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Sammanfattning 
 

 

Titel:  Förändringsarbete inom Landstinget Halland 
En kvalitativ studie om anställdas upplevelse av ett 
förändringsarbete inom ambulanssjukvården 

Författare: Per Johansson och Philipp Seuffer 

Plats:  Högskolan i Halmstad, Sektion för Hälsa och Samhälle 

År:  Vårterminen 2010 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera anställdas uppfattning om förändringen 
av arbetstider inom sjuktransportsförvaltningen Halland. Följande frågor har ställts: Hur 
upplevde anställda arbetstidsförändringen inom ambulanssjukvården? På vilket sätt gavs de 
anställda möjlighet att vara delaktiga i arbetstidsförändringen? För att besvara dessa frågor 
har individuella intervjuer med sju anställda genomförts. Resultatet visar att det fanns både en 
positiv inställning och ett visst motstånd till förändringen. Den positiva inställningen kan 
förklaras genom att ledningen tagit hänsyn till åsikter som funnits angående 
förändringsarbetet. När det gäller motståndet var både en högre kostnad för arbetsgivaren och 
en lägre lön för de anställda bidragande orsaker i kombination med en upplevd osäkerhet inför 
en minskad möjlighet till långledighet. Den utbredda motivationen och engagemanget för 
arbetstidsförändringen hos de anställda har enligt oss flera orsaker. Främst är det en 
förändring som förbättrar de anställdas arbetstider och ger större möjligheter till sociala 
aktiviteter, tid med familjen samt vila och avkoppling. Andra orsaker kan ha varit de goda 
möjligheterna som de anställda gavs från ledningsgruppen att få vara delaktiga och vara med 
och påverka arbetsprocessen, vidare gavs möjlighet till inflytande i de olika beslut som 
fattades. Kommunikation som funnits mellan anställda och ledningsgrupp har främjat 
möjligheten till frågor och respons kontinuerligt under hela förändringsarbetet. 
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Abstract 
 

 

Title:  Change Management within the Halland County Council  
A qualitative study of employees experience of a change process at 
the ambulance service 

Authors: Per Johansson and Philipp Seuffer 

Institution:  Halmstad University, Department of Health and Society 

Year:  Spring 2010 

 

The purpose of this study is to investigate employees’ experience of a change project at the 
Halland County Council ambulance service. To answer the question, a qualitative method was 
used. The following questions were asked: How did the employees within the ambulance 
service experience the work time change? How did the employees participate in the work time 
change? Individual interviews were conducted with seven employees. The results showed 
most employees were positive to change, but that there was some resistance to the reduced 
working time. The positive attitude explanation may lie in the direction taken to views that 
existed on the change process into account. The resistance was due to both a higher cost to the 
employer and lower pay for employees contributing causes combined with a perceived 
uncertainty about the reduced possibility of long holidays. The widespread motivation and 
commitment had several reasons. Foremost it is a change that improves the employees' 
working time and provide more opportunities for social activities and recovery. Other causes 
may have been the possibility that they were given to participate, have a voice in the work and 
the opportunity to influence in the decision making. Communication that existed between 
employees and management team promoted the possibility of questions and feedback 
continuously throughout the change process. 
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Förord 

 
Vi vill tacka Landstinget Halland som gav oss möjlighet att få göra denna studie. Vi vill också 
tacka sjuktransportförvaltningen för deras stöd och rikta ett stort tack till 
ambulanssjukvårdens personal som ställt upp på våra intervjuer. Vi vill även tacka vår 
handledare Roland Ahlstrand vid Högskolan i Halmstad som varit vårt akademiska stöd och 
bidragit med inspiration, konstruktiv kritik och motivation under arbetets gång. 
 

Per Johansson och Philipp Seuffer 

Halmstad, Maj 2010 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Oavsett om en människa blir sjuk eller drabbas av en olycka så är en förändring av dennes 
hälsa att önska. Sjukvården vet att det är resultatet som räknas, annars förblir människan sjuk 
eller har kvar besvären från det hon varit utsatt för. Förändringar är med andra ord 
oundvikliga i våra liv om vi varit sjuka eller råkat ut för en olycka. Efter en olycka behöver vi 
anpassa oss efter nya omständigheter, detta kan till exempel vara rehabiliteringsträning. När 
vi är sjuka behöver vi kanske förändra våra levnadsvanor för att bli friska. En människa som 
blivit utbränd behöver kanske arbeta mindre för att kunna få tid för återhämtning. För att en 
förändring ska kunna uppstå och uppsatta mål uppnås krävs att människan är delaktig i 
processen (Ahrenfelt, 1995:17). 

