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En kvalitativ undersökning av mellanchefers upplevelse av en 

strukturerad förändringsprocess 

 
Martina Johansson och Anna Molarin 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, VT2009 

 

Enligt arbetsmiljölagen måste samtliga arbetsgivare i Sverige bedriva ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Mellanchefen som har den närmsta kontakten med arbetsgruppen har en 

central roll i detta arbete då ledarskapet påverkar gruppens intresse för förbättring av 

arbetsmiljön. I en kommun i västra Sverige har ett omfattande projekt genomförts för att 

bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden i projektet utgår ifrån en enkät som 

samtliga kommunanställda besvarat. Förändringsarbetet har sedan utgått ifrån resultatet då en 

strukturerad metod tillämpats för att förbättra aktuella problemområden. Mellancheferna ute i 

kommunen har ansvarat för att genomdriva detta arbete. I denna uppsats undersöks genom 

kvalitativa intervjuer sex av dessa mellanchefers arbetssätt och deras upplevelser av 

förändringsarbetet. Syftet med undersökningen är att ge en inblick i ett pågående 

förändringsarbete samt att skapa en förståelse kring hur ett förändringsarbete i 

arbetsmiljöfrågor kan bedrivas utifrån identifierade problemområden. Resultatet av 

undersökningen visade att respondenterna överlag var nöjda med projektet men att enkäten 

och metoden i vissa avseenden upplevdes som dåligt anpassad till verksamheten. Samtliga 

respondenter hade utarbetat handlingsplaner i enlighet med metoden i projektet. De 

respondenter som upplevde arbetsmetoden som ett stöd arbetade mer aktivt med 

handlingsplanen. De respondenter som inte upplevde arbetsmetoden som anpassad till deras 

typ av verksamhet upplevde projektet som för styrt och arbetade inte lika aktivt i 

förändringsprocessen. Flera av respondenterna saknade stöd och återkoppling till sitt arbete 

vilket hade kunnat utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för förändringar. 

 

Nyckelord: Förändringsprocesser, Mellanchefer, Psykosocial arbetsmiljö, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete. 
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To make a change in the work environment 

A qualitative study of middle managers experience of a structured change process 

 
Martina Johansson and Anna Molarin 

Halmstad University, Section for health and society, VT2009 

 

 

According to the Swedish law all employers have to work systematically with the work 

environment. The middle manager who has the closest contact with the workgroup has a 

central role in this process because the leadership affects the work group’s interest for 

improving their work environment. In a municipality in the west of Sweden a major project 

has been implemented in order to engage in the systematic work environment improvement 

process. The method of the project is based on a survey which all employers in the municipal 

have answered and the result form a ground for the change process. The process is highly 

structured and the middle managers in the municipal are responsible for the implementation of 

the change process. Through qualitative interviews with six of the middle managers in the 

municipal this essay examines their ways of working in the project and their experience. The 

aim of this study is to provide insight into an ongoing change process and to develop an 

understanding of how a change in the health and safety issues can be conducted on the basis 

of identified problem areas. The results of the survey showed that respondents were satisfied 

with the project but that the survey and the structured method in some aspects was poorly 

adapted to their part of the organisation. All respondents had developed action plans in 

accordance to the method of the project. The respondents who experienced the project as a 

support worked more actively with the action plan. The respondents who didn’t experience 

the work method adapted for their part of the organisation experienced the method as too 

controlled and didn’t work as active in the change process. Several of the respondents lacked 

support and feedback to their work in the project which could be developed to create a better 

base for change.  

 

Keywords: Change management, Middle managers, Psychosocial work environment, 

Systematic work environment processes. 
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Förord 

 

 

Att denna uppsats skulle handla om arbetsmiljö eller förändringsarbete var en självklarhet 

redan från början eftersom det dels speglar båda uppsatsförfattarnas intressen men även för att 

det upplevdes som någonting som skulle kunna komma till stor nytta i det framtida 

arbetslivet. Möjligheten att undersöka båda dessa ämnen i kombination med varandra i den 

västsvenska kommunen gav unika möjligheter till att skapa en djupare förståelse i både 

arbetsmiljö och förändringsarbete. Arbetet med uppsatsen har dessutom bidragit till ett ökat 

intresse för de båda ämnena. 

 

Ett stort tack riktas dels till personalavdelningen i den västsvenska kommunen för stort 

engagemang och stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka respondenterna som alla på kort 

varsel ställde upp med tid och intresse i intervjuerna och bidrog med ett gediget resultat att 

basera undersökningen på. 

 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Tomas Berggren som under arbetets gång 

bidragit med inspiration, konstruktiv kritik och motivation till att producera en bra uppsats. 

 

 

Martina Johansson & Anna Molarin 

Halmstad 090527 
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Inledning 
 

 

Den 28 april 2009 hölls världsdagen för arbetsmiljö vilket uppmärksammades genom ett 

seminarium i Rosenbads konferenscentrum som arrangerades av Arbetsmiljöverket med flera. 

Temat för detta seminarium var ”Arbetsmiljö och produktivitet” med fokus på hur företag, 

fackförbund och Arbetsmiljöverket kan medverka till att skapa rutiner för att nå en effektiv 

och vinstgivande arbetsmiljö. Moderatorn Mikael Sjöberg från Arbetsmiljöverket 

sammanfattade detta seminarium med budskapet: En god arbetsmiljö är en framgångsfaktor 

för individen, företaget och samhället (Regeringen, 2009). 

 

Arbetsmiljön är viktig och den betyder mycket för oss alla vilket de flesta organisationer är 

medvetna om. Lönsamhet kan ses som en viktig drivkraft för att arbeta med att förbättra 

arbetsmiljön. Att genomföra lyckade förändringsarbeten och kontinuerligt arbeta för att 

utveckla och skapa en bra arbetsmiljö är därför centralt i dagens organisationer. Det blir då 

nödvändigt för organisationer att utveckla såväl ledarskapet som medarbetarskapet för att göra 

förändring och utveckling av arbetsmiljön till en naturlig del i organisationen. Jacobsen 

(2008) tar upp det komplexa fenomenet organisationsförändring där sociala system förändras 

och går från ett tillstånd till ett annat. Vidare lyfter han fram betydelsen av att genomföra 

förändringsarbeten på ett konstruktivt sätt där kraven på förändringsledarskapets förmåga att 

leda och genomföra förändringsprocessen utgör en viktig funktion. 

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ställer krav på ledningen som ska tolka och implementera 

arbetsmiljölagen i verksamheten. Reglerna ska tillämpas av samtliga arbetsgivare i Sverige 

som ska anpassa och förändra verksamheten för att utveckla ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i 

verksamheten. För att arbetsmiljöarbetet ska bli effektivt krävs det en samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (AFS 2001:1). 

  

Att som mellanchef driva och vara ansvarig för arbetsmiljöfrågorna är en viktig uppgift där 

det krävs stöd och utrymme för att kontinuerligt driva förändringsarbetet i den dagliga 

verksamheten. Jacobsen och Thorsvik (2002) belyser skillnaden mellan att arbeta som chef 

inom offentliga organisationer och inom privata organisationer eftersom offentliga 

organisationer styrs formellt av valda politiker. I arbetsprocessen i den offentliga 

organisationen måste därför hänsyn tas till många olika önskemål. 

 
Ett väl fungerande förändringsarbete blir viktigt för att förbättra arbetsmiljön då man vill 

skapa, behålla och utveckla säkra och hälsosamma arbetsplatser. För att förankra 

arbetsmiljöarbetet i offentliga organisationer och få ett övergripande tillvägagångssätt samt 

skapa rutiner kring arbetet i verksamheten krävs en genomgripande arbetsmetod.  

 

 

 

Arbetsmiljöprojektet i kommunen 

Den västsvenska kommun där denna undersökning genomförts har utvecklat ett omfattande 

kommunövergripande projekt för att få ett samlat grepp om arbetsmiljöfrågorna. Målet med 

projektet är att ohälsotalet inom kommunen ska sänkas och hälsan bland medarbetarna på 

arbetsplatserna öka. Under hösten 2004 startades ett projekt för att utveckla hälsoarbetet och 

skapa ett fortlöpande arbetsmiljöarbete. Samtliga kommunanställda har vid två mätningar 

besvarat en enkät angående sin arbetshälsa. Första mätningen genomfördes för 3-4 år sedan 
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och den andra mätningen har nyligen avslutats. Tidpunkterna för genomförda mätningar 

skiljer sig åt mellan olika förvaltningar men samtliga har genomfört två mätningar. 

Enkätundersökningarna har genererat ett resultat som har fungerat som ett underlag att utgå 

ifrån i det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Resultatet redovisades kommunövergripande, på 

förvaltningsnivå, på gruppnivå samt på individnivå. Mellancheferna i kommunen har arbetat 

utifrån resultatet på gruppnivå. 

 

Genom projektet har kommunen genomfört ett strukturerat och planerat förändringsarbete där 

det varit möjligt att identifiera olika problemområden i arbetsmiljön att förbättra och utveckla. 

Ett annat syfte med projektet var att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete för 

framtiden. Arbetsprocessen mellan första och andra mätningen har inte sett likadan ut i 

kommunens förvaltningar då olika lokala faktorer har spelat in. Då ansvaret ligger på de 

enskilda cheferna men ett samarbete mellan chef och arbetsgrupp ska råda för att driva det 

systematiska arbetsmiljöarbetet har man tillsammans arbetat med förändringsarbetet. För att 

underlätta chefernas arbete tillhandahölls de en pärm med riktlinjer och material kring olika 

tillvägagångssätt. Det har även funnits möjligheter för cheferna att ta kontakt med en 

stödgrupp som funnits i projektet vid behov av stöttning i arbetsprocessen.  Cheferna har på 

olika sätt hanterat sin uppgift tillsammans med arbetsgrupperna ute på arbetsplatserna.  

 

Denna uppsats är en beskrivande studie där fokus ligger på hur cheferna i kommunens olika 

förvaltningar har bedrivit förändringsarbetet utifrån identifierade problemområden för att 

systematiskt arbeta med utveckling av arbetsmiljön. Undersökningen förväntas bidra med ett 

resultat som beskriver hur mellanchefer på olika sätt har arbetat med ett förändringsarbete i 

arbetsmiljöfrågor.  

 

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är dels att ge en inblick i ett pågående förändringsarbete och dels att 

skapa en förståelse kring hur ett förändringsarbete utifrån identifierade problemområden i 

arbetsmiljöfrågor kan bedrivas. Syftet har varit att undersöka förändringsarbetet utifrån 

mellanchefernas upplevelser och inte ur arbetsgruppernas perspektiv. 

 

 

 

Problemformuleringar 

 Hur hanterar olika mellanchefer ute i kommunen sin uppgift att bedriva ett 

förändringsarbete utifrån resultatet av en arbetsmiljöenkät? 

 Vilka faktorer kan påverka en förändringsprocess i positiv respektive negativ riktning? 

