigt att vara medveten om påverkanseffekten som uppstår vid 

intervjusituationer och försöka minska den på olika sätt. Jag var medveten om 

detta och försökte därför tänka på att minimera effekten vid intervjutillfällena, 

genom att exempelvis ha ett öppet sinne och försöka att inte förmedla egna 

värderingar. Jag tänkte även på vilken klädsel och framtoning jag hade för att inte 

sticka ut alltför mycket och inte dra onödig uppmärksamhet till mig som person. 

3.2.3 Fokusgruppsintervjuer 

Gruppintervjuer genomfördes med medarbetare ur respektive enhet. Den form av 

gruppintervju som genomfördes var så kallade fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna 

karaktäriseras av att intervjudeltagarna själva tillåts föra ett förhållandevis fritt 
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samtal kring ett tema, men där intervjuaren styr samtalet så att det inte glider 

alltför mycket ifrån ämnet. Intervjuformen tillåter intervjuaren att både lyssna på 

och observera den intervjuade gruppen (Trost 2010, s. 44-45). Intervjuformen 

passade undersökningen och syftet bra. Delvis för att enheterna var så pass små att 

konfidentialitet inte hade kunnat garanteras på annat sätt. Men delvis även med 

tanke på syftet med undersökningen då det var troligare att medarbetarna skulle 

våga framföra sina åsikter och upplevelser i en grupp som de kände sig trygga i. 

Dessutom sågs stor vinning i att samtidigt som samtalet pågick kunna observera 

gruppen, då eventuella tongivande individer skulle kunna identifieras.  

Formen fokusgruppsintervjuer medför vissa risker. Exempelvis menar Trost 

(2010, s. 45-47) att det finns en del etiska problem med att intervjua i grupp. 

Bland annat kan individer under intervjun påverkas av andra att antingen säga för 

mycket eller för lite mot för vad det hade gjort i en enskild intervju. 

Problematiken var viktig att ha i bakhuvudet under själva intervjun och behandla 

personerna med respekt oavsett vad som framkom. Noggranna överväganden 

gjordes om gruppens storlek. Är gruppen för stor kommer intervjuaren inte att 

kunna hålla reda på alla deltagare samt att det generellt är bättre även för 

deltagarna om gruppen är mindre. Enligt Wibeck (2010, s. 61-62) är det inte 

lämpligt med färre än fyra eller fler än sex deltagare i en fokusgrupp. Båda 

fokusgruppsintervjuerna som genomfördes bestod av fyra deltagare.  

Något som enligt Trost (2010, s. 45-47) kan bli problematiskt vid denna typ av 

intervju är att synpunkterna från de individer som är mer blyga och tystlåtna 

riskerar att försvinna och de dominanta och talföra är de enda som talar. Det finns 

även en risk att intervjudeltagarna tenderar att enas kring en för situationen 

lämplig åsikt då grupptrycket kan bli för stort för en ensam individ. Trost (ibid.) 

menar därför att gruppintervjuer inte bör användas i studier där syftet är att få 

fram åsikter eller attityder. Medan Kvale och Brinkmann (2009, s. 166) menar att 

intervjuformen kan vara lämplig då det handlar känsliga frågor eftersom det kan 

vara lättare att framföra åsikter i en gruppinteraktion.  

Trots att det finns betydande kritik mot fokusgruppsintervjuer så genomfördes 

ändå undersökningen med denna intervjuform. Inom ramen för uppsatsen ansåg 

jag inte att det fanns någon bättre metod för att kunna få fram material till att 

besvara frågeställningarna. 

3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Intervjuguide 

Trost (2010, s. 55-56) menar att teoretiska och analytiska frågor ska skiljas åt i 

intervjuer. De teoretiska frågorna ska ställas till intervjupersonen och de 

analytiska frågorna ska ställas efteråt, till det insamlade materialet vid tolkningen. 

Han menar vidare att konkreta frågor om beteenden och handlingar bör ställas 

eftersom känslor är en del av dem och de kommer fram när den intervjuade 

besvarar hur den upplevde situationen. Trost (2010, s. 71-74) anser det 
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fördelaktigt att använda en intervjuguide som innehåller få, övergripande teman 

utan specifika frågor. Detta för att i möjligaste mån låta intervjupersonen styra 

ordningen och vilka andra aspekter som kommer upp. Det är viktigt med 

följsamhet vid kvalitativa intervjuer. Även om Trost inte rekommenderar att ta 

med färdiga frågor i intervjuguiden, gjorde jag ändå det. Av anledningen att jag 

inte ansåg mig själv vara tillräckligt erfaren för att genomföra intervjuerna med 

enbart övergripande teman. Samt att det var viktigt att intervjupersonerna på de 

olika enheterna svarade på åtminstone ungefär samma frågor eftersom svaren 

avsågs jämföras för att besvara frågeställningarna. För att stärka trovärdigheten i 

tolkningen i ett senare resultat ansågs det viktigt att ge intervjupersonerna ungefär 

likadana förutsättningar. Därför skapades en intervjuguide uppbyggd utifrån 

övergripande frågeområden som baserades på de teoretiska utgångspunkterna där 

några viktiga nyckelfrågor utformades inom varje område. Intervjuguiden var 

enbart tänkt att fungera som ett stöd för mig, vilket innebar att följsamhet under 

intervjuerna eftersträvades vilket medförde att frågorna som är med i guiden 

kanske inte kom i den ordningen som de står. 

Den teoretiska utgångspunkten som behandlar att organisationskultur i form 

av värderingar och delaktighet kan påverka upplevelsen och utfallet av en 

organisationsförändring operationaliserades genom frågor som ansågs mäta de 

olika begreppen. De traditionella värderingarna ansvarskänsla, integritet, rättvisa 

och pålitlighet valdes ut för att undersöka om de betonades inom enheterna. 

Frågor om hur enheterna upplevt organisationsförändringen och processen runt 

den formulerades för att fånga upplevelsen av delaktighet. Den teoretiska 

utgångspunkten att individer som har förtroende inom en organisation kan 

påverka sina medarbetare, även utan formellt ledarskap, operationaliserades 

genom frågor som avsågs mäta förtroende och försökte fånga vem som hade makt 

inom enheterna. För mer ingående information om hur begreppen 

operationaliserades se intervjuguiden (bilaga 2) där resonemang finns kring varje 

fråga. 

3.3.2 Intervjuernas genomförande och intervjupersoner 

Det finns etiska regler som är viktiga att följa då det handlar om intervjuer. 

Exempelvis är det viktigt att intervjupersonerna får information om syftet med 

undersökningen samt att deras deltagande är frivilligt. Uppgifter om deltagarna 

och materialet ska behandlas med konfidentialitet och materialet får enbart 

användas till undersökningsändamålet (Repstad 2007, s. 90). I introduktionsbrevet 

informerades det om undersökningens syfte, ungefärliga frågeområden, 

intervjuernas uppskattade tidsåtgång samt att intervjuerna avsågs spelas in. Vidare 

informerades även om att intervjuerna var frivilliga, att det endast var till denna 

undersökning materialet skulle användas samt att allt material skulle behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Alla intervjupersoner fick ta del av 

introduktionsbrevet innan intervjuerna, men intervjuerna inleddes ändå med 

muntlig information om intervjuns upplägg, vilka frågeområden som skulle 

beröras samt ungefärlig tidsåtgång. Intervjupersonerna informerades även om 
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syftet med ljudinspelningen och att ljudfilerna skulle raderas efteråt. En annan 

aspekt som ansågs viktig att upprepa var hur materialet sedan skulle hanteras. Att 

endast jag skulle ha tillgång till och lyssna på intervjuerna för att kunna 

transkribera dem, att avidentifiering skulle ske vid transkriberingarna och att 

intervjupersonerna samt materialet skulle behandlas med största möjliga 

konfidentialitet.  

Alla intervjuer skedde i avskildhet från övriga verksamheten i lokaler av 

konferensrumstyp som intervjupersonerna själva hade valt. I viss mån möblerades 

ett av rummen om för att bättre passa en fokusgruppsintervju. De fyra intervjuerna 

genomfördes på olika orter under två olika dagar eftersom enheterna delvis var 

utspridda över en inte obetydande geografi. Genomförandet av intervjuerna flöt 

bra, upplevelsen var att intervjupersonerna kände sig förhållandevis bekväma och 

kunde tala öppet och obehindrat om de olika ämnena. Alla intervjuer blev något 

längre än på förhand uppskattat, vilket dock inte upplevdes som något problem av 

intervjupersonerna.   

Intervjupersonerna i fokusgruppsintervjuerna bestod av för mig okända 

individer. Intervjun på första enheten (Enhet 1) bestod av fyra individer som hade 

arbetat inom företaget mellan 4 och 32 år. Intervjun på andra enheten (Enhet 2) 

bestod också av fyra individer som hade arbetet inom företaget mellan 2,5 år och 

36 år. Vilket tyder på att respektive enhet hade en bred erfarenhet av 

verksamheten. Alla individerna arbetade dessutom med samma typ av 

arbetsuppgifter på sina respektive enheter.  

Båda gruppcheferna var även dem okända för mig. Gruppchefen på första 

enheten (Enhet 1) hade arbetat inom företaget i 4 år. Gruppchefen på andra 

enheten (Enhet 2) hade arbetat inom företaget i 29 år. 

3.4 Bearbetning av material och analysmetod 

Alla intervjuer spelades in men transkriberades efteråt för att enklare kunna 

strukturera upp och använda materialet. Efter transkriberingen tolkades och 

sorterades det som sagts under intervjuerna och delades in i övergripande teman 

utifrån det mest framträdande i intervjuerna som berörde de teoretiska 

utgångspunkterna. Relevanta citat placerades in under de olika temana för att 

sedan kunna relatera de olika intervjuerna till varandra. Det tematiserade 

materialet användes sedan för att gå igenom varje tema och ta bort likartade citat 

och välja ut de som bäst representerade det som sagts för att få överskådlighet i 

materialet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 300-302). I resultatdelen används citat 

från intervjuerna för att belysa de olika resonemangen. Citaten har omarbetats till 

skriftspråk delvis för att ytterligare skydda individernas identitet men även för att 

underlätta för förståelsen. Även namn och platser har antingen tagits bort eller 

ersatts av andra ord såsom ”personen” (ibid.). 