Delaktighet i processen eller att utöva inflytande i ett förändringsarbete förutsätter 
demokratiska principer på arbetsplatsen. En grundläggande förutsättning för demokrati på och 
utanför arbetsplatsen är att människor har god information och därmed ges tillfälle att få en 
bra överblick över vad som händer i samhället. Demokratin förutsätter även att det finns en 
lagstadgad tryckfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet och rösträtt i fria val. Fackföreningsrörelsen 
fick redan tidigt ett starkt inflytande över arbetsvillkoren i Sverige (Theorell, 2003:9). 

Förändringsarbete påverkar människor olika beroende på deras erfarenheter. Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) har främjat arbetstagarorganisationers möjligheter att 
kunna påverka förändringsprocesser men knappast påverkat maktstrukturerna. Allt eftersom 
fackföreningsrörelsernas inflytande ökade har också demokratiska frågor fått en allt större 
plats i det svenska arbetslivet (Theorell, 2003:21). Efter arbetsdemokratins guldålder på 1970- 
och 1980-talet följdes mot slutet av 1980-talet effekterna av medbestämmandereformerna 
upp. Reformen skulle leda till minskade sjuktal men utvärderingar kunde inte bekräfta 
nämnvärda skillnader. Därefter har många börjat tvivla på arbetsdemokratins potential och 
Theorell (2003:23) konstaterar att misslyckandet beror på att de åtgärder som har vidtagits 
inte har förbättrat inflytande och delaktighet för anställda. Sämst vid tillämpningen av 
arbetsdemokratin var den offentliga sektorn, trots att hierarkierna hade plattats ut upplevde 
anställde inte att de varit mer delaktiga.  Han poängterar vidare att mäta delaktighet inte är 
något enkelt, och att de flesta tror inflytande och delaktighet mäts med frågeformulär när 
framförallt intervjuer kan vara mer aktuella. 

Organisationer som utför ett deltagardemokratiskt förändringsarbete präglas av grundtanken 
att samtliga som berörs av en förändring, antingen direkt eller genom representanter ges 
möjlighet att kunna delta i de beslut som organisationen fattar (Angelöw, 1991:98). Inom den 
offentliga sektorn har arbetsgivare och arbetstagarorganisationer gått från en MBL-kultur till 
en samverkanskultur. Förhandlingskulturen har ersatts med informella och samarbetsinriktade 
lösningar, med andra ord sker en tyngdpunktsförskjutning från förhandling och 
motpartstänkande till samarbete och samförstånd (Levinson & Wallenberg, 2008:61). 
Tidigare har representanter på högre nivåer styrt allt samtidigt som enskilda avdelningar och 
anställda varit näst intill osynliga. Av samverkansavtalet för kommuner och landsting framgår 
bland annat att utgångspunkten för samverkan, är att majoriteten av frågorna ska behandlas av 
dem som direkt berörs i sitt arbete. Den anställdes inflytande är basen i samverkanssystemet. 
Samverkanskulturens syfte är bland annat att den representativa idén ska tonas ned till förmån 
för direkt deltagande. I Sverige har det varit en stark tradition att anställda representeras av 
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arbetstagarorganisationer, samverkansavtalen framhåller att anställda respektive fackliga 
medlemmar bör få ett mer direkt deltagande istället för att representeras av andra.  
Samverkansavtalen överger dock inte den representativa idén och förespråkar 
samverkansgrupper som består av chefer och fackliga representanter som samverkar på en 
organisatorisk nivå ovanför arbetsplatsen samtidigt som grupperna förväntas föra vidare en 
del av befogenheterna längre ner i hierarkin (Levinson & Wallenberg, 2008:62). 