 Vad kan utvecklas i förändringsarbetet inför framtida förändringsprocesser? 
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Tidigare forskning och teoretisk referensram 
 

 

Den tidigare forskning som finns kring förändringsarbete handlar i huvudsak om 

arbetsgruppernas upplevelser av förändringar. Forskningen går dock även att applicera på 

mellanchefer då de sällan har något större inflytande över de beslut som fattas kring deras 

arbetsuppgifter. Det är därför intressant att undersöka mellanchefernas upplevelser av en 

förändringsprocess eftersom ledaren har en sådan stor inverkan på arbetsgruppen. 

 

Genom en kvantitativ studie där samtliga mellanchefer i en kommun deltog undersöktes krav, 

kontroll och socialt stöd i förhållande till arbetstrivsel. Resultatet visade att psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer hade högre inverkan på arbetstrivsel än vad fysiska faktorer hade. Ett 

signifikant positivt samband påvisades mellan socialt stöd och arbetstrivsel, vilket inte kunde 

påvisas av någon av faktorerna arbetskrav eller kontroll (Westerberg & Armelius, 2000). 

Studien visar att även mellanchefer behöver socialt stöd för att trivas på arbetet. Upplevelsen 

av socialt stöd kan påverka deras agerande i en förändringsprocess. 

 

 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Att arbetsgivare ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön är lagstadgat och regleras av 

arbetsmiljöverkets författningssamling ”systematiskt arbetsmiljöarbete” vilket förkortas SAM. 

I SAM definieras vilka krav som ställs på arbetsgivare vad gäller arbetsmiljöarbetet samt hur 

arbetet ska utföras. De grundläggande delarna i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är 

undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Dessa delar ska utföras kontinuerligt 

vilket illustreras i modellen nedan (Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

 

 
 

Figur 1: SAM-cirkeln, en sammanfattning och förklaring av det systematiska 

arbetsmiljöarbetets olika aktiviteter (Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

 

Den första delen i SAM-cirkeln (se figur 1) är alltså undersökning vilket innebär att 

arbetsförhållanden ska undersökas och risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen 

bedömas. Vid förändringar i strukturer, rutiner och arbetsförhållanden ska en ny sådan 

riskbedömning genomföras. Dessa riskbedömningar ska sedan skriftligt dokumenteras och 

utvärdering av allvaret i riskerna ska genomföras. Åtgärder ska sedan genomföras utefter de 
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risker som identifierats och slutligen ska arbetsmiljöarbetet kontrolleras för att utvärdera 

åtgärderna för att på så sätt kunna utveckla processen inför framtida arbetsprocesser. När 

samtliga delar i SAM-cirkeln sedan genomgåtts är det dags att börja om från början och på så 

sätt blir arbetsmiljöarbetet kontinuerligt och blir en del i den vardagliga verksamheten. 

Huvudansvaret för SAM ligger på arbetsgivaren men det krävs även ett engagemang hos såväl 

arbetstagare, skyddsombud som företagshälsovård. Arbetstagarna ska delta i 

arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker, vara delaktiga i förändringsförslagen samt att 

utvärdera genomförda åtgärder. Företagshälsovårdens funktion i SAM är att stötta arbetet i 

egenskap av expertresurs vid riskbedömningar och åtgärdsförslag (Arbetsmiljöverket, 2009). 

 

 

 

Planerad förändring 

Jacobsens (2008) beskrivning av en planerad förändring har stora likheter med SAM-cirkeln. 

Han beskriver en planerad förändring som en förändring som utgår ifrån definierade 

problemområden.  

 

 

 
 

Figur 2: Centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2008, s. 21). 

 

 

Jacobsens (2008) modell illustrerar en arbetsprocess utifrån ett analytiskt och rationellt sätt att 

se på förändring där förändringen baseras på ett identifierade problemområden (se figur 2). I 

den första fasen identifieras problemområden som behöver förändras och organisationen 

avsätter resurser för att genomföra en förändring. Resurserna läggs i fas två på att kartlägga de 

identifierade problemområdena exempelvis genom en enkätundersökning och därefter 

utarbetas en lösningsstrategi. I fas tre planeras förändringen i detalj genom bland annat att 

tidplaner och ansvarområden fastställs. Aktiviteterna genomförs sedan, ibland med hjälp av 

externa aktörer eller utbildningar. Slutligen genomförs en utvärderingsfas där det utreds om 

förändringen haft avsedd effekt. Om det varit en lyckad förändring utarbetas en plan för hur 

förändringen ska kunna implementeras permanent i verksamheten (Jacobsen, 2008). 

 

Den ovan beskrivna arbetsprocessen är den vanligaste formen av förändringsarbete och anses 

fungera bra men det kan även uppstå problem med strategin. Eftersom en organisation är ett 

socialt system med en ständig interaktion mellan människor är det omöjligt att förutspå hur 

framtiden kommer att se ut vilket kan innebära att planerade förändringar inte alltid utfaller 

enligt planerna. Lösningar som i planeringsfasen såg ut att fungera kanske inte alls får den 

önskade effekten eftersom nya problem kan uppstå på vägen. Detta kan påverka såväl 

arbetsprocessen som resultatet av förändringsarbetet (Jacobsen, 2008). 
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Sensemaking 

Genom en kvalitativ undersökning i en organisation som genomgått större strategiska 

förändringar ville Ericson (2001) identifiera viktiga begrepp för att genomföra en lyckad 

förändring. Den faktor som identifierades som det absolut viktigaste för att en förändring 

skulle bli framgångsrik var Karl Weicks begrepp sensemaking vilket kan översättas till 

”gemensam förståelse”. Begreppet innebär att samtliga i organisationen oavsett 

befattningsnivå måste ha en gemensam förståelse för förändringens mål och vilka vinster som 

kan göras tack vare förändringen. Vidare betonar Ericson (2001) vikten i att redan vid 

planeringen av ett projekt ha förståelse för hur processen i praktiken kommer att se ut ute i 

verksamheten. 

 

 

 

Motivation och engagemang 

Moveit är namnet på en rapport som beskriver motivations- och engagemangskapande 

metoder i arbetsmiljöarbetet. I rapporten ses arbetsmiljöarbetet som en ständigt pågående 

förändringsprocess som kräver motivation och engagemang hos såväl chefer som medarbetare 

för att fungera. I förändringsprocessen enligt Moveit kan ett antal olika faser identifieras (se 

figur 3). Faserna kan uppstå i olika ordningar och överlappa varandra men skapar tillsammans 

en kontinuerlig förändringsprocess som bidrar till motivation och engagemang hos alla 

medarbetare i organisationen (Åteg, Andersson & Rosén, 2005). 

 

 
 

Figur 3: Moveit som en del i en förändringsprocess (Åteg et al., 2005, s.13). 
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Modellen på föregående sida (se figur 3) är en grund att utgå ifrån i ett förändringsarbete men 

det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till för att skapa motivations- och 

engagemangshöjande metoder. Enligt Åteg et al. (2005) bör en förändringsprocess sträva efter 

att innefatta följande aspekter: 

 

 Interaktivitet – Ett brett deltagande och involvering av samtliga medarbetare. 

 Förändringskompetens – Deltagarna skapar kunskaper om hur förändringsprocesser kan 

skapas.  

 Handlingsutrymme – Metoden bidrar till att deltagarna upplever att det finns möjlighet att 

påverka arbetsmiljöproblemen och uppnå de eftersträvade målen. 

 Arbetsmiljökunskap – Metoden bidrar till ett ökat kunnande kring arbetsmiljö och 

medarbetarna skapar en kunskap kring arbetsmiljöproblem samt hur dessa kan åtgärdas. 

 Systematik – Deltagarna guidas genom förändringsarbetet för att skapa ett beslutsunderlag. 

 Integrerbarhet – Metoden bör innehålla rutiner som bidrar till att utvärdera och stabilisera 

de nya arbetsformerna som införts samt att aktiviteter genomförs för att ytterligare kunna 

skapa en bättre arbetsmiljö. 

 

Beroende på syftet med förändringen blir olika aspekter extra viktiga då exempelvis 

interaktivitet och förändringskompetens blir centrala delar om medarbetarna ska involveras i 

förändringsprocessen medan andra punkter kan bli centrala om syftet är ett annat (Åteg et al., 

2005). 

 

 

 

Krav, kontroll & socialt stöd i förändringsprocesser 

I Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård (1999) beskrivs Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stödmodell. Modellen visar på hur balansen mellan upplevelsen av 

dessa tre faktorer påverkar individen. Individens handlingsmönster i en förändringsprocess 

påverkas av upplevelsen av krav, kontroll och stöd. Kravdimensionen i modellen innehåller 

de psykiska kraven på individen vilka kan delas in i kvantitativa arbetskrav som exempelvis 

deadlines eller antal producerade produkter och kvalitativa arbetskrav exempelvis 

rollkonflikter eller koncentration. Kontrolldimensionen innebär i vilken grad den anställde har 

inflytande över sitt arbete. Även denna dimension kan delas in ytterligare till uppgifts- och 

färdighetskontroll. Uppgiftskontrollen innebär individens möjligheter att påverka sina 

arbetsuppgifters planering och genomförande och färdighetskontrollen innebär individens 

möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Stöddimensionen innehåller individens upplevelse av 

socialt stöd i sitt arbete och kan delas upp i emotionellt samt instrumentellt stöd. Det 

emotionella stödet innebär det stöd som upplevs av individen när någon lyssnar på henne och 

det instrumentella stödet upplevs av individen när hon får praktiskt stöd i sitt arbete för att 

kunna hålla deadlines. 

 

Som krav-kontroll-stödmodellen (se figur 4) visar så avgör de olika nivåerna av krav, kontroll 

och stöd hur individen upplever sitt arbete samt dennes agerande utifrån detta. Enligt 

modellen uppnås det bästa tillståndet när det ställs höga krav på individen men där individen 

samtidigt har hög kontroll över sitt arbete, individen stimuleras då till ett aktivt arbete. Socialt 

stöd påverkar alla tillstånd som individen kan befinna sig i på så sätt att ett lågt socialt stöd 

alltid påverkar individen negativt och ett högt socialt stöd påverkar individen positivt oavsett 

hur bra balansen mellan krav och kontroll ser ut (Jeding et al., 1999). 
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Figur 4: Krav-kontroll-stödmodellen enligt Karasek & Theorell (Jeding et al., 1999, s. 45). 

 

 

Krav-, kontroll- och stöddimensionerna har undersökts av Korunka, Scharitzer & Sainfort 

(2003) som genomförde en kvantitativ undersökning . Syftet var att uppskatta de anställdas 

reaktioner på ansträngning och arbetstillfredsställelse vid en implementering av New Public 

Management i en offentlig organisation. Resultatet visade att för att nå en bestående 

förändring kan vissa resurser utgöra en viktig och bidragande faktor i arbetsprocessen. 

Undersökningen visade att tre faktorer var centrala i en förändringsprocess. De anställda som 

hade en högre grad av kontroll över sina arbetsuppgifter hade också lättare för att hantera och 

delta i en förändringsprocess. Det var även tydligt att de anställda tyckte att det var viktigare 

att ha en klarhet i rollerna framför att få socialt stöd i arbetsprocessen. En tredje viktig resurs i 

arbetsprocessen var informationen. Att ge information ansågs som en viktig del samt att 

kontrollera att informationen uppfattades korrekt av de anställda. 