Det fokuserade materialet användes sedan för att vidare tolka och relatera till 

undersökningens teoretiska utgångspunkter för att kunna dra vissa slutsatser. 

Kvalitativ metod innebär vid tolkning att enskilda händelser och tillsynes 
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obetydliga detaljer kan få väldigt stor betydelse, jämfört om man använt 

kvantitativ metod (Thurén 2007, s. 112). Tolkningen av intervjuerna ansåg jag 

vara viktig då det handlar om att få fram individernas underliggande åsikter och 

upplevelser. Då människor och sociala problem är komplexa är det ett bra sätt att 

försöka fånga de dolda aspekter som finns hos människor och organisationer. 

Lindblad och Perez (1997, s.6) menar att fånga perspektiv inte är samma sak som 

att återberätta intervjupersonernas berättelse, utan att man genom analyser 

kontextualiserar berättelser och därigenom åstadkommer något helt annat. Dock 

var jag medveten om att min tolkning till viss del påverkas av värderingar, 

förförståelse samt kontexten. Men tolkningen bidrog samtidigt till ökad förståelse 

och gav djupare mening till de utvalda citaten, vilket också Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 300-302) framhåller i sina riktlinjer. 

För att tydliggöra de metoder som använts i undersökningen introduceras 

nedan ett analytiskt ramverk som är tänkt att vara till hjälp för att besvara 

frågeställningarna i undersökningen. Tabellerna nedan kommer underlätta det 

empiriska jämförandet mellan de två enheterna och tydliggöra de slutsatser som 

kan dras utifrån undersökningen.  

  

Tabell 2. Analytiskt ramverk för jämförelse med lika utfalls-modellen   

 

 

Tabell 3. Analytiskt ramverk för jämförelse med olika utfalls-modellen  
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4 Resultat 

Resultatet av undersökningen redovisas utifrån de centrala teman som behandlar 

de teoretiska utgångspunkterna och som framkom under intervjuerna
5
. Efter varje 

tema sammanfattas resultaten kortfattat. Första delen behandlar 

intervjudeltagarnas syn på och upplevelse av organisationens generella utveckling 

samt hur de upplever organisationsförändringen som genomfördes i början av 

året. Avsnittet är tänkt att ge en inblick i och ökad förståelse för bakgrunden till 

upplevelserna och resultatet i medarbetarundersökningen. Andra delen behandlar 

intervjudeltagarnas upplevelser av den egna arbetsgruppen och vad som kan 

påverka gruppens upplevelser. Avsnittet är tänkt att till viss del belysa olikheter 

mellan enheterna, vilket delvis skulle kunna förklara skillnaden i upplevelse som 

syns i medarbetarundersökningen.  

4.1 Organisationsutveckling med fokus på 

decentralisering och ökad självständighet 

4.1.1 Om organisationens utveckling och företaget idag 

Tidigare forskning indikerar att utvecklingen i organisationer, främst tidigare 

offentliga organisationer, har gått mer mot utvecklandet av ökad delaktighet, 

större flexibilitet och ökade befogenheter längre ut i organisationerna. Skiftningen 

är en generell trend i samhället och har medfört förändringar i organisationer med 

mer fokus på ekonomi, resultatkrav och entreprenörstänk. Då många arbetat länge 

inom Företag X, ända sedan det var ett statligt verk, är det rimligt att anta att 

organisationskulturen delvis finnas kvar sedan den tiden, innan det var ett 

vinstdrivande företag.  

I intervjuerna framkom generella drag av att utvecklingen som skett i 

organisationen inte riktigt överensstämde med medarbetarnas syn på hur det borde 

vara, att kulturen som präglas av samhällsnyttan som är viktig för offentliga 

organisationer fortfarande till viss del finns kvar. Till viss mån finns även känslan 

och uppfattningen att det kanske var bättre förut. Båda grupperna uttryckte 

likartade uppfattningar.  

                                                                                                                                                         

 
5
 Enhet 1, fokusgruppsintervju med medarbetare 2011-12-01.  

  Enhet 2, fokusgruppsintervju med medarbetare 2011-12-02.  

  Enhet 1 GC, enskild intervju med gruppchef 2011-12-01. 

  Enhet 2 GC, enskild intervju med gruppchef 2011-12-02. 
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Vi som har varit med länge… Då pratade man bara tillgänglighet, vi gör bästa möjliga 

arbetsinsatsen vettigaste insatsen för en penning, sen kör vi. Då kände man ju känslan 

att man ville att det skulle gå bra! (Enhet 2) 

 

[…] det är inte så att vi ska göra allt och använda guldmuttrar och sådant, men det är 

ändå så pass viktigt både för företaget och samhället att anläggningarna går. Jag tycker 

inte att de nyttjas på bästa sätt, det finns mycket kvar att göra. Och det är livsfarligt att 

säga ’så här gjorde vi förr’ då fnyser de åt en […] Nä, men allt kanske inte var bättre 

förr, men vi kanske kan ta lärdom. (Enhet 2 GC.) 

 

Medarbetarna upplever att företaget gör avkall på sin kärnverksamhet, sin 

produktion, för att prioritera vinstintresset. I samband med att Företag X blev ett 

aktiebolag krävdes en ökad kostnadsmedvetenhet och ett nytt sätt att arbeta då ena 

delen av företaget plötsligt blev kund åt den andra delen. En ny 

konkurrenssituation krävde dessutom att företaget blev mer 

lönsamhetsfokuserade, vilket innebar en översyn av kostnader och noggranna 

övervägningar om vad som prioriteras. Vilket generellt inte stämmer väl överens 

för dem som jobbat länge inom företaget och kommer från en tradition då det 

statliga verket fokuserade och prioriterade produktionen. Då handlade det inte om 

att titta på budgetar och lösa problem med de resurser som fanns, utan då 

handlade det mer om att lösa problemet - kosta vad det kosta vill, vilket framkom 

under intervjuerna. 

 

Pengarna och resurserna lades direkt ut i produktionen. […] Nu är vi uppdelade och 

alla har sin penningpung att hålla i. Det blir mera bråk om det än om själva problemet. 

(Enhet 2) 

 

[…] pengar som skickas upp i organisationen, som man hellre skulle använda till att 

köpa skruv och mutter till anläggningarna så att de fungerar bättre. Och det tycker ju 

jag är lite märkligt… (Enhet 2 GC.) 

 

Dock framkom även ett annat sätt att se på saken. Uppfattningen om 

omständigheterna var detsamma, men upplevelsen av att det förändrats var inte 

lika negativ. Det var tydligt att det såkallade entreprenörstänket fanns djupare 

rotat i enskilda individer jämfört med merparten som uttryckte förhållandevis 

likartade åsikter.   

 

[…] som jag förstått det förut fanns det hur mycket pengar som helst. Det var bara att 

göra grejer, köpa saker hur som helst… men, man uppnår ingen effektivitet i det. (Enhet 

1 GC.) 

 

Företag X:s utveckling har, likt den generella utvecklingstrenden, gått mot ökad 

decentralisering samt ökade befogenheter och delaktighet längre ut i 

organisationen. Strävan hos företaget är att medarbetarna i större utsträckning ska 

planera sitt arbete själva och därigenom uppnå effektivitet och ökad arbetsro. 
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Samtidigt har stödfunktioner centraliserats för att skapa en gemensam 

administration för att minska kostnaderna. Utvecklingen har påverkat 

arbetssituationen för medarbetarna då det administrativa ansvaret tryckts längre ut 

i organisationen. Den förändrade arbetssituationen skapar frustration för många, 

dels för att de upplever att det inte är deras jobb... 

     

[…] rapportering ska upp. Mer och mer saker som man tycker ska göras på HR nivå, 

det trycks ut på grupp- och avdelningschefer. Och ibland funderar man; är det det här vi 

ska hålla på med, är det inte verksamheten och stötta medarbetarna och få 

verksamheten att rulla på effektivt? (Enhet 1 GC.) 

 

… men även för att de upplever sig sakna kompetens för det. För vissa är det 

också svårt att se någon vinning i att de själva ska vara delaktiga i planeringen av 

jobben. De ser inte det som en positiv utveckling utan snarare som en belastning 

då de inte känner att de klarar av den delen av arbetet.  

 

[…] tänk dig mig framför en dator… jag kommer ju inte iväg på ett jobb på en vecka! 

(skratt) Men det blir ju så bra, det blir ju så billigt. Tiden det kommer att ta för mig att 

knappa på den där maskinen, vem ska betala för det? Oh herregud… Jag blir så 

förbannad på det här tramset! /---/ Nä det var bättre förr! Vi ska bara hålla på med 

skruv och kabel och så ska det sitta en människa och göra det där som kan det – det 

måste ju vara det billigaste som finns, bättre kan det inte bli.  (Enhet 1) 

 

/---/ De kommer ut och talar om för mig att nu far du dit och så gör du det och det. Japp, 

säger jag och så far jag. Kan det bli enklare? Det tycker jag inte. (Enhet 1) 

 

I samband med utvecklingen och kostnadseffektiviseringen infördes centrala 

inköpsavtal och system som skulle ha som funktion att underlätta inköp och sänka 

kostnaderna. Det medarbetarna istället upplevt är en försämring då systemen 

upplevs komplicerade och arbetssättet inte tillåter så lång framförhållning att de 

har möjlighet att beställa material genom detta system. Dessutom upplevs ett 

avstånd till ledningen och de som beslutat om rutinerna. Medarbetarna känner att 

det inte finns någon kontakt och förståelse för den verklighet de lever med varje 

dag, då de exempelvis menar att lokala inköp ibland är ett måste. I dessa 

situationer träder den traditionella uppfattningen av samhällsnytta och ansvar 

tydligt fram då medarbetarna uttrycker ett behov av att stötta de lokala 

leverantörerna så att de kan finnas kvar på orten då Företag X kan behöva nyttja 

dem någon gång ibland. 