Förändringsarbetet har blivit allt vanligare inom offentlig sektor där kostnadsbesparingar och 
ökad effektivitet sedan länge präglat verksamheten. Det talas ofta om anställdas delaktighet 
och inflytande i en förändringsprocess (Parmander, 2005:22). Men hur ser delaktigheten 
egentligen ut och på vilket sätt är anställda delaktiga? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera anställdas uppfattning om 
förändringen av arbetstider inom sjuktransportsförvaltningen Halland. 
 

Vi har valt att utgå från följande frågeställningar: 

 Hur upplevde anställda arbetstidsförändringen inom ambulanssjukvården? 

 På vilket sätt gavs anställda möjlighet att vara delaktiga i arbetstidsförändringen? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består fortsättningsvis av sju kapitel. I kapitel två beskrivs ambulanssjukvården, 
Landstingets organisation, lagar och bestämmelser om arbetstidslagen, ambulanssjukvårdens 
riktlinjer för arbetstidsförkortningen och arbetsgruppen. Kapitel tre handlar om tidigare 
forskning om förändringsarbete och arbetstider. Här redovisas även forskning om delaktighet, 
representativ delaktighet, demokratisk dialog och arbetstider. I kapitel fyra presenteras en 
teoretisk referensram för analysen av vårt empiriska material och i det femte kapitlet 
redovisas vår undersökningsmetod. I det sjätte kapitlet ges en tematisk redovisning av vårt 
empiriska material, som sedan analyseras i det sjunde kapitlet. I det åttonde och sista kapitlet 
diskuteras vårt arbete som helhet.  
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2. Ambulanssjukvården 

 

I detta kapitel redovisas organisationens uppbyggnad enligt rubrikerna ”Landstingets 
organisation” och ”Sjuktransportförvaltningen”. Vidare beskrivs ambulanssjukvårdens 
förändringsarbete i enlighet med rubrikerna ”Ambulanssjukvårdens mål”, ”Lagar och 
bestämmelser”, ”Arbetstider och enkätundersökning” och avslutas med ”Arbetsgruppen och 
riktlinjer”. 

 

2.1 Landstingets organisation 

Landstinget Halland är en politiskt styrd organisation. Sedan den 1 januari 2007 är 
Landstinget Halland uppdelat i sex lokala nämnder som lyfter fram invånarnas behov och 
representerar Hallands läns kommuner. Landstingets Halland består också av fem 
driftstyrelser vars mål är att utveckla och effektivisera verksamheten. Högsta beslutande 
organ är landstingsfullmäktige som består av 71 ledamöter, fullmäktige sammanträder fyra 
gånger per år och representerar hela länet samt ansvarar för de övergripande målen inom 
landstinget (se figur 1 nedan). Vidare utser Landstingsfullmäktige ledamöter till 
Landstingsstyrelsen, de sex lokala nämnderna och de fem driftstyrelserna. 
Landstingsstyrelsen består av 13 ledamöter vars uppgift är att bereda och yttra sig om 
samtliga ärenden som det sedan ska beslutas om i Landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen 
verkställer även Landstingsfullmäktiges beslut samt bär det övergripande ansvaret för de 
uppdrag som Landstingsfullmäktige lämnat över till Landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen 
beslutar själv i många ärenden som bereds av Landstingsstyrelsens arbetsutskott vilket består 
av fem ledamöter. De ovan nämnda lokala nämnderna som stöds av tre nämndedirektörer 
ansvarar bland annat för Vårdval Halland och ska allmänt följa hälsobehovet hos kommunens 
invånare. Driftstyrelser finns för Närsjukvården i Landstinget Halland, Sjukhuset i Varberg, 
Psykiatrin i Halland, Landstingsservice samt Länssjukhuset och ambulanssjukvården 
(Landstinget Halland). 