Genom kvalitativa intervjuer av deltagare i 59 olika förändringsprojekt identifierade Smith 

(2003) faktorer som varit positiva respektive negativa för att genomdriva förändringar. Extra 

fokus i undersökningen låg på kulturförändringar där förändringar visade sig vara svårare att 

genomdriva. En kulturförändring definieras som en förändring i tankemönster hos 

arbetsgruppen. Resultatet visade att kulturförändringar ofta genomfördes i samband med 

andra förändringar vilket Smith (2003) ansåg kunde förklaras med att en kulturförändring ofta 

är en förutsättning för att andra förändringar ska kunna lyckas. Det fanns större chanser att 

lyckas med kulturförändringar om det var mellanchefer eller externa förändringsledare som 

stöttade medarbetarna i förändringen än om det var organisationernas högsta chefer som ledde 

förändringen. Andra faktorer som bidrog till lyckade resultat vid förändringar var att 

förändringarna inte var för stora och därmed var lätta att överblicka, att ett kompetent 

projektteam ansvarade för projektet, att medarbetarna upplevde att de fick stöd i projektet 

samt att resultatet av förändringen undersöktes och redovisades. Även belöningar var en 

faktor som hade stor betydelse för att resultaten av en förändring skulle bli lyckade, speciellt 

vid kulturförändringar. Faktorer som istället orsakade att förändringar misslyckades handlade 

till stor del om brister i förändringsledningen på olika sätt så som att förändringsledaren 

avvikit från projektet, förändringsledaren inte stödde projektet eller att stödpersoner i 

projektet inte kunnat leva upp till vad de utlovat. 
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Att vidmakthålla en förändring 

Om en organisation skall kunna uppnå och vidmakthålla en förändring måste det ske en 

kulturförändring i arbetsgruppen eftersom även tankemönster måste förändras. Det är även 

viktigt att förändringsarbetet präglas av demokrati där makten över förändringen finns hos 

arbetsgruppen och inte enbart hos chefen (Parmander, 2007). Vidare anser Parmander (2007) 

att det är av stor vikt att rutiner införs för att förändringar ska kunna genomföras och dessa 

bör vara förankrade i vardagsarbetet. Det måste finnas en tydlighet kring vilka vinster 

förändringen kan bidra med. Dessutom måste det problem som skall lösas genom 

förändringsarbetet vara känt bland medarbetarna och upplevas som meningsfullt att förändra. 

En annan viktig del i ett förändringsarbete är att utvärdera för att kontrollera att förändringen 

verkligen har genomförts och vilka effekter den har fått. 

 

Parmander (2007) menar att ett öppet organisationsklimat där medarbetarna vågar ifrågasätta 

och göra sin röst hörd är viktigt. En förändringsprocess kan även underlättas om chefen 

besitter egenskaper som att: 

 

 Chefen har kunskaper om förändringsprocesser. 

 Chefen ser sig själv som en katalysator för att få igång förändringsprocessen. 

 Chefen har äkta engagemang och intresse av att människors kunskaper, kreativitet och 

ansvarstagande tillvaratas. 

 Chefen är reflekterande och har en pedagogisk förmåga att medla mellan olika åsikter. 

 

 

 

Kommunikation 

I en förändringsprocess är det av stor vikt att kommunikationen mellan människor fungerar. 

För att kommunikationen ska kunna fungera på ett bra sätt krävs en insikt i de relationer som 

finns mellan dem. Dessa relationer förändras ständigt och det krävs en lyhördhet inför dessa 

förändringar för att kommunikationen ska fungera effektivt. Chefer tenderar att ta för givet att 

relationerna är stabila och inte förändras vilket försvårar kommunikationen mellan chef och 

arbetsgrupp (Nilsson & Waldemarson, 2006). 

 

Vidare menar Nilsson & Waldemarson (2006) att förutfattade meningar om en person kan 

leda till att personen agerar som den förväntas agera så att en så kallad självuppfyllande 

profetia uppstår. Detta kan även uppstå i relationen mellan en chef och en arbetsgrupp då: 

 

 Chefen skapar en förutsägelse om hur arbetsgruppen ska reagera på en viss information. 

 Chefen agerar då i förhållande till denna uppfattning som om den vore sann. Chefen 

förutsätter exempelvis att gruppen ska vara negativ och motsträvig till en ny situation. 

 Genom chefens sätt att kommunicera den nya informationen till arbetsgruppen väcks den 

förväntade reaktionen hos arbetsgruppen och de kan få en negativ inställning från början. 

Det chefen förutsatte blir alltså sant och chefens inverkan på arbetsgruppen stärker 

sanningshalten i det förutspådda beteendet. 
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Ledarskap 

Det finns olika sätt att handskas med en förändringsprocess och en av huvudstrategierna som 

beskrivas av Jacobsen (2008) är strategi O, där O står för organisation. Denna strategi har 

fokus på organisationen och att utveckla mänskliga resurser i ett lärandesyfte. Strategin 

innebär att arbetsgruppen är delaktig förändringen i så stor utsträckning som möjligt. Synen 

på ledarskap i strategi O är inte att ledningen ska genomföra förändringar utan ska istället 

utgöra ett stöd för att engagera arbetsgrupperna till att själva skapa en förändring. Ledarens 

roll i strategi O blir då att motivera arbetsgruppen till att gå i in en förändring med en positiv 

inställning genom att vara deltagande, stödjande och delegerande eftersom det är 

arbetsgruppen som ska vara den drivande kraften i förändringen. 

 

Det finns även specifika ledartyper som kan ha olika effekt på arbetsgruppen. Hinduan, 

Wilson-Evered, Moss & Scannell (2009) lyfter genom en kvantitativ undersökning fram olika 

ledarskapstyper i relation till förändringsarbete. Undersökningen har gjorts för att se vilken 

ledarskapstyp som är mest framgångsrik i ett förändringsarbete.  Resultatet visade att ett 

transformativt ledarskap ökar medarbetarnas arbetstillfredsställelse efter att en förändring 

genomförts samt att deras inställning till förändringen efter att den genomförts blir mer 

positiv. En transformativ ledare motiverar enligt Robbins & Judge (2007) sina medarbetare 

genom att öka deras medvetenhet kring uppsatta mål och dess vinster samt genom att 

motivera medarbetarna att åstadkomma en förändring trots att de själva kanske inte alltid tror 

att det är möjligt. Hinduan et al. (2009) menar vidare att om medarbetarna är negativt inställda 

till förändring är det av stor vikt att ledarskapet fokuserar på att medarbetarna känner stabilitet 

i sitt arbete. 

 

 

 

Drivkrafter och motkrafter 

I alla organisationer finns människor med olika sätt att se på sin tillvaro. Det finns de som ser 

positivt på förändring och det finns de som vill ha stabilitet och därför motsätter sig 

förändring. Även organisationers uppbyggnad präglas av en kombination av dessa synsätt då 

rutiner skapar förutsägbarhet och stabilitet men det finns samtidigt ett behov av att kunna 

förändra rutiner för att möta nya ekonomiska förutsättningar eller konkurrenssituationer. De 

två synsätten kan beskrivas som drivkrafter som strävar mot en förändring och motkrafter som 

vill undvika förändring. För att kunna genomdriva förändringar i organisationer krävs det att 

drivkrafterna stärks för att motivera även motkrafterna till en förändring (Jacobsen, 2008).  

 

Modellen nedan (se figur 5) visar de olika tillstånd en organisation kan befinna sig i gällande 

balansen mellan drivkrafter och motkrafter. Om motkrafterna som vill ha stabilitet i 

organisationen är starkare än drivkrafterna är det svårt för en förändring att få någon 

genomslagskraft. Om förhållandet är det motsatta har förändringen däremot stora möjligheter 

att bli framgångsrik. Det kan även finnas balans mellan drivkrafter och motkrafter vilket gör 

systemet instabilt på så sätt att förändringarna går att genomföra men stabiliteten ofta snabbt 

återupprättas och rutinerna återgår till de tidigare invanda. För att kunna hantera denna 

problematik har ledningen en central roll för att motivera arbetsgrupperna att sluta upp kring 

förändringen så att drivkrafterna förstärks så mycket som möjligt (Jacobsen, 2008). 

 



10 
 

 
 

Figur 5: Förhållandet mellan drivkrafter och motkrafter längs ett kontinuum (Jacobsen, 2008, 

s. 270). 

 

 

Genom en litteraturstudie belyser Waddell & Sohal (1998) komplexiteten med motstånd då ett 

förändringsarbete ska genomföras. Ett motstånd från en anställd i ett förändringsarbete 

kommer att påverka resultatet av förändringen. Det är inte själva förändringen som de 

motsätter sig mot utan ovissheten och det tänkta resultatet som förändringen kan ge. Det är 

viktigt att ledningen är medveten om detta vid ett förändringsarbete.  De som motsätter sig 

förändringen kan påverka de andra medverkande negativt. I dessa fall måste ledningen hitta 

alternativa metoder att genomföra förändringsarbetet på. De måste även kommunicera och 

konsultera regelbundet med dem som medverkar i förändringen. De som medverkar måste få 

möjligheten att bli involverade i alla delar i förändringsarbetet och de måste få kontinuerlig 

feedback. 

 

 

 

Frågeställningar 

Utifrån den tidigare forskning och den teoretiska referensram som presenterats ovan har 

ytterligare frågeställningar väckts: 

 

 Har strukturen i projektet fungerat i praktiken och hur har arbetsmetoden upplevts av 

mellancheferna? 

 Besitter mellancheferna egenskaper som underlättar genomdrivandet av 

förändringsprocesser? 

 Har mellancheferna arbetat för att motivera sina arbetsgrupper till en förändring och i så 

fall hur? 

 Har det funnits motkrafter i arbetsgrupperna och hur har dessa i så fall hanterats av 

mellancheferna?   
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Metod 
 

Kvalitativ forskningsintervju 

En kvalitativ metod med intervjuer valdes för att samla in information om hur 

förändringsarbetet utifrån projektet genomdrivits i kommunen. Fördelen med att utgå från en 

kvalitativ ansats är att det ger en möjlighet att samla in information som inte i förväg går att 

formulera frågor kring. Den kvalitativa ansatsen ger även möjligheter till en djupare förståelse 

kring respondenternas arbete och upplevelser tack vare att utrymme finns för eventuella 

följdfrågor och förtydliganden (Kvale, 1997). 

 

 

 

Urval av respondenter 

Eftersom syftet med undersökningen avgränsades till att spegla mellanchefernas arbetssätt 

och upplevelse av förändringsprocessen i projektet föll valet på att intervjua sex stycken 

mellanchefer från olika förvaltningar i kommunen. Ett strategiskt urval tillämpades då 

cheferna valdes ut efter kriterierna att de skulle ha arbetat med arbetsmiljöenkäten redan från 

första mätningen och de skulle representera olika typer av arbetsgrupper från olika 

förvaltningar i kommunen (Kvale, 1997). En personalstrateg från stadskontoret var behjälplig 

för att hitta respondenter som motsvarade dessa kriterier och som var villiga att delta i 

undersökningen. Uppsatsförfattarna bokade in tid och plats för intervjuernas genomförande. 