 

De förstår inte att när man är ute i obygden är det viktigt att det finns fungerande 

service […] För några år sedan skapade man något […] som var en god tanke. Man 

skulle låna ut riskkapital där banker och andra myndigheter inte tordes låna ut. […] 

Syftet var att få behålla företagen, man insåg att de var jätteviktiga så att servicen av 

anläggningarna kan fungera. Men nu gör man så här istället, nu ska vi handla centralt – 

inte lokalt. Så det går inte ihop höger och vänster hand här. De här avtalen, de blir inte 

bra… de är ofta dyrare. Ofta kan vi handla på andra ställen billigare. (Enhet 2 GC.) 
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Generellt verkar dock det ekonomiska tänkandet finnas närvarande för 

medarbetarna även om det tar sig uttryck på olika sätt. Vissa individer har som 

tidigare nämnts mer entreprenörstänk än andra, men generellt talas det ändå om de 

ekonomiska aspekterna inom företaget. Skillnaden hur olika individer ser på 

saken framkom tydligt i en av intervjuerna.  

 

- […] gör du ett jobb så försöker du göra det så pass snabbt att det går ihop, så att 

det inte går med förlust. Den förutsättningen har man med alla jobb man gör… 

- Det struntar jag då i. /---/ Nä, men om jag säger så här, jag tycker att det är 

viktigare att göra ett bra jobb än att snabba på det. Det kan gå väldigt fel om man 

snabbar på det. Och då får man fara dit och göra om det, det tar ju längre tid då. 

- Nä men det är ju viktiga bitar så det är klart att man måste göra ett bra jobb, men 

man försöker ju ändå göra det någorlunda snabbt.  

- […] vi skulle ju skämmas om någon fick göra om det man hade gjort. (Enhet 1.) 

 

Uppfattningarna indikerar ändå att det ekonomiska tankesättet har fått någorlunda 

genomslag inom organisationen och bär inte lika starka tecken på att föra med sig 

det statliga verkets arv då ekonomiska aspekter överhuvudtaget inte diskuterades 

eller reflekterades över av medarbetarna.  

Generellt uttrycker medarbetarna ett avstånd, som att företaget glömt bort vad 

dess kärnverksamhet handlar om och att det är produktionen som gör att det 

faktiskt kommer in pengar i företaget. Det finns en upplevelse av svårighet att se 

helheten och koppla ihop olika funktioner. Då företaget blivit en koncern med 

flera olika typer av produktionsanläggningar kan det vara svårt att greppa vidden 

av alla delar och hur de bidrar på olika sätt. Känslan är att medarbetarna enbart 

fokuserar på närmsta affärsområdet som att det vore hela företaget. Då de inte har 

någon relation eller kontakt med företaget i övrigt kan det vara svårt att se hela 

koncernen som ett och samma företag. 

 

[…] Dem som sitter där uppe begriper inte att det är de här maskinerna som också 

deras lön kommer ifrån. Jag tror inte att de fattar det här. De har inte råd att kosta på 

en maskin, det finns inga pengar säger dem… Det är ju som om bonden skulle ta bort 

kon! (Enhet 1) 

 

[…] alla dessa chefer, vi drar ju in pengar och dem ska ju ha av dem. Och i och med att 

de inte själva producerar någonting överhuvudtaget så är det ju vi, det vi producerar, de 

jobb vi gör som dels ska driva gruppen att gå plus, och även för dem. (Enhet 1) 

 

Till viss del upplevs en brist på förståelse vad andra funktioner bidrar till inom 

företaget. Det fokuseras mest på det egna arbetet och att det skulle vara det 

viktigaste inom företaget. Till viss del saknas helhetsperspektiv, att det 

exempelvis inte skulle komma in några jobb utan beställare eller dem som 

kalkylerar på jobben. Men även här framkom till viss del en annan syn på saken 

från enskilda individer. De uppfattade i större utsträckning hur saker och ting 
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hängde ihop och gjorde själva kopplingen att olika delar behövs för att det ska 

finnas ett företag. 

 

Men vi tar ju betalt för den planering och konstruktion vi gör också, allt det tar vi ju 

betalt för – det får ju kunden betala. Det finns ju en viss vinst i de timmar dem gör 

också! (Enhet 1) 

 

Frustration över strukturen i företaget framkom förhållandevis tydligt i 

intervjuerna. Upplevelsen var att företaget blivit uppdelat på många olika enheter 

med olika mål, vilket gjort att medarbetarna upplever att alla ser om sitt eget hus i 

första hand. Det finns ingen som har en helhetsbild och företaget känns splittrat då 

alla enheter försöker uppfylla sina egna mål. Generellt uttrycks en bristande 

förståelse för hur allt ska gå ihop och att de olika enheterna delvis har motstridiga 

mål spär på upplevelsen. I allmänhet ser inte medarbetarna vinningen med 

uppdelningen eftersom en ökad ineffektivitet upplevs i samband med strukturen 

som bland annat innebär att fakturor ska skickas mellan olika avdelningar som 

kanske till och med finns inom samma hus.    

 

Man känner igen… Jag såg en utredning när det gäller SJ/Banverket, varför det inte 

fungerar idag – snöa har det ju alltid gjort. Men där har man gjort en massa bolag, och 

ingen har helheten. /---/ Tänk dig själv att du lejer ut servicen till en extern firma som 

har ett helt annat mål. Jag vill ju att maskinerna ska fungera och de vill ju tjäna mer 

pengar - och de tjänar pengar på att det går dåligt! (Enhet 2 GC.) 

 

Det fungerar ungefär som i en familj – om frun lagar mat och mannen byter däck på 

bilen så ska man sitta och fakturera varandra och skicka pengar fram och tillbaka, så är 

det. Och så leker de storföretag inom företaget… ja, det är horribelt. (Enhet 1) 

 

Det finns en känsla av att ”någon” måste styra upp utvecklingen och ta ansvar för 

helheten. Den generella känslan är att det inte är någon som riktigt tror på 

organisationen som den är strukturerad idag. Uppfattningen är att det inte är en 

effektiv organisation. Splittringen innebär en upplevelse av att avdelningarna gör 

onödigt jobb som kostar pengar samtidigt som medarbetarna hela tiden får höra att 

saker och ting är för dyra och går för långsamt. De motstridiga budskapen skapar 

en konflikt hos medarbetarna som ytterligare spär på den bristande förståelsen 

varför företaget är organiserat som det är idag.  

 

Om man tar alla avdelningar och så tar man en som sitter högt upp, anställd av staten, 

och så tittar han ner på alla avdelningar och säger till att man ska rätta sig i ledet – det 

är inte det där vi ska jobba med! Den där koordinatorn, någon sådan måste de ju 

anställa som ser till alla tokigheter som vi håller på med. (Enhet 2) 

 

[…] man har jobbat […]  ute på öppna marknaden och så kommer man hit och börjar 

höra resonemang och se hur det fungerar, man tror inte att det är sant. Hur går det att 

driva ett företag på det här sättet? Det är folk någonting så fruktansvärt… och vad gör 

allihop? (Enhet 1) 
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Trots ovanstående uppfattning av splittring inom företaget så trummas ändå 

visionen om ”Ett Företag X” ut från ledningshåll, vilket skapar ytterligare konflikt 

och frustration hos medarbetarna. De upplever att ledningen inte förstår hur det är 

i verkligheten. Distansen och känslan av ”vi och dem” ökar.  

 

’Ett Företag X’ är en vision som både beställar- och utförandesidan har haft något möte 

om och kommit fram till. Det är en fin slogan – men ingen upplever det ju! (Enhet 2) 

 

Vissa gånger hör man ju ’Ett Företag X’, det är det som gäller […]och det har väl 

aldrig varit så otydligt som nu. Om man tittar på organisationsschemat, det spretar ju 

som ett träd, […] jag förstår att det är svårt att ta till sig. (Enhet 1 GC.) 

 

Upplevelsen är att distansen mellan ledningen och medarbetarna är stor och även 

om försök görs att involvera medarbetarna mer i arbetet så faller det inte alltid i 

god jord. Känslan är att förståelsen för varandra brister och kommunikationen slår 

fel eller når inte fram. Generellt dominerar det hos medarbetarna ett traditionellt 

synsätt om att det handlar om att utföra ett hederligt och viktigt arbete – sen 

struntar man i pappersarbetet, det är inte deras jobb. Intresset är inte tillräckligt 

stort för att uppskatta att bli involverade, i alla fall inte i det dominerande 

synsättet.  

 

[…] ibland uppfattas man nog som en pessimistkonsult när man visar om projekten gått 

dåligt, men även när de gått bra så visar man ju det också och då hoppas jag att de 

lever upp när de ser det. (Enhet 1 GC.) 

 

[…] han visar några bilder på röda siffror, på alla jobb vi gjort. Det är röda siffror… 

(Enhet 1)   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tecken på att gruppernas kultur och 

medarbetarnas värderingar bär spår av mer traditionella ideal och värderingar. 

Nya typer av värderingar och organisationsideal som betonar service, flexibilitet 

och ökade befogenheter stämmer sämre överens med medarbetarnas syn på hur 

organisationer borde skötas och vara, främst hos dem som arbetat länge i Företag 

X. Av den anledningen mottas troligen de nya sätten att arbeta, och de nya 

värderingarna som medföljer, sämre än vad de hade gjort i en organisation som 

mer präglades av nya ideal och värderingarna. 

4.1.2 Om organisationsförändring 

Organisationsförändringar är en naturlig del av stora företags arbetssätt för att 

följa med i utvecklingen och anpassa företaget efter omgivningens krav och 

förväntningar. Eftersom det är en viktig del i organisationen är det viktigt att 

medarbetarna uppfattar förändringarna som ett steg i rätt riktning och känner sig 

delaktiga. Så är dock inte fallet i de intervjuer jag gjort. Medarbetarna upplever 

ingen delaktighet i några förändringar, inte heller de som avser dem själva. De 
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upplever att direktiven kommer uppifrån och det bara är att anpassa sig efter det 

trots att de ibland genom sin kompetens vet att det inte kommer att fungera. 