 

Figur 2:1 Organisationsschema för Landstinget Halland(www.lthalland.se). 
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2.2 Sjuktransportförvaltningen 

Sjuktransportförvaltningen utgör en av sex verksamheter i egen regi inom Landstinget 
Halland. Sjuktransportförvaltningen leds av en förvaltningschef och ambulanssjukvårdens 
basenhet leds i sin tur av en verksamhetschef. Direkt underställda verksamhetschefen är 
avdelningschefer, ambulansöverläkare, verksamhets/kvalitetsutvecklare och systemförvaltare. 
Skulle verksamhetschefen vara frånvarande utses någon av fem avdelningschefer till 
tjänsteföreträdande verksamhetschef. Den medicinska verksamheten inom 
ambulanssjukvården leds och utvecklas av ambulansöverläkaren på uppdrag av 
verksamhetschefen. Ambulansöverläkaren har det övergripande ansvaret avseende 
medicinska frågor samt den utbildning som behövs inom området för att upprätthålla 
kompetensen inför de medicinska insatserna. Verksamhets/kvalitetsutvecklaren ansvarar för 
att kvalitetssäkra verksamheten och systemförvaltaren ansvarar för den tekniska biten inom 
ambulanssjukvården på uppdrag av verksamhetschefen och fungerar som stöd för 
ambulansöverläkaren i fråga om forskningsrelaterade uppgifter och det medicinska 
kvalitetsarbetet. Tillsammans med controller utgör nämnda personer ambulanssjukvårdens 
ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas minst arton gånger per år för att diskutera och 
utveckla ambulanssjukvården. Gruppen utarbetar strategier och inriktningar för verksamheten 
samt redovisar den ekonomiska utvecklingen för varje avdelning och ger verksamhetschefen 
ett beslutsunderlag. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete genom särskilda 
verksamhetsmöten där en representant från varje basstation ingår i en avdelning som lägger 
fram underlag beträffande utbildning, fordon, samband, utrustning, läkemedel, dokumentation 
med mera. Ambulanssjukvården består av fem basstationer och tre så kallade satellitstationer 
som är strategiskt utplacerade inom Hallands län (se figur 2 nedan). Sammanlagt rör det sig 
om 210 anställda inom hela verksamheten varav fem är avdelningschefer, varje station har 
omkring 30 anställda. Basstationen Halmstad Öster ansvarar även för Laholm, Halmstad 
Väster för Hyltebruk och Varberg för Ullared. 

Figur 2:2 Ambulansbasstationer. 
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2.3 Ambulanssjukvårdens mål 

Ambulanssjukvårdens mål är att verksamheten ska präglas av visionen ”En 
ambulanssjukvård”. Med det menas att samtliga ambulansbasstationer inom Landstinget 
Halland ska sträva efter att bedriva en enhetlig vård och känna sig som en enhet inom 
sjuktransportförvaltningen. Driftstyrelsen ligger bakom uppdragen och mål som 
ambulanssjukvården ska sträva efter. Nedan följer ambulanssjukvårdens övergripande 
målsättningar som utgör mål och vision för 2010 med fokus på medarbetaren. Informationen 
framkom under ett inledande möte med sjuktransportförvaltningen. 

 God hälsa 

 Nöjda och engagerade invånare 

 God vård 

 Stark ekonomi 

 Stolta och engagerade medarbetare 

o Alla medarbetare ska ges möjlighet att känna till, förstå och vara delaktiga i 
utarbetandet av mål/handlingsplan för den egna arbetsplatsen med de 
övergripande målen för ambulanssjukvården som utgångspunkt.  

o Samverkan mellan individer i och utom organisationen ska präglas av respekt, 
omtanke, utveckling och delaktighet. Arbetet ska också fortsätta gällande 
pågående värdegrundsprocess. 

o Samtliga medarbetare ska erbjudas minst ett medarbetarsamtal samt 
lönesamtal 

o Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt tio dagars sjukfrånvaro. 

o Sjukfrånvaro ska följas och analyseras. 

o Förmågan avseende psykosocialt omhändertagande av medarbetare inom egen 
organisation ska förbättras.  

 
2.4 Lagar och bestämmelser 

Den 21 oktober 2005 beslutade Socialstyrelsen om ändring i myndighetens föreskrifter och 
allmänna råden (SOSFS 2000:1) när det gäller läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 
Av 4 kap. 3 § första stycket framgår:  

”Inom annan hälso- och sjukvård än ambulanssjukvård och sluten vård får delegering av 
iordningställande eller administrering av läkemedel göras under de förutsättningar som 
anges i andra och tredje styckena.”(Socialstyrelsen). 