 

Respondenterna som deltog i undersökningen var fyra kvinnor och två män från fyra olika 

förvaltningar i kommunen. Respondenterna hade mellan fem och 20 års arbetserfarenhet i 

befattningen som mellanchef.  

 

 

 

Material 

I startskedet av uppsatsarbetet hade uppsatsförfattarna två möten med personalavdelningen på 

kommunen där innehållet i projektet presenterades samt möjliga undersökningsområden. 

Uppsatsförfattarna tog även del av material kring projektet. Materialet utgjordes dels av 

arbetsmiljöenkäten vilken samtliga kommunanställda vid två tillfällen besvarat och som sedan 

legat till grund för projektets arbetsmetoder. Författarna tog även del av den pärm som 

mellancheferna fått att arbeta utifrån med sina arbetsgrupper. I pärmen finns mallar för hur 

handlingsplaner ska formuleras och information om hur resultatet kan tolkas med mera. 

Slutligen tog uppsatsförfattarna del av resultatet från första och andra mätningen på 

förvaltningsnivå för att få en uppfattning om vilken typ av material cheferna fått att arbeta 

utifrån. 

 

Detta material låg sedan tillsammans med den teoretiska referensramen till grund för 

utformningen av intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjuguiden sammanställdes utifrån olika 

teman vilka var - allmänt, inledande information, arbetet med uppföljningen av 

arbetsmiljöenkäten, krav och kontroll, ledarens inställning till arbetsprocessen samt framtid. 

Intervjuerna genomfördes som halvt strukturerade då frågorna ställdes i en bestämd ordning 

men respondenterna fick möjlighet att formulera sig fritt (Hartman, 2004). De öppna frågorna 

följdes sedan upp med följdfrågor för att möjliggöra förtydliganden samt säkerställa att alla 

viktiga aspekter kom med i intervjun. 



12 
 

Procedur 

Intervjuguiden pilottestades på tre olika testrespondenter innan intervjuerna genomfördes för 

att testa så att frågorna var tydliga och mätte det som de var avsedda att mäta. Intervjuerna 

genomfördes sedan i avskiljda miljöer på respondenternas arbetsplatser för att respondenterna 

skulle känna sig bekväma i situationen. Båda uppsatsförfattarna närvarade vid samtliga 

intervjuer för att undvika att viktig information föll bort. Intervjuerna spelades in på en Mp3-

spelare vilket gjorde att fokus fullt ut kunde ligga på samtalet. Innan intervjuerna sattes igång 

informerades respondenterna om uppsatsens syfte samt om vilka uppsatsförfattarna var. 

Samtliga intervjuer varade i cirka 30 minuter. 

 

 

 

Analysmetod 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant för att lättare kunna ligga till 

grund för en analys. När alla transkriberingarna var klara togs första steget i analysen vilket 

var meningskategorisering för att få en tydligare överblick över de olika delarna i materialet. 

Med de olika kategorierna som grund genomfördes sen även meningstolkning där 

uppsatsförfattarna fick möjlighet att gå utanför det direkt sagda och utveckla strukturer och 

relationer som inte omedelbart framträdde i texten (Kvale, 1997). 

 

 

 

Etiska ställningstaganden 

Samtliga respondenter deltog frivilligt i undersökningen och informerades om att de kunde 

avbryta intervjun när som helst. Undersökningen genomfördes dessutom helt konfidentiellt då 

ingen information avslöjas i uppsatsen som kan avslöja vilka respondenter som varit med i 

undersökningen. Respondenterna informerades om detta innan intervjuerna genomfördes 

(Kvale, 1997). 

 

 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer baserade på öppna frågor valdes för att 

undersökningen utan begränsningar skulle spegla det arbete som utförts i samband med 

arbetsmiljöenkäten i kommunen. På grund av metodens natur och det begränsade antalet 

respondenter kan resultatet inte anses spegla samtliga mellanchefer i kommunen utan endast 

de sex utvalda respondenterna. Pilottesten som genomfördes bidrog till att öka studiens 

validitet då frågornas tydlighet utvecklades (Kvale, 1997). 

 

Undersökningens reliabilitet höjdes genom att båda uppsatsförfattarna närvarade vid samtliga 

intervjuer vilket bidrog till att möjliga missuppfattningar undveks. Det motverkade även att 

någon viktig information skulle falla bort. Uppsatsförfattarna tog även hänsyn till 

reliabiliteten vid utformandet av intervjuguiden då flera frågor speglade samma faktorer för 

att utgöra en kontrollfunktion till varandra för att undvika missuppfattningar (Kvale, 1997).  
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Resultat 
 

 

Bakgrund 

Respondenterna arbetar som mellanchefer i olika förvaltningar i kommunen. Fem av sex 

respondenter hade arbetat i samma yrkeskategori som arbetsgruppen de nu ansvarade för 

innan de blev chefer och ansåg sig ha god insikt i arbetsgruppens arbetsmiljö och dagliga 

verksamhet. Den sjätte respondenten hade gjort en liknande karriär och avancerat till chef 

inom det område som respondenten tidigare arbetat inom men ansvarade för en grupp med 

många olika yrkeskategorier och hade därför inte erfarenhet från alla dessa. Två av 

respondenterna hade arbetat som chefer i cirka 5-10 år och resterande fyra hade arbetat som 

chefer i 15-20 år. Samtliga respondenter hade tidigare arbetat med arbetsmiljö- och 

förändringsfrågor men det strukturerade arbetssätt som ingår i projektet upplevdes som nytt: 

Jag har inte arbetat på det strukturerade sättet. Men frågorna är ju inte på något sätt nya /…/ 

det är ju mer metoden kanske och strukturen på det som är lite annorlunda 

 

Storleken på arbetsgrupperna som respondenterna ansvarade för varierade mycket. Tre av 

respondenterna ansvarade för grupper om 40-60 medarbetare, två av respondenterna 

ansvarade för 20-30 medarbetare och en respondent ansvarade för 10-15 medarbetare. 

Respondenterna hade olika förutsättningar att träffa sina arbetsgrupper då några hade sina 

kontor i närheten av arbetsgruppens lokaler, en del hade sina kontor på helt andra platser än 

arbetsgruppens lokaler och en del hade kontor på flera ställen och var därför bara nära 

arbetsgruppen ibland. Gemensamt för samtliga respondenter var att de hade regelbundna 

möten då de träffade arbetsgrupperna. 

 

 

 

Information till mellancheferna om projektet 

Samtliga respondenter var nöjda med den information de fått angående projektet innan det 

startades upp. Informationen kom från de olika förvaltningarna som respondenterna arbetar i 

och innehöll riktlinjer om hur arbetet skulle genomföras, tips om tillvägagångssätt samt en 

genomgång av pärmen som mellancheferna skulle arbeta utifrån i projektet. 

 

En av respondenterna hade missat att det fanns möjlighet att söka pengar för att genomföra 

olika aktiviteter i arbetsgruppen för att komma till rätta med de problemområden som 

identifierats utifrån arbetsmiljöenkäten. Detta beskrevs av respondenten som följden av något 

bristande information. 

 

 

 

Arbetsprocessen 

Respondenterna har hanterat de metoder som projektet bidragit med på olika sätt. Nedan 

beskrivs varje respondents arbetsprocess i punktform för att tydliggöra olika tillvägagångssätt. 

 

Respondent 1 

 Respondenten startade upp arbetet i arbetsgrupperna var för sig med inledande möten där 

materialet presenterades. Respondenten förtydligade vilka faktorer de olika staplarna 

representerade för att arbetsgrupperna tydligt skulle se en koppling mellan enkäten de fyllt 

i och resultatet de fått. 
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 Arbetsgrupperna fick ut materialet ute på sina enheter för att alla skulle få möjlighet att gå 

igenom det i lugn och ro. 
 

 En månad senare hade respondenten ytterligare ett möte med varje enskild arbetsgrupp om 

arbetsmiljöenkäten där de diskuterade i tvärgrupper vad de ville jobba vidare med. Sedan 

röstade arbetsgruppen gemensamt utifrån tvärgruppernas önskemål om vilka delar som 

skulle fokuseras på i handlingsplanen. 
 

 En handlingsplan utformades med problemområden och lösningsförslag samt upplägg för 

uppföljning och olika deadlines för när målen skulle vara uppnådda. 
 

 Alla i arbetsgrupperna har inte varit delaktiga i förändringsarbetet utan det har påverkats av 

deras egen syn på förändringar. De som varit positiva till förändring har varit aktiva medan 

de som varit negativt inställda strävat mot att behålla gamla rutiner. Respondenten har 

hanterat problematiken med negativt inställda individer genom enskilda möten där 

problematiken belysts. Individerna har på så sätt fått upp ögonen för sin egen negativitet 

och sedan blivit mer öppna för förändringar. 
 

 Respondenten har arbetat aktivt för att engagera arbetsgrupperna till en förändring genom 

att belysa att det är för att förbättra deras arbetsmiljö som enkäten genomförts. 
 

 De olika punkterna i handlingsplanen har sedan avstämts då och då för att se hur 

utvecklingen sett ut och om förbättringar skett. Om någon punkt i handlingsplanen vid 

uppföljningarna inte längre upplevts som något problem har dessa punkter strukits för att 

ge mer fokus åt andra. 
 

 Respondenten upplever att förbättringar skett i arbetsgrupperna mellan första och andra 

mätningen men har svårt att jämföra resultaten direkt eftersom enkäten förändrats något. 
 

 Respondenten upplever att kraven som ställts på arbetsgruppen genom processen varit 

rimliga. 

 

 

Respondent 2 

 Respondenten har inte aktivt arbetat efter metoden i projektet. Då det var en annan chef 

som var ansvarig för arbetsgruppen när enkäten som arbetet baserades på genomfördes 

upplevde respondenten att det var svårt att arbeta vidare med materialet och har istället 

arbetat med arbetsmiljöfrågorna på egen hand. 
 

 Efter att andra mätningen genomförts utformades dock en handlingsplan enligt projektet 

som man arbetat efter. 
 

 För att motivera arbetsgruppen belyser respondenten vikten av att ha ett öppet klimat på 

arbetsplatsen samt att relationsskapande är viktigt för att förändringar ska kunna 

genomföras: All sådan här verksamhet bygger på relationer, om man inte fixar relationer 

så är man i regel på fel plats. 
 

 Respondenten har valt att inte lägga energi på individer som inte är intresserade av 

förändring utan har låtit dem hålla sig utanför arbetsprocessen. 
 

 Arbetsgruppen har varit praktiskt engagerade i förändringsarbetet, speciellt vid en punkt i 

handlingsplanen som varit mer praktisk där en lokal behövts förändras. 