 

Oavsett vilken vansinnig väg de har styrt det här och vilka olika organisationsmodeller 

det än har varit så har man alltid försökt rädda det, alla har försökt jobba åt det hållet – 

vi genar här, vi lägger till där - då vet vi att det fungerar. Men det har jag ångrat idag, 

man skulle ha kört slaviskt, exakt hur de hade tänkt att det skulle se ut och så hade det 

fått gå åt helvete. […] Så fort man har fått igång en organisation som fungerar – japp, 

då är det något nytt! Det måste bli ett stopp på det här, det måste bli arbetsro för folket. 

(Enhet 2) 

 

Paradoxen att införa nya strukturer som betonar decentralisering, ökade 

befogenheter och delaktighet, men ändå göra det uppifrån, utifrån ett 

ledningsperspektiv, gör att förändringen inte mottas som önskat. Strategin ökar 

troligen istället upplevelsen av toppstyrning. Båda enheterna uttrycker likartade 

uppfattningar och upplevelser. 

 

Titta på omorganisationen de har gjort nu – den kom bara ner på oss, så här ser det ut 

[…] Jag vet inte vart det var förankrat, men inte var det då det hos oss som stod på 

listan som skulle vara med. Det är det som är toppstyrning – vi får inte vara med. (Enhet 

2) 

 

Det var lite bakvänt… De ville flytta över oss först och sen kom de och frågade om vi 

skulle gå över… De hade redan lagt upp oss på listor och skulle flytta på oss. […] Och 

det skapade ju lite debatt… (Enhet 1) 

 

Hade de gått ut och frågat hade det sett helt annorlunda ut – då hade de fått folket med 

sig /---/ Delaktigheten, det saknar man mycket idag. (Enhet 2) 

 

Det finns en samstämmig uppfattning om att medarbetarna inom Företag X är 

extremt kompetenta och duktiga på sitt jobb, men att företaget inte värnar om 

dem. Att förändringar genomförs utan hänsyn till den samlade yrkeskompetens 

som finns inom företaget gör att förändringarna generellt blir än svårare för 

medarbetarna att förstå och acceptera. De upplever att ledningen inte tar vara på 

deras kunskap utan kör hellre på sitt eget race och litar i större utsträckning på 

inhyrda konsulter än på sin egen personal. Kombinationen gör att medarbetarna 

varken känner sig delaktiga eller uppskattade, utan snarare överkörda och 

missnöjda.  

 

De som är områdesansvariga kan ju anläggningarna, […] men de vingklipps bara mer 

och mer och besluten skickas längre och längre upp, till en nivå där de inte förstår vad 

de ska besluta om. (Enhet 2 GC.) 

 

Hur man än vänder och vrider, dem här som har varit ute i anläggningarna i 30 år, de 

kan ju grejerna! Det tror jag Företag X har lätt att glömma många gånger. /---/ Man 

borde ta tillvara på kunskapen mer… (Enhet 1 GC.) 
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Med andra ord… om man har en företagsledning som ser en som en förlängd 

skiftnyckel, då får de tillbaka det via medarbetarundersökningen. (Enhet 2) 

 

Att företaget upplevs toppstyrt är något som framkommer tydligt under 

intervjuerna och är också det som framkommit i samband med 

medarbetarundersökningen. Medarbetarnas egen syn på hur företaget och 

ledningen kan arbeta för att minska upplevelsen av toppstyrning är att helt enkelt 

involvera dem mer i utvecklingen. De menar själva att om företaget inte har 

medarbetarna med sig så går det ju nästan inte att driva någonting alls. Det finns 

dock en känsla av att det inte är något fel på företaget i det stora hela. Företaget X 

upplevs som en trygg och bra arbetsgivare, men att personalen hade kunnat vara 

mycket mer stimulerade och engagerade om deras åsikter togs tillvara på i större 

utsträckning.     

 

Nu har man varit med så länge och det har varit så många omorganisationer. Men en 

gång när vi gjorde en då fick vi faktiskt vara med och framföra våra åsikter och så 

vidare. Och utfallet av den blev väl inte så där grisaktigt faktiskt. (Enhet 2) 

 

En annan del som framkommit som paradoxal i intervjuerna är att 

organisationsförändringen och utvecklingen i Företaget X betonar större möjlighet 

och frihet för medarbetarna att påverka sitt eget arbete, men samtidigt ökas de 

interna kontrollsystemen och administrationen. Det är fler och fler rapporter som 

ska fyllas i och administrationen trycks längre och längre ut i organisationen 

vilket skapar osäkerhet och ovilja hos medarbetarna.  

 

/---/ det kan upplevas orimligt ibland […] i den nya organisationen. /---/ de ska ha 

kontroll på underhållskostnaderna och det kan man väl förstå men man har svårt att 

förstå rimligheten i att följa det ner på skruv- och mutternivå – varenda liten kostnad.  

(Enhet1 GC.) 

 

I intervjuerna har det framkommit att det största samtalsämnet under året har varit 

det nya ärendehanteringssystemet som ska införas. I samband med en förändring 

av arbetssätt ska ärendehanteringssystemet fungera som ett verktyg för 

medarbetarna för att kunna vara mer delaktiga i planerandet och genomförandet 

av projekt. Problemet är att systemet blivit kraftigt försenat vilket startat massiva 

spekulationer och motstånd bland medarbetarna. Även här skulle delaktighet 

kunna vara en del av förklaringen till varför motstånd uppstår. Den generella 

uppfattningen är att ingen vet vad systemet innebär då informationen varit 

bristfällig och tidigare erfarenheter av andra system inte har varit positiva och 

skapar därför skepticism. Generellt anses även systemet skapa mer jobb och 

ytterligare ta fokus ifrån kärnverksamheten  

 

[…] det trycks på lager ut på grupperna istället. Det upplever inte jag som effektivt, 

utan ju mer administration du skjuter ut […] det saktar ner tempot och det blir inte 
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effektivt. När det blir sällananvändare som ska hålla på med saker går det inte fort… 

(Enhet 1 GC.) 

 

[…] vi förstår att företaget måste gå framåt att det måste ske en utveckling, men det får 

ju inte gå till en avveckling. […] Att vi måste följa med utvecklingen att det blir 

datorstyrt och att vi kommer att jobba mer i den miljön, det är väl helt okej, det förstår 

man. Finns verktyget ska man ju använda det till det som är vettigt, men inte till 

galenskap. (Enhet 2) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen och mottagandet av förändringen 

troligen försämras ytterligare av att medarbetarna upplever en stor brist på 

delaktighet och stora avstånd till ledningen. Brist på information och förståelse 

varför förändringen överhuvudtaget genomförs bygger på känslan av distans. Att 

förändringar och direktiv trycks på medarbetarna uppifrån, utan chans att påverka 

skapar en stark upplevelse av toppstyrning. Känslan av bristande delaktighet ökar 

troligen genom sättet organisationsförändringen genomförts på, medan avsikten 

hos företaget varit att öka medarbetarnas delaktighet – vilket istället skapat 

frustration och motstånd hos medarbetarna.  

4.2 Påverkan inom grupper 

4.2.1 Om förtroende och ledarskap 

Förtroende är en viktig del när det gäller vad som kan påverka gruppers 

inställning. För att en grupp ska fungera tillsammans krävs att det finns tillit och 

gemenskap inom gruppen. När förtroende kopplas samman med begreppet 

ledarskap behandlar det en annan dimension av gruppdynamiken.  

I medarbetarundersökningen som Företag X genomförde i år upplevdes, som 

tidigare nämnts, kraftiga försämringar av resultatet generellt. Dock kunde 

skillnader i resultatet utläsas mellan de båda enheterna som ingick i 

undersökningen. I intervjuerna framkom tydligt vissa skillnader mellan enheterna, 

specifikt när det handlar om förtroende och ledarskap. Båda enheterna framlade 

dock upplevelser om visst bristande förtroende för företaget i stort. 

 

Man tycker att de borde sköta sig, framförallt borde de sköta sig i ledningen […]så att 

det inte kommer ut i media. […] De borde ju gå i bräschen, att det ska skötas snyggt det 

mesta. (Enhet 1) 

 

[…]i vår handlade ju mycket om bonus. […] Ja, och då tappade man ju ganska mycket 

förtroende för företagsledningen. Jag känner, det är ju en arrogans mot övriga… (Enhet 

2 GC.) 

 

Förtroende vill man gärna ha för företaget, Företag X har varit bra genom tiderna… 

det kan jag inte säga någonting om. Så inte för den saken. Men man måste få någon typ 
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av ordning […]komma ner till rätt nivå. Och sen inte ha led på led på led med en massa 

chefer, bara för att ha chefer. (Enhet 2) 

 

I intervjuerna framkom att båda enheterna upplever starkt förtroende inom 

enheterna. De upplever sig trivas bra och har bra samarbete mellan varandra. Den 

starka sammanhållningen indikerar att medarbetarna vänt sig till gruppen då 

osäkerhet i omgivningen uppstått vilket ytterligare bidragit till sammanhållningen. 

Dock började vissa skillnader mellan enheterna att framträda här.  

Den enhet som besvarat medarbetarundersökningen mer positivt (Enhet 1) 

verkar ha en positivare jargong inom gruppen. De använder sig mycket av humor i 

interaktionen mellan varandra, något som verkar uppskattat av samtliga. 

 

I stora hela, så i alla fall jag, trivs våldsamt bra i den här gruppen… Jag trivs jättebra. 

(Enhet 1) 

 

- Ja vi har aldrig bråkat vad jag vet… 

- Vi har aldrig slagits heller, inte ens i fyllan…  

- Ja, men det är ju det här med ishockeyn (SKRATT) (Enhet 1) 

 

Dock finns indicier på att detta inte riktigt stämmer. Det har inom enheten tidigare 

varit väldigt turbulent och de har inte alls varit lika sammanhållna som de är nu. 