Följden blev att det i varje ambulanstransport ska finnas en legitimerad sjuksköterska 
eftersom ambulanssjukvårdaren nu inte längre får ge mediciner till patienten. Förutom 
socialstyrelsens ändring som påverkade ambulanssjukvårdens personal kom även en ändring 
avseende arbetstiderna. Arbetstidslagen bygger ursprungligen på ett EU-direktiv från 1993, 
direktivet stipulerar de minimikraven för säkerhet och hälsa vid förläggningen av arbetstiden 
(Europeiska unionens portal). Sverige förhalade införandet av direktivet från 1993 till den 1 
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januari 2007. Av 13 § arbetstidslagen framgår att arbetstagare ska ha minst elva timmars 
dygnsvila under varje period om tjugofyra timmar. Arbetstagare ska ha minst trettiosex 
timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Av 10 a § 
arbetstidslagen framgår att den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får 
uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. 
Av 13 a § framgår att arbetstiden för nattarbete under en tjugofyratimmarsperiod inte får 
överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Genom 
kollektivavtal har vissa avvikelser gjorts (Rättsnätet). 

 

2.5 Arbetstider och enkätundersökning 

Följande information framkom under intervjuerna med verksamhetschefen. Före 
arbetstidsförändringen byggde sjuktransportförvaltningens schemalösning på arbetspass med 
hela dygn (arbetstid och jour) dag och nattjänstgöring. Anställda erhöll ett jourtillägg som 
uppgick till samma belopp oavsett dag på året. Tidigare var arbetstiden uppdelad i en aktiv 
arbetstid mellan 07-23 och i jourtid mellan 23-07. Under den aktiva arbetstiden utförde den 
anställde sitt arbete, under jourtiden stod denne till arbetsgivarens förfogande. Vid en 
utryckning under jourtid, övergick jourtiden till övertid. Den sammanhängande körtiden 
uppgick till 24 timmar utan schemalagd rast. Som jämförelse går det att jämföra med 
arbetstiderna inom transportbranschen där den sammanhängande körtiden uppgår till högst 
4,5 timmar och därefter följs av en rast. Det finns även ett krav på 11 timmars dygnsvila 
under en 24 timmars period (Yrkestrafiken).  

Även informationen om landstingets målsättning och enkäterna framkom vid intervjun med 
verksamhetschefen. Landstinget Hallands långsiktiga målsättning från 2008 är att 
sammanhängande arbetspass - ordinarie och/eller jour- ska begränsas till 18 timmar. Förslaget 
från sjuktransportförvaltningen på åtgärder var att jourtiden skulle bli arbetstid och att 
fysträning införs under arbetstid med en timme per anställd och vecka. Förvaltningen föreslog 
att jourtid byts ut mot arbetstid med delat dygn. Vidare såg förvaltningen fördelar med 
förbättrad patientsäkerhet, trafiksäkerhet, arbetsmiljö/hälsa, beredskapshöjning, ökad 
verksamhetsnytta, kvalitetshöjning, god hälsa och förebyggande av arbetsskador. 
Sjuktransportförvaltningens ledning skickade ut enkäter till samtliga stationer som låg till 
grund för beslutsunderlaget som sedan landstingsfullmäktige skulle fatta beslut utifrån. 
Frågorna hade delats in i sex områden: 

 Jour i schemat 
Frågan berörde om anställda kunde tänka sig att ha jour överhuvudtaget. 

 Jour på enbilsstation 
Frågan berörde om anställda kunde tänka sig att fortfarande behålla jouren på 
enbilsstationerna, Laholm, Hylte samt Ullared. 

 Dygn 
Frågan berörde om anställda önskade behålla dygnsarbete på vissa bilar, arbetstiden 
var enligt ovan angivna tider. 

 Delat dygn 
Arbeta både dagtid och nattetid. 

 Delat dygn med jour 
Arbetstid dagtid och nattetid med jour 23-07. 
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 Treskift 
Arbetstid 7-14, 14-22 och 22-07. 