 

 

Respondent 3 

 Respondenten belyser vikten av att motivera arbetsgruppen redan innan enkäten 

genomförs. Arbetsgruppen måste ha insikt i enkätens syfte för att få förståelse i fördelarna 
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för dem med att besvara den. Respondenten menar även att enkäten måste besvaras i lugn 

och ro samt gärna som ett speciellt tillfälle för personalen då de bjuds på något gott för att 

det ska upplevas som betydelsefullt. 
 

 Respondenten gick noggrant igenom resultatet och analyserade det själv innan det 

presenterades för arbetsgruppen för att få en djupare förståelse för det och därmed kunna 

handleda gruppen på ett bättre sätt. 
 

 Resultatet diskuterades i tvärgrupper och sedan utformades handlingsplanen utifrån dessa 

diskussioner. 
 

 Respondenten har arbetat aktivt för att motivera arbetsgruppen. 
 

 Arbetsgruppen har varit aktivt delaktig i arbetsprocessen. 
 

 Vid ifyllandet av enkäten vid andra mätningen betonade Respondenten att det var viktigt 

att återkoppla till handlingsplanen från första mätningen för att ge tyngd åt andra 

mätningen genom att visa på de förbättringar som första mätningen bidragit med. 
 

 Respondenten upplever att kraven som ställts på arbetsgruppen genom processen varit 

rimliga. 

 

 

Respondent 4 

 Respondenten menade att projektet inte förändrat arbetsplatsens sätt att arbeta med 

arbetsmiljöfrågor eftersom de alltid arbetar aktivt med detta. Respondenten betonar 

helheten och att det inte går att arbeta med en del frågor enskilt från andra eftersom allting 

hänger ihop. 
 

 Respondenten tycker att det är viktigt att arbetsgrupperna känner sig delaktiga och pärmen 

har därför placerats ut i de olika arbetsgrupperna som sedan själva har utformat 

handlingsplaner. Respondenten betonade att resultatet var arbetsgruppernas och att de 

därför själva måste jobba med det för att kunna förbättra dem. Respondenten har dock fått 

arbeta med att övertyga dem om att de behöver arbeta med vissa frågor. 
 

 Arbetsgrupperna bokade själva in föreläsningar samt hittade på olika lösningar på 

praktiska problem på arbetsplatsen. 
 

 Respondenten har arbetat aktivt för att motivera arbetsgrupperna när de uppnått bra resultat 

exempelvis genom att ibland bjuda på tårta vid möten. Respondenten har även uppmuntrat 

arbetsgrupperna genom att prata mycket med dem om hur det går, påminna dem om att de 

måste arbeta med frågorna samt genom beröm över det arbete de utfört. 
 

 Handlingsplanerna följdes upp och de problem som inte fått några bra lösningar 

diskuterades igen för att kunna nå bättre resultat. 
 

 Respondenten upplever att kraven som ställts på arbetsgruppen genom processen varit 

rimliga. 

 

 

Respondent 5 

 Respondenten tog upp resultatet tillsammans med sina olika arbetsgrupper under varsin 

eftermiddag. De kom då tillsammans överens om vilka delar i resultatet man behövde 

arbeta vidare med för att förbättra och utifrån detta plockades aktiviteter för arbetsgruppen 

fram. 
 

 Respondenten formulerade en handlingsplan utifrån gruppdiskussionen som gruppen fick 

ta del av och ha synpunkter på. 
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 Respondenten har arbetat aktivt på att motivera arbetsgrupperna genom processen. 

Speciellt fokus har legat på en av arbetsgrupperna där arbetet inte fungerat så bra. 
 

 Respondenten betonar att det är viktigt med ärlighet i en sådan här process och att ett öppet 

klimat måste främjas. Vidare betonas att resultatet är arbetsgruppernas och att alla bär ett 

eget ansvar. Mellanchefens roll i processen är snarare som ett stöd än som en ledare. 
 

 Resultatet har inte återkommit i möten mellan chefen och arbetsgruppen men däremot har 

kontinuerliga möten mellan chefen och en ansvarig för aktiviteter förekommit under hela 

processen. 
 

 Uppslutningen vid genomförda aktiviteter har varit dålig. Tillfällen då föreläsare anlitats 

har därför varit obligatoriska. För att öka uppslutningen vid frivilliga aktiviteter har 

ansvaret för att organisera dessa delegerats ut vilket har gett positiva resultat. 
 

 Handlingsplanen har efter ett tag följts upp för att utvärdera vad som förbättrats och vilka 

delar som behöver arbetas vidare med: Vi har ju ganska nyligen suttit och tittat, vad har vi 

gjort för någonting och vad har vi kvar och det mesta är ju faktiskt gjort! 
 

 Respondenten anser att man i vissa fall skulle kunna kräva mer av de anställda och arbetet i 

projektet är ett sådant exempel. 

 

 

Respondent 6 

 Respondenten upplever att det inte funnits tid för att arbeta med uppföljningen av 

arbetsmiljöenkäten. 
 

 Handlingsplaner utformades vid ett inledande möte efter diskussion i tvärgrupper. Vid 

detta möte var alla väldigt engagerade vilket respondenten upplevde som positivt. 
 

 Respondenten betonar att det inte finns utrymme för diskussion av denna typ av frågor 

under arbetstid för arbetsgruppen. De möten som genomförs med chefen och samtliga i 

arbetsgruppen varannan vecka blir därför fyllda av så många frågor att frågor kring 

projektet faller bort. 
 

 Respondenten upplever det svårt att arbeta vidare med resultatet eftersom det speglar en 

annan chefs arbete. 
 

 Respondenten tycker att kraven som ställts på de anställda genom arbetsprocessen varit 

rimliga men betonar än en gång att de inte har tillräckligt med tid för att kunna arbeta med 

sådana frågor. 

 

 

 

Mellanchefernas upplevelse av arbetsprocessen 

 

     Möjligheter att leva upp till förväntningarna 

Fem av sex respondenter upplevde att de krav som ställts på dem genom arbetsprocessen varit 

rimliga och de har upplevt sig kunna påverka arbetet: Man gör det man vill av det egentligen. 

Alltså, jag har ett krav att följa upp och återrapportera men sen vad jag vill göra av det väljer 

jag ju själv. Den sjätte respondenten upplever sig ha för lite tid för att kunna arbeta med 

projektet och anser därför att kraven inte varit rimliga. Denna respondent upplever sig inte 

heller ha kunnat påverka arbetsprocessen. 
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     Stöd i arbetsprocessen 

Den pärm som respondenterna har fått att arbeta utifrån har uppfattats som ett bra stöd: Jag 

tycker pärmen är ett stöd. Är det något jag har funderat över så har jag kunnat slå i den.  Ett 

par av respondenterna betonar dock att de inte haft något behov av pärmen i sitt arbete med 

arbetsmiljöfrågorna. Några respondenter tycker att pärmen varit överdrivet detaljerad och 

dåligt anpassad till olika typer av arbetsgrupper. Dessa respondenter har därför bara arbetat 

enligt pärmen till viss del. En respondent betonar att handlingsplanernas struktur och enkelhet 

varit bra då detta gjort det lättare för arbetsgrupperna att engagera sig i dem. 

 

Samtliga respondenter upplever i det stora hela att de fått det stöd de har behövt genom 

arbetsprocessen. Tre av respondenterna påpekar att de haft möjlighet att få mer stöd av 

stödgruppen i projektet eller av förvaltningen men ingen av respondenterna har upplevt något 

behov av detta: Ja, det tycker jag för de har ju varit behjälpliga om man nu har ansett att man 

vill ha stöd. De kunde även följa med ut till arbetsgrupper och enheter, nu har jag inte anlitat 

dem men det fanns ju om jag hade önskat det. 

 

Respondenterna upplever att de haft sina arbetsgruppers stöd genom arbetsprocessen: Det är 

klart, vem tycker inte att det är bra att förbättra sin arbetsplats. Det är ju jättebra, en 

fantastisk möjlighet. Ett par av respondenterna betonar dock svårigheten med att få med sig 

alla i en förändringsprocess: Jag skulle vilja påstå att de flesta av dem är väldigt med på 

vagnen. Sen har jag några stycken som inte alls är lika med på vagnen utan till och med vissa 

som står kvar på perrongen när tåget går. 

 

Två av respondenterna saknar möjligheten att få in någon utomstående i arbetet med 

arbetsgruppen för att kunna diskutera problem med arbetsgruppen på en mer jämn nivå och på 

så sätt uppnå en bättre diskussion speciellt i frågor av känsligare karaktär: Många gånger är 

det bra att man som chef kopplas ifrån ansvaret att leda gruppen i sådana här sammanhang.  

Två av respondenterna belyser även problematiken kring tid då arbetsprocessen kräver att 

arbetsgruppen ska arbeta aktivt med frågorna vilket det inte finns tid eller möjlighet till i den 

dagliga verksamheten. 

 

 

     Motivation 

Alla respondenterna uppger att de har känt sig motiverade att driva arbetsprocessen men ett 

par av dem betonar att det är arbetsmiljöfrågorna de känner sig motiverade att arbeta med och 

inte specifikt för projektet. En av respondenterna beskriver sig inte ha känt sig motiverad i 

början av arbetsprocessen men ser stora fördelar med arbetet nu i efterhand. 

 

Flera av respondenterna belyser avsaknaden av återkoppling till mellanchefernas arbete med 

arbetsgruppen: Jag kan sakna att ingen har frågat efter på vilket sätt jag har jobbat med 

detta. En respondent menar att avsaknaden av uppföljning och återkoppling bidragit till 

minskad motivation inför andra mätningen. Fyra av respondenterna upplever att de inte haft 

något stöd från sina chefer i processen och de saknar möjligheten att bolla idéer och problem 

med någon för att komma fram till bra lösningar. Överlag upplever respondenterna att deras 

chefer inte bidragit till att öka deras motivation. 

 

 

     Anpassning till verksamheten 

Samtliga respondenter hänvisar till att resultatet ger en ögonblicksbild av verksamheten som 

lätt kan ha påverkats av vad som hänt i arbetsgruppen den närmsta tiden innan mätningen 
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gjordes. En av respondenterna poängterade att arbetsbelastningen för arbetsgrupperna 

förändrades hela tiden och att resultatet därför var svårt att utgå ifrån då det speglade tidigare 

förutsättningar som kanske inte ens var aktuella längre när sammanställningen av resultatet 

kom. Detta gjorde att respondenten och arbetsgruppen inte tog resultatet på så stort allvar.  

 

Det har under intervjuerna kommit upp fler kommentarer kring både enkäten och riktlinjerna i 

pärmen där de inte upplevts som anpassade till arbetsgruppen. Arbetsgrupper med 

administrativa eller pedagogiska arbetsuppgifter har upplevt enkäten som vårdinriktad men 

inte heller arbetsgrupper inom den gruppen har känt att den varit ”rätt” för dem. Pärmen 

upplevs av vissa som bra men av andra som för detaljerad och med överdrivet mycket 

information. 