Indikationer finns som tyder på att hårt arbete ligger bakom förändringen till en 

mer positiv upplevelse och ökad sammanhållning. Den närmsta ledningen har fått 

jobba i motvind för att delvis kunna vinna enhetens förtroende och därigenom 

börja få till en förändring.  

 

   […] jag har stött på mycket patrull och det har väl slagit tillbaka mycket mot mig och 

de tycker väl att jag har varit… att jag förstört mycket på det viset. (Enhet 1 GC.) 

 

Trots detta använder ändå medarbetarna övervägande positiva ordalag när de talar 

om sin närmsta ledning.  

I arbetet med att försöka få till en förändrad arbetssituation inom enheten 

framkom det i intervjuerna att arbetssättet som förespråkades innefattade drag av 

ökad delaktighet och ansvar. De medarbetarna som kommit igång och arbetar på 

detta sätt ansåg själva att det fungerade bra. Ledningen framhöll tydligt 

ståndpunkten de utgår ifrån.  

 

[…] man kan inte ha grupper längre där man står och pekar på vad respektive man ska 

göra utan man måste ha ett eget ansvar hur arbetet ska utföras när vi väl har fått det. 

Vissa personer är mer mottagliga för det än andra, men så händer det något, […] Och 

då märker man att ja… det kanske är förändring på gång i alla fall. (Enhet 1 GC.) 

 

En avgörande faktor i enhetens utveckling åt det mer positiva hållet upplevs 

medarbetarnas inställning vara. Medarbetarna upplevdes tidigare vara mer 

motsträviga mot exempelvis förändringar och allt gick mycket tyngre på grund av 

det. En viktig roll i attityden hos enheten upplevdes de tongivande individer som 

gruppen hade förtroende för spela. Då ledningen identifierade det som en 
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nyckelfaktor lades extra energi på att försöka få dessa individer med sig och ha en 

kommunikation direkt med dem. 

 

[…] nu börjar de här mest motsträviga mot det ha vänt faktiskt. Och när dem här 

’mindre ledarpersonerna’ om man säger… gruppen gömde sig lite bakom de här 

ledarpersonerna och nu har de också sett att de har vänt och då… Allt blir mycket 

enklare då. (Enhet 1 GC.) 

 

De har en oerhörd makt i gruppen […] Men jag har provat att vara tydlig med dem och 

det märks att det har vänt nu, nu fungerar det bra. (Enhet 1 GC.) 

 

Den andra enheten (Enhet 2) som besvarat medarbetarundersökningen mer 

negativt upplevs känna än starkare gruppsammanhållning. De påtalar att gruppen 

ofta upplevs som eniga av utomstående och menar att mycket har att göra med att 

de är bra på att kommunicera med varandra. De känner ett stort ansvar inför 

gruppen och förmedlar en mer aggressiv jargong mot företaget i stort.   

 

Vi jobbar som en familj, så har man inte den sociala kompetens att vara kring folk i 

princip dygnet runt då passar inte det här jobbet. (Enhet 2) 

 

Det är bra att vi har ett samarbete […] Man har kedjan som fungerar. Men då upplever 

man, där slutar allt samarbete inom vårt företag. Allt ovanför, det är en gråzon. (Enhet 

2) 

 

Det framkom en tydlig känsla som indikerar att enheten i stor utsträckning har 

upplevt omgivningen som osäker och otydlig. De upplever inget särskilt 

förtroende för någon annan utanför enheten. Upplevelsen och frustrationen av att 

inte få stöd och svar av den närmsta ledningen uttrycktes tydligt.  

 

Vad ska de vara där för när de inte kan göra någonting? Om min chef inte ens kan ge 

mig så mycket som en lillfingernagel – varför ska jag gå till honom då? Finns ingen 

anledning. […] Tillslut då tar man saken i egna händer, man gör det i det dolda. (Enhet 

2)    

 

[…] det där är viljan hos den som är ansvarig […]  det finns dem som har samma tjänst, 

de driver igenom precis vad som helst, ser till att det blir lugn och stabilitet i leden... 

Varför går inte det på ett ställe när det går på andra ställen? (Enhet 2) 

 

Det är troligt att medarbetarna i enheten istället vänt sig inåt till gruppen för att 

söka stöd eftersom de har ett stort förtroende där men inte till omgivningen. Vilket 

upplevs ha stärkt sammanhållningen till den nivån att omgivningen mer och mer 

upplevs som hotfull. Den närmaste ledningen upplever att det finns tydliga 

indelningar mellan enheten och omgivningen. 
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[…] de bygger de här extrema reviren. Revir är mänsklighetens största fiende, det är det 

som skapar alla krig. De är väldigt revirbundna. /---/ Det är fördomar så det är 

hemskt… (Enhet 2 GC.) 

 

Sammanhållningen är stark och medarbetarna upplevs nästan ha för stort 

förtroende till gruppen.  Det finns tongivande nyckelpersoner även inom denna 

enhet som driver på utvecklingen och sammanslutning av gruppen. Förtroendet 

för dessa är väldigt stort och gör att enheten sluter sig samman mer och mer.  

 

Ja det blir ju så, när de känner en frustration utifrån; från ledning och beställare - då 

sluter man sig. De är extremt tighta […] De triggar, och omvärlden blir bara mer och 

mer ett hot för dem. (Enhet 2 GC.) 

 

Men det finns ju alltså några stycken som driver den här spiralen och påverkar… (Enhet 

2 GC.) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ledningen för enheten som hade ett mer positivt 

resultat i medarbetarundersökningen (Enhet 1) troligen kunnat nå ut till 

medarbetarna och kunnat skapa förtroende hos dem. Den springande punkten kan 

ha varit att vissa nyckelpersoner med stor påverkansmöjlighet på övriga gruppen 

identifierats och att vikt lades vid att skapa en kommunikation med och förståelse 

för individerna, vilket troligen hjälpt till att bygga upp förtroendet. När 

nyckelpersonerna sedan började förändra sin inställning påverkades även övriga 

gruppen eftersom de upplevde förtroende för nyckelpersonerna. 
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5 Avslutande diskussion 

Nedan sammanfattas resultatet, sedan diskuteras och relateras resultatet till de 

centrala teoretiska utgångspunkterna i undersökningen. Diskussionen bygger på 

undersökningens två frågeställningar. Sedan reflekteras metodvalet och 

slutsatserna klargörs. Avslutningsvis ges förslag på praktiska implikationer och 

vidare forskning. 

5.1 Summering 

Medarbetarnas åsikter och upplevelser bär generella tecken av att vara påverkade 

av det ”statliga arvet” som det benämndes i en intervju. Tendenser finns som tyder 

på att nya ideal och organisationssätt inte stämmer överens med medarbetarnas 

bild av företaget och deras uppfattning hur det borde vara. Inställningen gör att 

nya arbetssätt och ideal uppfattas som mer negativa. Många medarbetare har 

arbetat länge inom företaget och de är också dem som tydligast betonar de 

traditionella sätten att tänka och uttrycker starkast känslan att det var bättre förr. 

Dock vill nog inte medarbetarna gå tillbaka till att vara ett statligt verk. 

Medarbetarna uppvisar trots allt generella drag av att delvis ha utvecklats mot att 

vara entreprenörer och har viss förståelse för ekonomiska aspekter. Troligen 

skulle medarbetarna känna mindre inspiration och engagemang om de skulle 

återgå till en förvaltande roll. Tydliga generella tendenser finns ändå som 

indikerar att de som endast jobbat några år i företaget starkast uttrycker en 

inställning som stämmer bättre överens med de nya, mer deltagande 

organisationsidealen. 

Medarbetarna upplever även generellt en brist på delaktighet och uppskattning 

när det handlar om organisationsförändring. Då Företag X är en stor koncern är 

det naturligt att förändringar sker kontinuerligt inom organisationen, men detta 

faktum påverkar också medarbetarna indirekt eftersom de upplever brist på 

arbetsro. Åsikterna som framförs skvallrar om en bristande förståelse varför 

organisationen genomför de förändringar som genomförs. Vilket indikerar att 

organisationen troligen inte lyckats kommunicera ut sina visioner och mål med 

förändringen utan det upplevs bara dimpa ner ovanifrån på medarbetarna. Då 

ledningens inställning de senaste åren verkar ha varit att organisationen ska 

toppstyras, det är i alla fall så det har uppfattats bland medarbetarna, och det 

senaste årets organisationsförändring genomförts utan delaktighet från 

medarbetarnas sida – gör att upplevelsen av toppstyrning ökat. Vilket troligen 

också bidragit till det kraftigt försämrade resultatet i medarbetarundersökningen. 

Att ledningen först genomför en förändring uppifrån och sedan förväntar sig att 
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medarbetarna ska känna större delaktighet och självständighet blir motsägelsefullt 

och ökar istället motståndet till det nya arbetssättet. Generellt finns indikationer 

som tyder på att den enhet som uppvisade den kraftigaste försämringen av 

resultatet i medarbetarundersökningen (Enhet 2) också var dem som tydligast 

framhöll bristen på delaktighet. 

Den enhet som hade ett mer positivt resultat i medarbetarundersökningen 

(Enhet 1) kan antas ha kunnat skapa förtroende och förståelse hos medarbetarna. 

En avgörande faktor var att medarbetarnas inställning till förändringen och 

arbetssättet delvis förändrats och blivit mer positiv. En viktig roll i den förändrade 

inställningen anses vissa nyckelpersoner ha spelat. Medarbetarna inom enheterna 

känner starkt förtroende för dessa nyckelpersoner och ändrar de sin inställning är 

det större chans att övriga medarbetare också öppnar för och förändrar sin 

inställning, vilket upplevs ha skett inom enheten. Troligen har den enhet som hade 

ett mer negativt resultat i medarbetarunderökningen (Enhet 2) inte kunnat skapa 

samma förtroende och förståelse hos medarbetarna. Även där finns 

nyckelpersoner som övriga medarbetare känner förtroende för, men deras 

inställning har inte förändrats och därför är det mindre chans att övriga 

medarbetare skulle förändra sin inställning. 