Resultatet från enkäterna sammanställdes av sjuktransportförvaltningens ledning och låg 
sedan till grund för beslutet av de nya arbetstiderna. Nuvarande arbetstider ser idag efter 
delningen av dygn ut enligt följande: 

 Dagtur 7-17, nattur 17-07 

 Dagtur 7-18, nattur 18-07 

 Dagtur 7-19, nattur 19-07 

 Dagtur 7-20, nattur 20-07 

 

2.6 Arbetsgruppen och riktlinjer 

För att diskutera arbetstidsfrågan skapades en arbetsgrupp. Sjuktransportförvaltningens chef 
tillsatte en arbetsgrupp som bestod utöver förvaltningschefen och verksamhetschefen av flera 
förtroendevalda som varje arbetstagarorganisation själva utsåg. Arbetsgivaren kunde inte 
påverka vilka representanter som utsågs av respektive förbund. Arbetsgruppen arbetade fram 
riktlinjer för arbetstidsförkortningen som skulle gälla för hela sjuktransportförvaltningen. 
Utöver arbetsgruppen tillsattes en schemagrupp som utformade sitt schema utifrån riktlinjerna 
och anpassade dessa efter varje station. Arbetsgruppen har sett riktlinjerna som ett ramverk 
där maxlängden på 14 timmars arbetsdag med 11 timmars dygnsvila utgör den viktigaste 
parametern. Vidare ska det även finnas planerade utbildningsveckor. Anställda arbetar i 
arbetslag om sex personer, och utgörs av ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 
Det förekommer en viss totalrotation på ambulansbasstationen Halmstad Väster, anställda 
utgår vissa dygn från sattelitstationen i Hyltebruk och tvärtom. Totalrotation innebär att 
anställda turas om att arbeta mellan två orter. I Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad Öster och 
Laholm förekommer ingen totalrotation. Ambulansbasstationen i Varberg har roterat med 
sattelitstationen i Ullared sedan mitten av 1980-talet. Idag förekommer nattarbete med en till 
två nätter i veckan och samtliga anställda arbetar efter samma rullande schema. Nedan följer 
de gemensamma riktlinjerna som samtliga stationer inom ambulanssjukvården fick utgå ifrån: 

 All jour tas bort 

 Differentierade sluttider 
Innebär att bilarna slutar vid olika klockslag för att säkerställa täckning 

 Arbetstidslagen samt Landstingets policy ska följas, dubbla sammanhängande 
arbetspass får ej förekomma. 

 Körordning (1,2,3….) 
Innebär att de anställda kör vartannat uppdrag 

 Utbildningsveckor i schemat 

 Maxlängd på arbetspass är 14 timmar 
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3. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom området förändringsarbete. Vidare ges en 
övergripande bild av begreppet delaktighet och delaktighet i förändringsarbete i andra 
Europeiska länder, samt diskuteras forskning om arbetstider. Tidigare forskning om just 
ambulanssjukvård är till stor del utförd i Australien och England. Denna forskning handlar 
emellertid i huvudsak om andra aspekter än organisationsförändring och förändringsarbete, 
exempelvis stress, och vi har därför valt att utelämna den här (se Mahony, 2001:135-145). 

 

3.1 Förändringsarbete 

Tidigare forskning har påvisat betydelsen av anställdas inflytande i ett förändringsarbete 
(Kullén-Engström, Rosengren & Hallberg, 2002:11-17). Kullén-Engström et. al. (2002:11-17) 
valde att fokusera på anställdas upplevelse av inflytande vid sammanslagningen av två 
sjukhus i Sverige. Syftet med undersökningen var att beskriva och öka förståelsen för 
anställdas upplevelse när de engageras i sammanslagningen av två sjukhus. Kullén-Engström 
et. al. genomförde en kvalitativ studie och arbetade enligt metoder för grundad teori. För 
insamlingen av det empiriska materialet genomfördes intervjuer med 31 anställda inom 
sjukvårdssektorn. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som bestod av ett flertal teman. 
Analysen resulterade i fem centrala kategorier, varav "balanserad delaktighet" utgjorde 
huvudkategorin. Utöver denna arbetade forskarna även fram kategorierna "tillit", "respekt", 
"utmaning" och "åtagande".  Samtliga respondenter poängterade betydelsen av inflytande i 
organisationen och sammanslagningen. Vidare beskrevs att det förelåg en obalans mellan 
möjligheter och hinder. Följden blev att samtliga upplevde en brist på tillit och respekt vilket 
bidrog till ett lågt inflytande i förändringsprocessen. Det framkom även att information och en 
ärlig dialog på lika villkor är av stor betydelse för att underlätta för de anställda att kontrollera 
och förstå förändringen. Studien kom fram till att det är av stor vikt att öka anställdas 
inflytande och delaktighet för att uppnå uppsatta mål. Genom att involvera de anställda i 
processen är sannolikheten större att organisationen genomför ett framgångsrikt 
förändringsarbete. När anställda upplever att ledningen inte visar dem respekt och tillit ökar 
risken för att anställda inte känner sig delaktiga i förändringsarbetet. För att skapa tillit till 
organisationen krävs att politiker, chefer och anställda ge möjlighet att träffas och gemensamt 
formar en strategi och skapar känslan av tillit inom organisationen. 