 

 

     Chefsbyten 

Flera av respondenterna har kommit in som chef för grupper som haft en annan chef vid 

mätningen som handlingsplanen utarbetats efter. Detta har lett till att de haft svårt att arbeta 

med materialet då det upplevs spegla en annan chefs arbete: Resultatet var ju inte riktigt 

relevant i förhållande till mig utan vi fick ju börja från noll. 

 

 

 

Helhetsintryck av arbetsprocessen. 

Överlag är respondenterna positiva till arbetsprocessen utifrån arbetsmiljöenkäten. 

Arbetsprocessen har varit bra strukturerad och pärmen har fungerat som ett redskap för arbetet 

och även som ett stöd i processen. 

 

Det upplevs som positivt att få ett utförligt resultat för att identifiera problemområden att 

jobba vidare med: Här fick man svart på vitt /…/ det var mycket tydligare när jag hade det 

här resultatet framför mig, då kunde jag säga att såhär ser det ut. En respondent anser att det 

även varit till hjälp för att få individer i arbetsgrupperna att inse att de kanske inte alltid har 

samma uppfattning om saker och ting som den övriga gruppen: Det kan vara nyttigt för dem 

att inse att alla behöver inte tänka som jag faktiskt, det kan finnas andra sätt att tänka på. 

 

En av respondenterna anser dock att det hade räckt med enkätundersökningen och hade sedan 

hellre fått jobba vidare med resultatet på egen hand. En annan respondent hade velat arbeta 

med frågorna helt på egen hand och fått ett ekonomiskt bidrag för det. Detta för att kunna 

genomföra egna projekt för att öka arbetsgruppernas arbetstrivsel: Jag tycker jag är så nära 

personalen och vet hur vi har velat jobba och hur vi har jobbat även innan detta kom, så jag 

känner inte att jag haft behov av det. En av respondenterna som kommit in senare i arbetet 

efterlyser även mer utbildning i hur arbetet skulle gå till. En av respondenterna kommenterar 

även problematiken kring personalomsättning i grupperna då detta påverkar grupprocesserna 

och därmed får betydelse för resultatet. 
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Diskussion 
 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts i enlighet med de olika faser i en 

planerad förändringsprocess som Jacobsen (2008) beskriver i modellen centrala faser i en 

planerad förändringsprocess (se figur 2). Fas ett och två genomfördes kommunövergripande. 

I fas tre lades ansvaret ut på mellancheferna i kommunen. Respondenterna hade ansvar för 

arbetsgrupper av olika storlekar och de hade olika mycket kontakt med varandra i det dagliga 

arbetet. Detta kan påverka möjligheten att överblicka förändringsarbetet. Smith (2003) menar 

att det är viktigt att förändringar inte blir för stora för att det ska gå att överblicka 

förändringen och Ericson (2001) anser att gruppen måste ha en gemensam förståelse om 

varför förändringen måste genomföras för att förändringsarbetet ska fungera. Respondenterna 

har på grund av sina olika förutsättningar i arbetsgruppernas storlek och placering haft olika 

möjligheter att förhålla sig till dessa aspekter. I mindre arbetsgrupper med mycket 

kommunikation gruppmedlemmarna emellan är förändringarna lätta att överblicka medan det 

i större grupper med liten kontakt mellan gruppmedlemmarna kan förändringarna kännas stora 

och inte självklara för alla. Respondenterna har anpassat sig efter sina olika förutsättningar 

och i fas tre har olika arbetssätt tillämpats som mer eller mindre överensstämmer med 

Jacobsens (2008) modell över centrala faser i en planerad förändringsprocess (se figur 2). 

Åteg et al. (2005) menar att motivation måste genomsyra hela förändringsprocessen vilket 

gäller såväl chef som arbetsgrupp. Tolkningen av resultatet visade att två av respondenterna 

var mycket motiverade att driva förändringsarbetet, två var omotiverade och resterande två 

var endast motiverade till viss del. 

 

Arbetsprocesserna i de olika arbetsgrupperna fungerade i stora drag i enlighet med det 

strukturerade arbetssätt som var avsikten med projektet. Precis som Jacobsen (2008) 

förutspått uppstod dock viss problematik i förändringsarbetet på grund av de sociala system 

som verksamheten är uppbyggd av. Ett av dessa problem var exempelvis att chefer för 

arbetsgrupper byttes ut under arbetsprocessens gång vilket var fallet för fyra av de sex 

respondenterna. Chefsbytet gjorde att arbetet avstannade vilket överrensstämmer med Smiths 

(2003) studie som visade att det var ett hinder för ett förändringsarbete om förändringsledaren 

avvek från förändringsarbetet. I flera av fallen i undersökningen i kommunen innebar 

chefsbytet att arbetet avstannade då hela resultatet upplevts spegla relationen mellan den 

tidigare chefen och arbetsgruppen. En tydligare indelning av resultatet där en del speglar 

arbetsgruppens arbetsmiljö oavsett ledarskapet hade kunnat förenkla arbetet om en ny chef 

kommer in och ska ta över processen med en ny arbetsgrupp. Ett annat hinder som uppstod i 

förändringsarbetet var att två respondenter upplevde arbetssättet som för styrt vilket medförde 

att det upplevdes som extra arbete som skulle ta mycket tid i anspråk. Dessa respondenter 

kände sig därför inte motiverade till att driva processen vilket ledde till att det till stor del 

prioriterades bort.  

 

Fas fyra i Jacobsens (2008) modell innehåller utvärdering vilket varit en viktig del i projektet. 

Resultatet visar att respondenterna har arbetat på olika sätt med att utvärdera arbetet i sina 

arbetsgrupper. En av respondenterna har arbetat kontinuerligt med att kontrollera om målen 

uppnåtts medan en annan respondent noggrant utvärderat handlingsplanen efter första 

mätningen strax innan den andra mätningen genomfördes för att ge tyngd åt den nya 

mätningen. Det finns även respondenter som inte utvärderat handlingsplanen från första 

mätningen. Från kommunens sida har det största utvärderingsarbetet bestått i att andra 

mätningen genomförts så att värden kunnat jämföras i siffror. Om en större utvärdering av 



20 
 

själva processen istället genomförts hade faktorer kring mellanchefernas uppfattning om 

arbetssättet kunnat identifieras och bidragit till en positiv utveckling av projektet inför 

kommande mätningar. Resultatet av denna undersökning har exempelvis visat att 

respondenterna saknar återkoppling uppifrån till sitt arbete, respondenterna saknar någon att 

bolla sina funderingar med under processens gång samt att arbetsgrupperna i vissa fall inte 

känt att undersökningen varit anpassad till dem vilket hade kunnat uppmärksammas genom 

uppföljning. 

 

 

 

Olika arbetssätt i en förändringsprocess 

Respondenterna upplevde att de fått all information de behövt innan förändringsarbetet drog 

igång. En av respondenterna hade dock missat att det funnits möjlighet att ansöka om pengar 

för att genomföra aktiviteter med arbetsgrupperna för att förbättra identifierade 

problemområden vilket indikerar att informationen trots allt inte varit fullkomlig. Korunka et 

al. (2003) menar att denna typ av problematik kan undvikas genom att inte enbart informera 

utan även kontrollera att informationen uppfattats på rätt sätt. 

 

Eftersom samtliga respondenter innan de blev chefer arbetat med samma typ av arbete som 

sina arbetsgrupper kan det har bidragit till att underlätta kommunikationen mellan dem. 

Respondenterna har på så sätt en insikt i hur arbetsgruppen kan uppleva de krav som ställs på 

dem samtidigt som respondenten vet vad arbetsgruppen förväntar sig av sin chef. Detta kan 

underlätta insikten i relationerna mellan dem vilket enligt Nilsson & Waldemarsson (2006) är 

av stor vikt för att kommunikationen mellan dem ska fungera. Det är dock viktigt att 

mellanchefen är medveten om att dessa relationer inte alltid är stabila utan ständigt förändras 

vilket Nilsson & Waldemarsson (2006) menar kan försvåra kommunikationen. 

 

Parmander (2007) tänker på ett liknande sätt och menar att ett öppet organisationsklimat är 

viktigt. Flera av respondenterna nämnde detta och en av dem lade extra vikt vid frågan. Denna 

respondent hade sitt kontor i anslutning till arbetsgruppens arbetsplats vilket gav en 

förutsättning att sköta mycket av kommunikationen med arbetsgruppen genom spontana 

möten. Andra respondenter hade inte lika stora möjligheter till spontana möten med 

arbetsgruppen utan kommunikationen mellan dem skedde i huvudsak genom strukturerade 

möten. I denna typ av grupper blir de demokratiska processer som Parmander (2007) nämner 

extra viktiga för att individerna ska känna att deras åsikter kommer fram. Ett öppet 

organisationsklimat ligger även till grund för att kulturförändringar i arbetsgruppen ska kunna 

genomdrivas och vidmakthållas (Parmander, 2007). Smiths (2003) undersökning visade att 

kulturförändringar var lättare att genomdriva om de leddes av mellanchefer, vilket ur 

arbetsgruppernas synvinkel var fallet i projektet. Kulturförändringar är enligt Parmander 

(2007) i sin tur en förutsättning för att andra förändringar ska kunna genomdrivas eftersom 

nya rutiner då kan förankras i arbetet. 

 

Förändringsarbetet baserades till stor del i enlighet men tankesättet i SAM-cirkeln 

(Arbetsmiljöverket, 2009) på så sätt att arbetsgrupperna hade stor medverkan i förändringarna 

genom att handlingsplanernas utformning överlåtits till de enskilda mellancheferna och 

arbetsgrupperna. Även Åteg et al. (2005) belyser vikten av delaktighet och kontinuitet i en 

förändring för att skapa motivation hos såväl mellancheferna som hos arbetsgrupperna. 

Arbetssättet i projektet medförde en möjlighet att hålla förändringarna mindre tack vare att de 

blir lokala vilket Smith (2003) menar är en viktig faktor för att lyckas med en förändring. 

Respondenterna har hanterat arbetet utefter handlingsplanerna på olika sätt där några sett det 
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som sin uppgift att genomdriva förändringarna medan andra betonar att det är arbetsgruppens 

resultat som visats av arbetsmiljöenkäten och därmed deras ansvar att genomdriva 

förändringar. Parmander (2007) menar att om en bestående förändring ska kunna uppnås så 

krävs just denna demokratiska medverkan av arbetsgruppen. Jämförelsen mellan 

respondenternas olika arbetssätt indikerar dock att mellanchefens medverkan inte är helt 

oviktig för att uppnå bra resultat då dennes roll blir viktigt för att motivera gruppen till att 

arbeta aktivt med förändringsprocessen. 