5.2 Övergripande diskussion 

 Varför upplevs en ökad grad av toppstyrning trots att förändringar 

genomförts för att öka medarbetarnas delaktighet? 

5.2.1 Värderingar 

Ovanstående resultat indikerar att Företag X har genomgått en utveckling mot att 

ha börjat betona drag av mer postbyråkratiska ideal såsom flexibilitet, 

decentralisering med ökade befogenheter och självständighet. Företaget har insett 

att det krävs en marknadsanpassning och en utveckling mot mer deltagande för att 

följa med utvecklingen i samhället och kunna fortsätta vara lönsamma och 

effektiva. Då företaget tidigare var en offentlig verksamhet stämmer 

resonemangen som bland annat Angelöw och Espersson för, att det är vanligt att 

offentliga verksamheter härmar näringslivets sätt att organisera sig och genomföra 

förändringar. Även om företaget idag inte kan klassas som en offentlig 

verksamhet menar jag att kulturen till mångt och mycket lever kvar sedan den 

tiden, och Angelöw påpekar att kultur och värderingar påverkar individers tanke- 

och handlingssätt. Den förändring som genomförts under senaste året har bland 

annat syftat till att öka medarbetarnas påverkansmöjligheter. Men liksom 

Espersson påpekar krävs det dock att även normer och värderingar förändras för 

att en organisation ska lyckas med förändringen, vilket Företag X inte verkar ha 

gjort. Företaget har i samband med organisationens utveckling arbetat med att 

försöka förändra kulturen genom att arbeta fram värdeord och ha en 
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uppförandekod. Dessa åtgärder verkar dock inte ha fått ett önskat resultat och 

genomslag hos medarbetarna eftersom vissa traditionella värderingar fortsätter 

betonas. Precis som Parker och Bradley understryker kan kultur vara svårt att 

förändra då den ofta är underliggande och djupt rotat. Troligen krävs mer än en 

uppförandekod för att kunna förändra den rådande organisationskulturen. Melén 

Fäldt menar att individer föredrar det kända före det okända och tenderar att 

fokusera på det negativa, även om en förändring medfört både positiva och 

negativa aspekter. Ett tydligt exempel på det är när gruppcheferna försöker 

involvera medarbetarna i enhetens resultat i större utsträckning än tidigare och 

medarbetarna endast uppfattar det som att röda siffror visas för att det går dåligt 

för dem.  

Medarbetarna betonar bland annat en ansvarskänsla inför samhället kring 

företaget. De upplever att företaget är en så viktig del inom samhället att fokus, 

prioriteringar, pengar och resurser borde läggas på att få anläggningarna att 

fungera och gå så bra som möjligt. Det som sker i övrig i företaget anses generellt 

inte vara lika viktigt som det arbete som sker i anläggningarna. Utgångspunkten 

stämmer väl överens med Kernaghans teori som framlägger värderingen 

ansvarsskyldighet som en av de viktigaste värderingarna som framhävs inom 

offentliga verksamheter. Även betoning på exempelvis rättvisa framkommer 

förhållandevis tydligt då det inte finns särskilt stor förståelse för företagets 

fokusering på lönsamhet och vinst. Det finns en underliggande känsla av att det är 

lite smaklöst att fokusera på lönsamhet. Upplevelsen av att företaget blivit så stort 

och uppdelat att det inte längre går att greppa helheten och att företaget förlorat 

den lokala förankringen överensstämmer förhållandevis bra med värderingen 

integritet som också är viktig inom offentliga verksamheter. Liksom det framgår i 

Kernaghans resonemang upplevs det finnas motstridiga värderingar inom 

företaget vilket leder till en konflikt hos medarbetarna. Införandet av nya 

arbetssätt och organisationsstrukturer som värderar service och effektivitet 

krockar till viss del med medarbetarnas rådande värderingar och normer som i stor 

utsträckning betonar det som Kernaghan kallar etiska och demokratiska 

värderingar. Speciellt tydligt framkommer detta hos de medarbetare som arbetat 

länge inom Företag X och kan antas vara djupare präglade av den 

organisationskultur och de värderingar som funnits i företaget sedan tiden det var 

ett statligt verk. Däremot avviker enskilda individer som i större utsträckning 

betonar det som Kernaghan väljer att kalla professionella värderingar, såsom 

service och effektivitet. Gemensamt för dessa individer är att de inte har arbetat i 

företaget lika länge som de som kraftigare betonar de traditionella värderingarna. 

Vilket kan innebära att viss utveckling och förändring skett som gjort att det är 

mer accepterat att ha mer professionella värderingar, eller så kan det bero på att de 

inte hunnit jobba tillräckligt länge att den rådande organisationskulturen hunnit 

prägla dem.  

Det är dock generellt rimligt att anta att medarbetarna inom Företag X till viss 

del fortfarande präglas av värderingar som betonas inom offentliga verksamheter, 

trots att företaget länge varit ett aktiebolag, vilket ökar svårigheten att lyckosamt 

genomföra en förändring som strider mot värderingarna.   
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5.2.2 Organisationsförändring 

Resultatet visar på en upplevelse av bristande delaktighet när det handlar om 

organisationsförändring. Medarbetarna upplever att förändringarna och direktiven 

kommer uppifrån från ledningen utan att ha förankrats hos dem innan. Vilket gör 

att de upplever en ökad grad av toppstyrning och känner sig varken uppskattade 

eller delaktiga utan snarare förbisedda. Då förändringen som genomförts under 

senaste året delvis syftat till att öka medarbetarnas delaktighet och 

medbestämmande blir själva sättet att genomföra förändringen till viss del 

motsägelsefull om det sker uppifrån och ned.  

För att försöka förklara varför medarbetarna upplever en ökad grad av 

toppstyrning används Edvardsson Stiwne resonemang som belyser att 

intentionerna med en organisationsförändring måste definieras innan processen 

genomförs eftersom det krävs olika strategier för att uppnå olika saker. Företag X 

tycks ha haft intentionerna att förändra tanke- och handlingsmönster för att öka 

medarbetarnas rörelsefrihet, men trots det tycks företaget ha använt en 

förändringsmodell som är mer inriktad på att förändra strukturen. Företag X 

gjorde om organisationen till verksamhetsstyrd och upplevelsen av detta var sedan 

att människor placerades in i olika rutor utan att det var förankrat.  

Förändringar som enbart involverar få ur ledningsskiktet menar Angelöw 

klassas som toppstyrda strategier. Precis som han beskriver det så togs förändring 

inte emot positivt utan mötte motstånd i organisationen. Medarbetarna i Företag X 

upplever just det Angelöw framställer som konsekvenser av en toppstyrd 

förändring; missnöje, försämrat samarbete och kommunikation mellan olika 

nivåer, bristande uppskattning och tillvaratagande på medarbetarnas kunskap samt 

bristande uppföljning på förändringen. Medarbetarna menar att företaget inte tar 

tillvara på deras kompetens när de planerar förändringar utan gör på sitt eget sätt 

och är inte intresserade av att lyssna på dem. Medarbetarna själva har identifierat 

att det nästan inte går att genomföra någonting om ledningen inte har med sig 

medarbetarna. Just detta belyser även Angelöw och framhåller att viljan till 

förändring är starkt kopplad till upplevelsen av delaktighet och en förutsättning 

för att kunna genomföra en förändring på ett bra sätt. Om medarbetarna inte 

känner sig delaktiga kommer drivkraften och engagemanget till att förändra något 

minska och risk finns att motståndet ökar. Det framhålls extra viktigt att 

medarbetare involveras i förändringsarbetet redan tidigt då förändringar avser 

dem själva, vilket medarbetarna i Företag X specifikt påpekade att de inte hade 

blivit. Enligt Angelöw fungerar i många fall deltagande förändringsstrategier 

bättre, vilket också ena enheten framhöll.  Den gången de hade fått vara delaktiga 

i ett förändringsarbete upplevdes utfallet mer positivt.   

När en organisationsförändring som syftar till att centralisera stödfunktioner 

och decentralisera ansvar långt ut i organisationen genomförs av ledningen menar 

Edvardsson Stiwne att avståndet mellan ledningen och medarbetarna ökar. Precis 

som hon framhåller i sin studie upplever även medarbetarna i Företag X det. De 

upplever att de som sitter och fattar beslut om organisationen och förändringar 

inte har någon aning eller kunskap om vad verksamheten innebär. Josserand et al. 

framhåller problematiken med att genomföra en organisationsförändring utifrån 
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ett uppifrån och ned-perspektiv då man önskar få en mer öppen 

organisationsstruktur.  

Medarbetarna upplever helt klart bristande delaktighet och det är rimligt att 

anta att företaget troligen använt en toppstyrd strategi vid genomförandet av 

förändringen, vilket fått medarbetarna att uppleva en ökad grad av toppstyrning. 

Resultatet belyser problematiken med paradoxen att införa mer deltagande 

struktur, men göra det på ett icke-deltagande sätt. 

 

 

 Varför skiljer sig enheter åt i upplevelsen av organisationsförändringen? 

5.2.3 Förtroende och ledarskap 

Individer kan påverka sitt eget handlande genom att välja att följa eller bryta de 

rådande normer och regler som finns, men det finns specifika individer som kan 

påverka sin och andras handling i större utsträckning. Inom grupper i allmänhet 

och inom organisationer i synnerhet anses informella ledare kunna påverka i olika 

utsträckning beroende på hur stor acceptans och legitimitet de har. Då ledarskap i 

uppsatsen ses som något som utövas och som påverkar inställning och 

uppförande, innebär det att ledarskap inte nödvändigtvis behöver vara 

sammankopplat med en formell befattning. Som Smircich och Morgan beskriver 

det så guidas medarbetarna till en gemensam uppfattning av den som 

medarbetarna vänder sig till. Intervjuerna med gruppcheferna från respektive 

enhet gav en intressant inblick i enheternas arbetssätt och en förhållandevis tydlig 

bild av hur grupperna fungerar. Kaufmann och Kaufmanns beskrivning av 

informella ledare som individer som uppnår ledarstatus utan att ha en formell 

befattning stöds av gruppchefernas uppfattning om att det finns nyckelpersoner 

inom enheterna som övriga medarbetare känner stort förtroende för och som kan 

påverka gruppen.    