 

3.2 Representativ delaktighet 

Busck, Knudsen och Lind (2010:1-21) har genomfört en litteraturstudie om anställdas 
delaktighet, inflytande och arbetsmiljön. Studien tar sitt utgångsläge i forskning om anställdas 
delaktighet som genomförts de senaste årtionden och ifrågasätter varför anställdas delaktighet 
inte behöver bidra till en bättre arbetsmiljö. Studien poängterar även de starka begränsningar 
som Karasek/Theorell´s krav-kontroll-stöd modell har i det moderna arbetslivet. Anställdas 
delaktighet anses vara ett brett begrepp. Det förekommer i olika sammanhang och andra 
former såsom dialog, gemensamt beslut, industriell demokrati, anställdas delaktighet och 
empowerment. Anställdas delaktighet förutsätter att arbetsgivaren, frivilligt eller genom tvång 
delar med sig av sin makt att fatta beslut till de anställda eller deras representanter. Det kan 
till exempel ta sig utryck genom överenskommelser i kollektivavtal. Den internationella 
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litteraturen gör en distinktion mellan indirekt eller representativ delaktighet. Den indirekta 
delaktigheten handlar om att anställda individuellt eller i grupp får mandat att fatta beslut eller 
delta i att fatta beslut, medan den representativa delaktigheten bygger på val av representanter 
till olika beslutsfora. Den representativa delaktigheten är ofta reglerad i lag och/eller 
kollektivavtal och kommer till uttryck via representation av arbetstagarorganisationer 
Forskning inom området av anställdas delaktighet i arbetsmiljöfrågor är begränsad. Av 
studien framkommer vidare att arbetsmiljön på arbetsplatser där arbetstagarorganisationer 
finns representerade är bättre än arbetsplatser där arbetstagarorganisationer inte existerar. 
Representanternas beslutsmakt har stärkts avsevärt genom lagändringar. Forskarna 
konstaterar bland annat att delaktighet innebär inflytande och att inflytande är en 
grundläggande förutsättning för anställdas välbefinnande och välstånd. Forskarna konstaterar 
vidare att den representativa delaktigheten uppvisade positiva effekter på arbetsmiljön. 

 