 

Ericson (2001), Parmander (2007) och Åteg et al. (2005) menar alla att det är viktigt att 

arbetsgruppen har insikt i vilka problem som finns på arbetsplatsen och vilka vinster det kan 

finnas med att förbättra arbetsmiljön för att ett förändringsarbete ska bli lyckat. Två av 

respondenterna uttrycker tydligt att de har haft detta tankesätt med sig i projektet. Båda hade 

betonat för sina arbetsgrupper att syftet med projektet är att förbättra deras arbetsmiljö och att 

de vinster som kan göras genom en förändring gynnar dem. En av respondenterna 

återkopplade dessutom arbetet efter första mätningen innan den andra genomfördes. Detta för 

att skapa extra tyngd åt den nya mätningen genom att visa på de vinster gruppen gjort av 

arbetsprocessen. Vid tolkning av resultatet upplevs dessa två respondenters förändringsarbete 

som mest aktivt och det är dessutom de som upplevt projektet som mest givande. Åteg et al. 

(2005) menar att interaktivitet är en viktig faktor för att skapa motivation hos arbetsgruppen 

vilket dessa två respondenter verkar ha lyckats med genom sin involvering av arbetsgruppen 

redan i startfasen av förändringsarbetet.  

 

 

 

Hinder i förändringsprocessen 

I resultatet framkom att problematik med motsättningar till förändring har funnits i flera av 

arbetsgrupperna. Om medarbetarna har en negativ inställning till förändring är det enligt 

Hinduan et al. (2009) viktigt att ledaren skapar en stabilitet hos arbetsgruppen. Jacobsen 

(2008) betonar att människor ser olika på sin tillvaro vilket även en av respondenterna tog upp 

angående resultatet av arbetsmiljöenkäten. Respondenten menade att presentationen av 

resultatet i vissa fall gjorde det tydligt för individer med starka åsikter i en fråga att de kanske 

var ensamma om att känna som de gjorde vilket öppnade dem för andra tankar kring ämnet. 

Motkrafterna kunde alltså i dessa fall lösas upp redan i startskedet av arbetsprocessen. 

 

Trots detta fanns det motkrafter kvar i de olika arbetsgrupperna vilket respondenterna 

hanterade på olika sätt. En av respondenterna valde helt enkelt att inte hantera problemet alls 

medan en annan valde att diskutera problematiken med individerna. Enligt Waddell & Sohal 

(1998) är det viktigt att agera mot motkrafterna för att undvika att de påverkar drivkrafterna i 

negativ riktning. Smith (2003) menar att socialt stöd och belöningar är ett bra sätt att få med 

sig arbetsgruppen i en förändring. Om motkrafterna får fritt spelrum finns det alltså en risk att 

de blir fler än drivkrafterna eller i nivå med dem vilket enligt Jacobsen (2008) kan leda till att 

förändringar blir svåra att genomföra. Ett par respondenter berättade om svårigheter med att 

få arbetsgrupperna att delta i gemensamma aktiviteter vilket löstes med att ansvaret för 

aktiviteterna istället delegerats ut. Deltagandet har ökat vilket går i linje med Waddell & 

Sohals (1998) slutsats om att ett aktivt deltagande är bra för att undvika att motkrafter uppstår. 

Även Åteg et al. (2005) menar att ett aktivt deltagande bidrar till ökad motivation till att delta 

i en förändringsprocess. Jacobsen (2008) menar att ledarens roll är viktig för att hantera 

motkrafter eftersom ledarskapet påverkar gruppens inställning till förändring. I resultatet syns 

tydligt att arbetet inte har varit lika aktivt i de arbetsgrupper där respondenten varit skeptisk 
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till projektet av olika anledningar vilket alltså kan bero på hur informationen förmedlats från 

mellanchefen till arbetsgruppen. 

 

 

Ledarskapet i en förändringsprocess 

Projektet kan ses som ett verktyg för mellanchefen för att kunna leva upp till de krav som 

ställs på dem utifrån arbetsmiljölagen då man på ett strukturerat sätt för in arbetsmiljöarbetet i 

den dagliga verksamheten (AFS 2001:1). Det systematiska arbetssättet är enligt Åteg et al. 

(2005) ett bra verktyg för att kunna skapa motivation till att genomdriva förändringar. 

Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver att chefer i offentliga organisationer måste ta hänsyn 

till många olika delar i arbetsprocessen för att leva upp till de krav som uppkommer utifrån 

exempelvis politiska beslut. Att arbeta utifrån projektet var ett beslut uppifrån där 

mellanchefens roll att driva arbetet i sin verksamhet blev väsentligt för att förändringsarbetet 

skulle fungera. Det blev nödvändigt för mellancheferna i kommunens olika verksamheter att 

arbeta med sina arbetsgrupper för att få dem engagerade och delaktiga i förändringsprocessen. 

Respondenterna i undersökningen utgör en central roll i förändringsarbetet där de måste ta 

hänsyn till kraven uppifrån såväl som nerifrån. Samtliga respondenter poängterade att 

resultatet av arbetsmiljöenkäten speglar en ögonblicksbild av verksamheten som präglas av 

situationer som förekommit i arbetsgruppen eller omgivningen just då. Detta tankesätt speglar 

en medvetenhet kring metodens brister vilket visar på en kompetens hos mellancheferna. 

 

Enligt Smith (2003) är det lättare att genomdriva kulturförändringar om det är mellanchefer 

som stöttar arbetsgruppen genom förändringen vilket även är fallet i arbetet med projektet 

som genomförts i kommunen. Parmander (2007) presenterar fyra olika egenskaper hos chefen 

som hon menar kan underlätta i en förändringsprocess. Den första egenskapen är att ledaren 

bör ha kunskap om förändringsprocesser vilket respondenterna menar sig ha genom sin 

tidigare arbetserfarenhet som chefer. Respondenterna menar dessutom att förändringar sker 

hela tiden och att det som är nytt med projektet inte är förändringen i sig utan bara 

arbetssättet. Den andra egenskapen Parmander (2007) tar upp är att ledaren bör fungera som 

en katalysator i projektet vilket respondenterna varit till stor del genom att belöna 

arbetsgrupperna på olika sätt. Smiths (2003) undersökning visade att belöningar var extra 

viktigt vid kulturförändringar vilket respondenterna alltså genom sina arbetssätt kan ha 

underlättat då de belönat med exempelvis beröm eller finare fika i samband med möten. Den 

tredje egenskapen Parmander (2007) tar upp är att chefen måste ha ett äkta intresse i 

arbetsprocessen vilket enligt tolkning av resultatet saknas hos ett par respondenter vilket 

avspeglades i deras arbete med projektet. Denna avsaknad av äkta intresse och engagemang 

verkar ha resulterat i att arbetsprocessen i dessa grupper inte följt riktlinjerna för projektet i 

särskilt hög grad. Detta kan enligt Nilsson & Waldemarson (2006) bero på hur informationen 

kommunicerats ut till arbetsgrupperna. Om chefen redan vid informationstillfället förutsett att 

arbetsgrupperna inte skulle vilja jobba med projektet på grund av exempelvis tidsbrist eller 

merarbete kan detta som en självuppfyllande profetia ha påverkat gruppen. Respondenternas 

varierande inställning av projektet kan även ha påverkat den sista egenskapen som Parmander 

(2007) tar upp där hon menar att cheferna måste ha en pedagogisk förmåga att medla mellan 

åsikter. Hos de respondenter som haft denna förmåga har arbetet flutit på bra och i grupper 

med minde engagerade mellanchefer har förändringen tagit mindre plats i det dagliga arbetet. 

 

Ett sätt att hantera förändringsprocessen som mellanchef är att agera utifrån ledartypen i 

strategi O där fokus ligger på att chefen ska fungera som ett stöd då det är arbetsgruppen som 

ska skapa förändringen och inte chefen. Chefen ska arbeta med att engagera och motivera 
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arbetsgruppen dels inför förändringsprocessen och dels under hela arbetsprocessen (Jacobsen, 

2008). Denna ledarskapsstrategi tillämpades av två respondenter som menade att det var 

arbetsgruppen som ägde resultatet och mellanchefens roll i arbetsprocessen bestod i att vara 

ett stöd för arbetsgruppen samt att delegera ut arbetsuppgifter.  En av dessa respondenter 

betonade även vikten av att ha ett öppet klimat i arbetsgruppen för att detta skulle vara 

genomförbart. En annan respondent arbetade i enlighet med strategi O genom att i startfasen 

av projektet motivera arbetsgruppen innan de fyllde i arbetsmiljöenkäten genom att lyfta fram 

de vinster gruppen kunde göra genom projektet.  

 

Att arbeta aktivt för att motivera arbetsgruppen till en förändring är även centralt i det 

transformativa ledarskapet vilket Hinduans et al. (2009) undersökning visade var en bra 

ledartyp för att uppnå arbetstillfredsställelse i ett förändringsarbete. De flesta av 

respondenterna menade att de arbetat aktivt för att motivera arbetsgruppen till en förändring. 

Men enligt Hinduan et al. (2009) måste en transformativ ledare även arbeta för att skapa 

stabilitet för arbetsgruppen vilket genom tolkning av resultatet inte tydligt kan urskiljas i 

respondenternas arbete men som ändå kan ha funnits. 

 

 

 

Upplevelser av krav, kontroll och stöd i en förändringsprocess 

Respondenterna har upplevt olika grad av krav, kontroll och stöd utifrån Karasek och 

Theorells modell (se figur 4) i sitt arbete (Jeding et al., 1999). Kraven på mellanchefen i 

arbetsprocessen kommer dels uppifrån genom de beslut som fattas övergripande i kommunen 

exempelvis beslutet att arbeta utifrån projektet. Respondenterna upplever dessa krav som 

rimliga bortsett från en respondent som betonar att det inte funnits tillräckligt med tid för att 

arbeta med projektet. Det ställs även krav på respondenterna från arbetsgruppen där chefen 

förväntas hantera problem som uppkommer i arbetsprocessen. Denna typ av problem har 

uppkommit i ett par fall genom att motkrafter uppstått vilket respondenterna då fått hantera. 

De flesta av respondenterna har upplevt att de haft kontroll över arbetsprocessen då de till stor 

del kunnat lägga upp själva hur de velat arbete utifrån arbetsmiljöenkäten. En av 

respondenterna upplevde dock arbetet som för styrt och denna respondent ansåg sig därför ha 

för låg kontroll över arbetsprocessen och hade hellre fått resurser till att själv utforma 

förändringsprojekt. Westerberg & Armelius (2000) undersökning visade att socialt stöd var 

viktigt för att mellanchefer skulle känna arbetstrivsel. Respondenterna i kommunen menade 

att de fått stöd i sitt arbete dels genom pärmen och dels genom att de haft möjlighet att få in 

någon från stödgruppen om de känt att det behövts. Korunkas et al. (2003) studie visade att 

klarhet i roller hade större betydelse än vad socialt stöd hade. Respondenterna upplevde att de 

saknat någon att bolla idéer med under arbetsprocessen vilket medförde en upplevelse av 

bristande socialt stöd och resultatet indikerar att det gjort det svårare för mellancheferna att 

känna klarhet i sina roller. 
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Figur 6: Krav-kontroll-stödmodellen enligt Karasek & Theorell (Jeding et al. 1999) tillämpad 

på respondenternas upplevelse av arbetsprocessen i projektet. Varje punkt motsvarar en 

respondent. 