För att försöka förklara det jag anser skett inom de två olika enheterna 

används Granérs resonemang om att en grupp i obalans i större utsträckning söker 

andra ledare, än den formella, där medarbetarna upplever större förtroende. Båda 

enheterna i undersökningen har troligen varit i obalans, men ena enheten har 

genom sitt arbetssätt och sin kommunikation kunnat komma fram till en punkt där 

de är mer i balans än den andra enheten. En grupp i balans har i större 

utsträckning förtroende för den formella ledaren än en grupp i obalans. I resultatet 

framkommer tydligt att de två olika enheterna till viss del fungerar på olika sätt.  

Enhet 1 har genom sitt arbetssätt och sin kommunikation kunnat genomföra 

förändringar som har lett fram till en mer positiv upplevelse av 

organisationsförändringen. En viktig faktor i detta arbete har varit medarbetarnas 

inställning och hur den förändrats. Ledningen för enheten har identifierat de 

nyckelpersoner som medarbetarna har extra förtroende för och haft en tydlig 

kommunikation med dem vilket har gett resultat. Dessa nyckelpersoner, eller 

informella ledare, har själva börjat förändra sin inställning vilket har lett till att 
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övriga medarbetare också börjat förändra inställning då de upplevt det okej att 

göra det.  

Lewicki och Bunker menar att förtroende handlar om interaktionen mellan 

individer. Då ledningen inom enheten haft en klar inställning samt värderingar 

som tydligare överensstämmer med förändringens, utifrån Kernaghans teori, har 

förtroendet sakta men säkert kunnat byggas upp mellan medarbetarna och den 

formella ledningen. Vilket har inneburit att nyckelpersonerna inom enheten har 

blivit mer positivt inställda och har påverkat övriga medarbetare att också bli det. 

En reflektion kring detta är att gruppchefen inom enheten enbart har arbetat inom 

företaget några år. Vilket överensstämmer med den generella uppfattningen om att 

de som endast arbetat kortare tid inom företaget uppvisar mer överensstämmelse 

med nyare värderingar och ideal.     

Enhet 2 menar jag fortfarande befinner sig i obalans då det i resultatet tydligt 

framkom att det finns stort förtroende inom gruppen, men att förtroendet för den 

formella ledaren brister. De förväntningar som finns på ledningen uppfylls inte i 

den utsträckning som krävs för att det ska finnas förtroende. Mayer et al. menar 

även att förtroendet handlar om personliga egenskaper såsom exempelvis 

kompetens vilket medarbetarna upplever brister i det här fallet. Det finns även 

inom denna enhet vissa nyckelpersoner som har ett starkt förtroende hos övriga 

medarbetare. Ledningen för enheten har identifierat dem men har inte genom sin 

kommunikation och sitt arbetssätt kunnat nå önskat resultat. Det kan delvis bero 

på att ledningen, jämfört med andra enheten, inte haft en lika klar inställning samt 

mindre tydligt delat de värderingar som betonades i förändringen, enligt 

Kernaghans teori, vilket kan ha påverkat mottagligheten hos medarbetarna. Det är 

svårare att genomdriva förändringar när övertygelse om dess förträfflighet till viss 

del saknas, vilket delvis framkom i intervjun. Noterbart i sammanhanget är att 

gruppchefen för enheten har jobbat länge inom företaget, ända sedan det var ett 

statligt verk. Vilket ytterligare stärker den generella uppfattningen att de som 

arbetat länge i företaget i större utsträckning betonar traditionella värderingar. 

Inställningen bland medarbetarna i enheten är generellt mer negativ och 

motsträvig vilket bland annat försvårar för förändringar. Nyckelpersonerna är 

även dem mer negativt inställda vilket påverkar och driver på övriga 

medarbetarna att bli ännu mer negativa.   

Mycket tidigare forskning (Peters & O’Connor ; Pescosolido ; Akande & 

Odewale) talar om värdet och vikten att få med sig de så kallade informella 

ledarna i ett förändringsarbete och i resultatet framkom även detta värde. 

Förändringar är svåra att genomföra om man inte har med sig medarbetarna och 

chansens att få med sig medarbetarna ökar markant om de informella ledarna är 

med på tåget. För att få med sig dem krävs att förtroende och trovärdighet byggs 

upp, inte enbart inom gruppen, utan även för ledningen. Då kan grupper uppnå 

balans och därigenom utvecklas tillsammans. 

Enhet 1 kan sägas ha informella ledare som är mer positivt inställda till 

utvecklingen och förändringen och som påverkar gruppen i en mer positiv 

riktning. Enhet 2 kan sägas ha informella ledare som är mer negativt inställda till 

utvecklingen och förändringen och som påverkar gruppen i en mer negativ rikting. 
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5.3 Metodreflektioner  

Datainsamlingsmetoden valdes utifrån utgångspunkten att intervjuer var den bästa 

metoden för att besvara frågeställningarna inom ramen för undersökningen. 

Intervjuerna kan argumenteras ha varit lyckosamma med att fånga underliggande 

aspekter för att kunna besvara frågeställningarna och kan därför anses ha fungerat 

bra. Dock skulle det kunna finnas ännu bättre sätt att genomföra undersökningen 

på om det fanns mer tid och resurser, exempelvis genom fler intervjuer och 

jämföra resultaten mellan fler grupper. De intervjuer som genomförts får dock 

anses ha fungerat väl utifrån syftet i undersökningen.  

Intervjuer som metod kan vara riskabel med tanke på att individer kan tendera 

att över- eller underdriva saker och ting utifrån en egen agenda. Främst i 

fokusgruppsintervjuer kan detta vara ett problem då individer kan få stöd i 

gruppen och därför kan överdriva sin ståndpunkt. Även grupptryck kan vara ett 

problem i intervjuformen vilket gör att informationen kan tendera att bli ensidig. 

Därför bör dessa faktorer tas med i beaktning då resultatet, diskussionen och 

slutsatserna från denna undersökning läses. Eftersom undersökningen utgått ifrån 

medarbetarnas perspektiv bör det även finnas en medvetenhet om att 

undersökningen kan ge en ofullständig bild av upplevelsen av 

organisationsförändringen inom företaget. De teoretiska utgångspunkterna i 

studien upplevs passa syftet bra och kan delvis anses förklara resultatet i 

undersökningen.  

5.4 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka varför medarbetarna i Företag X upplevde 

en ökad grad av toppstyrning, trots att en organisationsförändring som syftade till 

att öka deras engagemang och delaktighet genomförts. Samt även undersöka vad 

skillnader i upplevelser mellan två enheter kunde bero på.  

Utifrån ovanstående resultat och diskussion kan slutsatser dras om att den 

inbyggda paradoxen som finns i att genomföra en organisationsförändring, som 

syftar till ett ökat deltagande, men att göra det med en icke-deltagande uppifrån 

och ned-strategi skapar en känsla av bristande delaktighet och missnöje hos 

medarbetarna. Vilket bidrar till en upplevelse av toppstyrning i företaget. Både 

intentionerna och processen påverkar utfallet och upplevelsen av förändringen. 

Även värderingarna i organisationer påverkar upplevelsen genom att vara mer 

eller mindre mottagliga för förändringen. Inom Företag X överväger fortfarande 

de traditionella värderingar som främst betonas inom offentliga verksamheter 

vilket gör organisationen mindre öppen och mottaglig för den typ av förändringar 

som framhåller och medför värderingar som i större utsträckning betonas inom 

näringslivet. Vilket bidrar till motståndet och den negativa upplevelsen av 

organisationsförändringen. Slutsatsen tydliggörs i det analytiska ramverket nedan, 
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där båda enheternas likartade upplevelse synliggörs. Vilket gör det rimligt att 

utifrån vald metod argumentera för att båda faktorerna bidragit till medarbetarnas 

mer negativa upplevelse av organisationsförändringen samt deras upplevelse av 

en ökad grad av toppstyrning. 

 

 Tabell 4.Stukturerad jämförelse som klargör de lika utfallen mellan enheterna.   

 

Vidare slutsatser som kan dras utifrån ovanstående resultat är att förtroende och 

ledarskap går hand i hand och är viktiga faktorer inom enheter när det handlar om 

att genomföra förändringar. Grupper söker guidning och ledarskap och då de är i 

obalans och inte upplever förtroende för den formella ledningen kommer stöd 

sökas på annat håll där förtroende finns. Inom båda enheterna finns vissa 

nyckelpersoner, så kallade informella ledare, som medarbetarna har förtroende för 

och lyssnar på. Skillnaden är att den formella ledningen inom den enhet som hade 

ett mer positivt resultat i medarbetarundersökningen (Enhet 1) har kunnat skapa 

ett visst förtroende hos de informella ledarna. Enheten har kommit mer i balans då 

de informella ledarna börjat förändra inställning till utvecklingen och 

förändringen vilket i sin tur gjort att även övriga medarbetare börjat förändra 

inställning. Informella ledare finns även närvarande i den andra enheten (Enhet 2), 

som uppvisade ett mer negativt resultat i medarbetarundersökningen. Skillnaden 

är att den formella ledningen inte kunnat bygga upp ett förtroende hos 

nyckelpersonerna inom enheten vilket gjort att de inte förändrat inställning. 

Övriga medarbetare i gruppen påverkas av detta då deras förtroende finns hos 

nyckelpersonerna vars inställning påverkar dem. Slutsatsen synliggörs i 

nedanstående analytiska ramverk, där båda enheternas olikartade upplevelse 

tydligt syns. Utifrån vald metod är det rimligt att argumentera att denna 

utgångspunkt bidrar till skillnaden mellan enheternas upplevelse av 

organisationsförändringen och utvecklingen.  