 

 

Efter tolkning av resultatet kan respondenterna placeras in på olika ställen i Karasek & 

Theorells krav-kontroll-stödmodell (Jeding et al., 1999). Det är eftersträvansvärt att 

respondenterna hamnar i det aktiva fältet för att de ska lägga mer fokus på förändringsarbetet i 

den dagliga verksamheten. Detta kräver en del utveckling av projektet. En grundläggande 

förändring som krävs är att det sociala stödet till mellancheferna måste ökas eftersom det 

påverkar deras upplevelse av såväl krav som kontroll. De två respondenterna som hamnar i 

den nedre delen av modellen behöver mer kontroll över arbetet för att kunna höjas till den 

övre delen av modellen. Detta hade exempelvis kunnat uppnås genom ett ökat instrumentellt 

stöd då upplevelsen av tidsbrist påverkar känslan av en bristande kontroll. Kraven på samtliga 

respondenter kan sedan ökas så att de i högre grad utnyttjar den kontroll de har för att driva 

förändringsarbetet mer aktivt. Ett par av respondenterna upplever att deras insats i 

arbetsprocessen inte utvärderas vilket sänker deras motivation till att arbeta aktivt med 

förändringsprocessen. En utveckling av utvärderingen av mellanchefernas arbete hade alltså 

dels kunnat öka deras motivation då de på så sätt kan få bekräftelse på sin insats och dels hade 

det satt högre krav på dem vilket leder till att de kan hamna i det aktiva fältet istället för i det 

avspända i krav-kontroll-stödmodellen. 
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Slutsatser 
 

Syftet med undersökningen var att få en inblick i hur ett pågående förändringsarbete kan se ut 

samt hur ett förändringsarbete kan bedrivas utifrån identifierade problemområden. Efter 

analys av resultatet har dessa slutsatser utifrån syfte, problemformulering och frågeställningar 

formulerats. 

 

Undersökningen visade att mellancheferna hade en central roll i förändringsprocessen och de 

har arbetat på olika sätt utifrån den motivation de känt inför förändringsarbetet samt utifrån de 

olika förutsättningar som funnits i de verksamheterna. I verksamheter där respondenten 

upplevt den strukturerade arbetsmetoden i projektet som ett stöd arbetades det mer aktivt med 

förändringsprocessen. Upplevde sig respondenten däremot ha låg kontroll över arbetsmetoden 

på grund av att arbetssättet var för styrt och dåligt anpassat till verksamhetens förutsättningar 

blev förändringsarbetet mindre aktivt. De respondenter som upplevt projektet som ett stöd har 

alltså känt sig motiverade att driva förändringsprocessen och har därmed även sannolikt 

lyckats bättre med att motivera sina arbetsgrupper till att arbeta aktivt för en förändring. 

Respondenterna har arbetat för att motivera arbetsgrupperna genom exempelvis belöningar av 

olika slag samt genom att betona arbetsgruppens vinster med att engagera sig i 

förändringsarbetet. 

 

Respondenterna kände inte att de fått något direkt stöd från sina chefer genom 

arbetsprocessen och två respondenter efterlyste återkoppling till sin arbetsinsats i projektet. 

Om en större insats för att utvärdera mellanchefernas arbete hade genomförts hade 

mellancheferna alltså kunnat uppleva att de fått tydligare återkoppling till sin insats och 

därmed känt sig mer motiverade att driva arbetsprocessen. Utförligare utvärdering av 

projektet i stort hade dessutom kunnat lyfta fram problem som uppstått i arbetet. Ett sådant 

problem som identifierats genom denna undersökning var att arbetsmiljöenkäten och 

arbetsmetoderna upplevts som för allmänna och inte känts anpassade efter arbetsgruppernas 

verksamheter. Ett annat sätt för att öka mellanchefernas möjligheter till återkoppling hade 

kunnat vara gruppdiskussioner tillsammans med andra mellanchefer i samma situation. 

Mellancheferna hade då kunnat bolla problem med varandra och det hade även kunnat bidra 

till en möjlighet att dra lärdomar av varandras erfarenheter och till att sprida lyckade 

förändringsstrategier till olika verksamheter. 

 

Samtliga respondenter betonade under intervjuerna att resultatet av arbetsmiljöenkäten 

baseras på en ögonblicksbild över hur det såg ut i verksamheten just när mätningen 

genomfördes. Detta visar på en medvetenhet kring metodens brister. Denna medvetenhet kan 

till stor del vara till fördel för förändringsarbetet. De flesta respondenterna upplevde ändå att 

det var positivt att ha identifierade problemområden att arbeta efter. Men det har även 

inneburit ett problem i en av verksamheterna då arbetsgruppen betonat att arbetssituationen 

ständigt förändras och att resultatet därför inte upplevs som relevant senare under 

förändringsprocessen vilket sänkt motivationen till att arbeta efter resultatet. Detta indikerar 

ännu en gång att det finns problem med att arbeta efter samma metod i många olika 

verksamheter som ser väldigt olika ut. Ett annat problem som förekommit för flera av 

respondenterna var att resultatet speglat en tidigare chefs arbete vilket medfört att den nya 

chefen upplevt det som svårt att arbeta vidare med resultatet. Denna typ av problematik 

behöver inför framtida förändringsprocesser lösas genom att göra metoden mer stabil i 

förhållande till kontexten. 
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Strukturen i projektet har upplevts som positivt av vissa respondenter och negativt av andra 

vilket visar på komplexiteten i att utarbeta en arbetsmetod som ska passa för alla. Överlag har 

dock upplevelsen av projektet varit positiv hos de flesta av respondenterna då det varit bra att 

utgå ifrån identifierade problemområden i förändringsarbetet. Undersökningen har visat att 

förändringsarbete utifrån ett strukturerat arbetssätt kan se olika ut och de påverkas av många 

olika faktorer.  Ledarens egenskaper och inställning till förändringen blir central för utfallet 

då dessa faktorer påverkar hur stor del förändringsarbetet får i verksamheten samt hur 

motkrafter hanteras. 

 

 

 

 



27 
 

Vidare forskning 
 

Denna undersökning har visat att ledaren av ett förändringsarbete har stor inverkan på hur 

förändringsarbetet kommer att se ut. En viktig förutsättning för att ledaren ska kunna 

genomdriva förändringsarbetet visade sig vara att ledaren känner sig motiverad till att driva 

förändringsarbetet. Det hade därför varit intressant att i vidare forskning inom detta område 

studera hur man kan påverka och öka ledarens motivation till att driva ett förändringsarbete.   

 

Då resultatet i undersökningen beskriver förändringsarbete ur sex olika mellanchefers 

perspektiv hade det varit intressant att komplettera med en kvantitativ undersökning. En 

kvantitativ undersökning av flera olika mellanchefers beskrivning av förändringsarbete hade 

speglat en mer övergripande bild och det hade eventuellt lyfts upp fler faktorer som visat på 

hur ett förändringsarbete kan bedrivas. Ett annat förslag på forskning inom området är att 

undersöka om det skiljer sig åt mellan manliga mellanchefer och kvinnliga mellanchefer i att 

bedriva ett förändringsarbete genom att studera förändringsarbete ur ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 
 

 

Information om uppsatsen 

o Presentera oss själva och syftet med undersökningen. 

o Förtydliga att respondenternas medverkan är anonym samt att de får avbryta när de 

vill. 

o Fråga även om det går bra att vi spelar in intervjun samt om respondenten har några 

frågor innan vi startar. 

 

Allmänt 

o Hur länge har du arbetat som mellanchef? 

- Hur länge arbetat inom denna kommun. 

o Hur ser din bakgrund ut? 

- Utbildning 

- Arbetserfarenhet 

- Liknande förändringsarbeten i andra organisationer 

o Hur många anställda ingår i den arbetsgrupp som du ansvarar för? 

- Hur ser ledningen ut? Styrt uppifrån eller teambaserat? 

o Vilken typ av arbete har arbetsgruppen? 

o Var du med från början och arbetade med arbetsmiljöenkäten från första mätningen? 

o Hade du ansvar för samma arbetsgrupp under hela perioden mellan mätning 1 & 2? 

o Hur nära arbetsgruppen arbetar du? 

- Träffas dagligen? 

- Har du insikt i det dagliga arbetet för arbetsgruppen? 

- Tror du att arbetsgruppen upplever att du har insikt i deras dagliga arbete ser ut? 

 

Inledande information 

o Hur informerades du om uppföljningsarbetet utifrån arbetsmiljöenkäten? 

- Utbildning? Vad ingick i så fall? 

- Möten? 

o Saknade du något i denna inledande fasen av arbetsprocessen? 

o Upplever du att du fått det stöd du behövt för att utföra dina uppgifter i 

arbetsprocessen? 

- Uppifrån i organisationen 

- Företagshälsovården 

- Ansvariga för arbetsmiljöenkäten 

- Facket 

- Övriga? 

 



 

Arbetet med uppföljningen av arbetsmiljöenkäten 

o Vilka områden identifierades som i behövde arbeta vidare med efter första mätningen? 

o Kan du berätta hur du arbetat vidare med arbetsgruppen utifrån resultatet av 

arbetsmiljöenkäten första mätningen? 

- Följt riktlinjerna från pärmen? 

- Åtgärdsplan? 

- Uppföljning? 

- Hur utvecklat ”pärmens” idéer? 

o Hur upplever du pärmen som arbetsredskap? 

- Har den underlättat eller försvårat arbetet? 

o Hur startades arbetet upp i arbetsgruppen? 

o Har du arbetat aktivt för att motivera arbetsgruppen till en förändring? 

- Hur? 

o Har arbetsgruppen varit praktiskt engagerade i förändringsarbetet? 

- Hur? 

- Delaktiga? 

o Upplever du att du haft arbetsgruppens stöd genom arbetsprocessen? 

o Lyckades ni förbättra era resultat till andra mätningen? 

 

Krav och kontroll 

o Upplever du att kraven som ställts på dig genom arbetsprocessen varit rimliga? 

- Upplever du att du kunnat leva upp till kraven? 

o Tycker du att kraven som ställts på arbetsgruppen varit rimliga? 

o Upplever du att du har kunnat påverka arbetet med arbetsmiljöenkätens genomförande 

och uppföljning? 

- Har du velat påverka mer/mindre än vad du haft möjlighet till? 

 

Ledarens inställning till arbetsprocessen 

o Har du känt dig motiverad att driva arbetsprocessen? 

- Har dina chefer bidragit till en ökad/minskad motivation? 

- Vad hade kunnat göras för att öka din motivation ytterligare? 

 

Framtid 

o Finns det något i arbetsprocessen som kunde ha genomförts annorlunda för att nå ett 

bättre resultat? 

- Lärdomar av mindre lyckade strategier? 

- Lärdomar av lyckade strategier som kunnat användas i fler sammanhang? 

o Finns det något du önskar skulle organiseras annorlunda i liknande projekt i 

framtiden? 

o Tycker du att det överlag har varit ett bra arbetssätt att utgå ifrån arbetsmiljöenkäten i 

arbetsmiljöarbetet? 

 

o Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 