 

Tabell 5.Stukturerad jämförelse som förklarar de olika utfallen mellan enheterna. 
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5.5 Implikationer för forskning och praktik 

För Företag X kan det utifrån resultatet av denna undersökning argumenteras att 

det finns vissa områden som är viktiga att fokusera på om de vill minska 

upplevelsen av toppstyrning och bryta den negativa trenden i 

medarbetarundersökningen. För det första handlar en stor del om en 

organisationskultur som finns kvar sedan den tid företaget var ett statligt verk och 

de värderingar som prioriterades på den tiden. Att förändra en organisationskultur 

är väldigt svårt. Dock bör detta prioriteras då de förändringar som genomförs nu 

och i framtiden kommer betona motstridiga värderingar än de som råder inom 

företaget, vilket leder till ett motstånd redan innan förändringen implementerats. 

Om värderingarna i förändringen däremot skulle överensstämma med den rådande 

kulturen inom organisationen skulle troligen inte konflikt och motstånd uppstå 

lika lätt. Dock kommer det att krävas mer än att införa en uppförandekod och 

värdeord för att förändra kulturen i grunden. Till viss del verkar Företag X ändå 

ha lyckats då medarbetarna nu är mer medvetna om olika ekonomiska aspekter 

som mer tillhör ett entreprenörtänk, men det är fortfarande lång väg kvar.  

För det andra kommer troligen Företag X i längden att tjäna på att involvera 

medarbetarna i större utsträckning vid förändringar. Att öka deras delaktighet 

torde bidra till ett större engagemang och förståelse för varför förändringar alls 

genomförs.  Det skulle troligen vara lyckosamt att identifiera de nyckelpersoner, 

så kallade informella ledare, som finns bland medarbetarna och tidigt involverad 

dem i förändringsarbetet. Resultatet från undersökningen indikerar att 

medarbetarna i stor utsträckning har förtroende och lyssnar på dessa 

nyckelpersoner, vilket skulle göra dem till bra ambassadörer för 

förändringsprocessen. 

Det skulle, utifrån ovanstående resultat, vidare ha varit intressant att 

undersöka mer specifikt vilken roll gruppcheferna spelar för medarbetarnas 

upplevelse av organisationsförändringen och de nya arbetssätten. Då det 

framkommit skillnader mellan olika enheter trots att de mött samma 

organisationsförändring skulle gruppchefens roll och sätt att förmedla 

förändringen och skapa förtroende kunna vara något som också kan påverka 

gruppens upplevelse. Det är troligen relevant vilken typ av ledare det är som ska 

försöka få en förändring till stånd och vilken inställning ledaren har.  

Det hade även varit intressant att undersöka upplevelsen av genomförandet av 

organisationsförändringen utifrån ett högre ledningsperspektiv. För att försöka se 

om det förhåller sig på sådant sätt som medarbetarna inom enheterna upplever 

eller om ledningen har en annan uppfattning om vad som skett, och vad den 

eventuella diskrepansen då beror på.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Introduktionsbrev 
 

Hejsan! 
 

Jag heter Emma Strömberg och läser sista terminen på personalvetarprogrammet vid 

Uppsala Universitet, Sociologiska institutionen. Jag håller just nu på att skriva mitt 

examensarbete inom ämnet sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och 

personal. Jag skriver detta arbete i samarbete med Företag X, med Xxx Xxx och Xxx 

Xxx som kontaktpersoner.  
  

Syftet med arbetet är att undersöka upplevelsen och utfallet av det senaste årets 

organisationsförändring inom Företag X och varför upplevelsen skiljer sig åt mellan 

olika grupper. I takt med att Företag X har utvecklats och vuxit har förändringar inom 

organisationen ofrånkomligen behövt ske. Jag är intresserad av att fånga medarbetarnas 

upplevelser och åsikter om dessa förändringar, vad som varit bra och vad som kan 

förbättras. Grunden till arbetet baserar sig på resultaten från medarbetarundersökningen 

där viktiga beröringspunkter urskiljs och där upplevelserna skiljer sig åt. Jag ska försöka 

identifiera viktiga nyckelaspekter att ta hänsyn till vid förändringar med förhoppning att 

Företag X kan använda sig av dessa aspekter vid framtida förändringar för att kunna 

göra det bästa möjliga för medarbetarna. 

 

För att kunna genomföra detta arbete är jag dock beroende av att få information av Er 

och det är därför jag skriver detta brev. För att besvara min frågeställning på ett så bra 

sätt som möjligt och därigenom förhoppningsvis kunna bidra med konkreta råd om vad 

Ni upplever är viktigt att ta hänsyn till, skulle jag vilja intervjua några personer i Er 

grupp. De övergipande frågeområden som kommer att beröras är ledning och 

upplevelse av toppstyrd organisation, arbetssätt och samarbete samt förtroende, 

engagemang och värderingar.  

Jag skulle vilja genomföra en så kallad fokusgruppsintervju med fyra-fem medarbetare 

från gruppen. Detta är en form av gruppintervju där deltagarna samtalar rätt fritt kring 

frågeområdena. Jag räknar med en tidsåtgång på ca 1 timme för denna intervju. Jag 

skulle även gärna vilja intervjua gruppchefen enskilt för att också kunna fånga dennes 

perspektiv. Tidsåtgången för denna intervju beräknar jag till 30-45 minuter. Jag kommer 

att använda ljudupptagning under båda intervjuerna för att minimera risken för 

eventuella missförstånd samt att det underlättar för mig att delta mer i intervjuerna. Jag 

vill dock understryka att allt material jag får fram via intervjuerna kommer att behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till 

materialet. Alla personer som deltar kommer att avidentifieras i resultatet och det är 

enbart till min undersökning detta material kommer att användas. 
 

Intervjuerna är naturligtvis frivilliga men jag hoppas verkligen att Ni har möjlighet att 

ställa upp då denna undersökning syftar till att ta vara på Era åsikter och upplevelser för 

att eventuellt kunna förbättra förändringsarbetet och i slutändan även Er arbetssituation. 
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Jag kommer att ta kontakt med respektive gruppchef för vidare information samt 

inbokning av tider för intervjuerna. Vid övriga frågor eller funderingar kring 

undersökningen är Ni välkomna att kontakta mig eller min handledare, Irving Palm.  

 

Tack på förhand! 

/Emma Strömberg 

 

Kontaktuppgifter: 

Emma Strömberg    Irving Palm 
xxx@mail.com    xxx@mail.com 

07X-XXXXXXX    018-XXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Teorin om att vissa värderingar är viktigare inom offentliga verksamheter (såsom 

rättvisa, ansvar, integritet, pålitlighet och ärlighet) än inom privata verksamheter 

(som snarare betonar service, effektivitet och innovationsförmåga) försökte fångas 

utifrån följande operationaliseringar: 

 

”Ansvar/ansvarsskyldighet” 

Upplevelse av att Företag X är en stor arbetsgivare som utnyttjat naturen och 

samhället, vilket gör att företaget har ett ansvar att ta hand om samhällena som 

växt upp kring anläggningarna – eller – så upplever man att det var mer aktuellt 

förr i tiden, då det inte fanns lika mycket valmöjligheter, men att det är ett förlegat 

sätt att se på saker. Nuförtiden handlar det om att företagen måste ta hand om sig 

själva och ansvara för att gå i vinst för att finnas kvar. 

 I början av 90-talet omvandlades Företag X från ett statligt verk till ett 

aktiebolag… 

- Hur ser ni på bolagiseringen? 

 

”Rättvisa” 

Upplevelse av tillgång till Företag X:s produktion  Staten bör se till att alla 

medborgare har tillgång till samma produkt till samma pris – eller – så upplever 

man konkurrens, valfrihet och marknad som någonting bra. 

 Sedan mitten av 90-talet har Företag X levt i en konkurrenssituation… 

- Hur ser ni på marknadsanpassningen?  

 

”Integritet” 

Upplevelse av att företaget sålt sin själ. Produktionen kom ursprungligen från 

naturliga källor och producerades lokalt. Företag X investeringar i Europa klingar 

inte väl med denna uppfattning – eller – så har man en förståelse varför 

vinstdrivande företag kan behöva investera och att det i vissa fall är bättre att köpa 

upp någonting än att en konkurrent gör det. Att man kan tycka att det är bra att 

Företag X har svenska ägare som kanske kan påverka även utanför Sveriges 

gränser. 

 Företag X växte sedan och blev en koncern och investerade utomlands…  

- Hur uppfattar ni Företag X etablering och expansion utomlands? 

 

”Pålitlighet/ärlighet” 

Upplevelse att företaget varit stabilt och hederligt och alltid har varit att räkna 

med, ett traditionellt svenskt företag som brytt sig om den ”lilla människan”. 

Företagets fokusering på vinst och expansionen utomlands och negativ publicitet 

har smutsat ner denna hederlighet – eller – så ser man möjligheter med att vara en 

koncern, att ett stort företag är mer pålitligt då det exempelvis inte lär försvinna. 

 Hur uppfattade ni publiciteten i media under året? 
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Medarbetarnas upplevelse av delaktighet och organisationsförändringens 

genomförande försökte fångas genom frågor inriktade mot upplevelsen kring 

förändringsprocessen och det förändringen medförde.  

 Om vi fokuserar på senaste året… 

- Berätta om organisationsförändringen? 

- Hur skulle ni beskriva företaget idag?  

- Hur upplever ni styrningen i företaget? (Konkret exempel?) 

- Vilken inställning har ni till företaget? (Förtroende?) 

 

Specifika individer med särskilt förtroende inom grupper antas ha större möjlighet 

att påverka andra och omgivningen då ledarskap ses som socialt inflytande där 

förtroende och legitimitet är avgörande för hur stort inflytande/makt individen 

har. Detta försökte fångas genom frågor mer inriktade på arbetsgruppen och dess 

arbetssätt.  

 Om vi pratar lite mer om er arbetsgrupp… 

- Berätta om er grupp? (Samarbete?) 

- Vem beslutar om hur ni ska arbeta? (Exempel?) 

- Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

- Känner ni att någon driver på er? (Exempel?) 

- Hur kommer information till er? (Exempel?) 

- Hur upplever ni förtroendet i gruppen? 

 

 