3.3 Olika former av delaktighet 

Gill och Krieger (2000:109-132) har genomfört en enkätstudie om anställdas delaktighet och 
dess olika former i Europa. Studien som är den största i sitt slag fokuserar på 
gränsöverskridande likheter mellan länderna i fråga om delaktighet. Likheterna beskrivs 
genom fyra övergripande kategorier: kollektivförhandlingar, direkt delaktighet, indirekt (eller 
representativ) delaktighet och finansiell delaktighet. I artikeln förekommer argument för att 
dessa kategorier utgör fyra pelare i en europeisk modell av delaktighet. Av artikeln framgår 
även att det förekommit en mångårig debatt i litteraturen om anställdas delaktighet, och om 
kollektivförhandlingar överhuvudtaget kan ses som en form av delaktighet. Heller, Pusic, 
Strauss och Wilpert (1998) (ref i Gill & Krieger, 2000:113) menar att om begreppet 
delaktighet definieras som ”en process som tillåter anställda att utöva inflytande över sitt 
arbete” då ska även kollektivförhandlingar ses som en form av delaktighet. Det krävs dock att 
den arbetstagarorganisation som representerar den anställde är demokratisk samt att 
arbetstagarorganisationen verkligen utövar ett visst inflytande. Studien visar vidare att 66 
procent av företagen i England, 44 procent av företagen på Irland, 30 procent av företagen i 
Holland, 27 procent av företagen i Polen, 24 procent av företagen i Danmark och 19 procent 
av företagen i Tyskland saknade kollektivavtal. Flest kollektivavtalsanslutna företag återfinns 
i Italien, Sverige och Spanien, där nästan samtliga har tecknat kollektivavtal. Forskarna kom 
även fram till att väldigt få länder använder sig av den Skandinaviska modellen med en 
relativt omfattande delaktighet. Dock visar det sig att två tredjedelar av Europas arbetsplatser 
har en representativ delaktighet och att kollektivförhandlingar förekommer i stora delar av 
Europa. Sverige är det land där delaktigheten anses vara mest utvecklad. 

 

3.4 Demokratisk dialog  

Brøgger (2010:1-19) diskuterar praktiska erfarenheter vid införandet av villkor för anställdas 
delaktighet inom detaljhandeln. Han frågar sig på vilket sätt anställdas delaktighet kan 
breddas och fördjupas i situationer där delaktigheten annars är begränsad. Författaren utförde 
en etnografisk studie under åtta år genom att studera Norges största detaljhandelskedjor. 
Författarna menar att delaktighet i Norden traditionellt sett har präglats av en demokratisk 
dialog och artikeln belyser både dess styrkor och jämför med två alternativ – "social dialog" 
och "human resource management (HRM) systems". När denna studie genomfördes var inget 
av de två sistnämnda ett realistiskt alternativ att införa inom detaljhandeln och även den 
demokratiska dialogen stötte på sina begränsningar. Brøgger menar att den demokratiska 
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dialogen utesluter den informella, vardagliga kommunikationen mellan chefer och anställda. 
Han förtydligar vidare att HRM präglas av att chefen väljer om anställda ska göras delaktiga 
till skillnad från den ekonomiskt demokratiska delaktigheten där det är frågan om en lagligt 
grundad rättighet. Åsikterna går isär men HRM har ifrågasatts och ansetts vara ett hot mot att 
etablera lagliga rättigheter för delaktighet. Studien kommer fram till att det varken krävs en 
social dialog eller HRM för att skapa en process för anställdas delaktighet om denna saknas 
men ändå kan vara nödvändig i någon form för att processen ska bli institutionaliserad och 
varaktig. Vidare krävs att det institutionaliserade stödsystemet anpassas till praktiken. 
Brøgger förtydligar att både den sociala dialogen och HRM kräver en hierarkisk och stabil 
struktur av positioner med tydligt definierade arenor och rutiner för deltagande. För att den 
demokratiska dialogen ska fungera krävs att anställda har autonomi och möjlighet till legitima 
kollektiva insatser. För detaljhandeln är detta en ihållande utmaning då denna ofta består av 
flera mindre enheter. Precis som inom landstinget finns ett flertal olika intressenter. Brøgger 
summerar och poängterar att även om rätten till delaktighet förutsätts vara villkorslös så visar 
sig delaktigheten i olika former och anpassas därefter. Detta innebär att vissa problem endast 
involverar några få anställda inom organisationen, andra frågor behöver lösas av en grupp av 
sakkunniga. Anställdas delaktighet är med andra ord ett komplicerat fenomen som behöver 
konkretiseras, samtidigt som dess betydelse inte får minskas. Delaktighetens betydelse 
behöver lyftas fram och förklaras gång på gång. 

 

3.5 Arbetstider 

Isidorsson (2001:118) ger en tillbakablick över arbetstidsutvecklingen i Sverige. Arbetstiden 
har förkortats ett antal gånger sedan 1890-talet från 63 timmars arbetsvecka till 57 timmars 
arbetsvecka fram till 1905, då det första centrala avtalet tecknades inom industrin. 48 timmars 
arbetsvecka infördes 1920 och mellan perioden 1950 till 1970-talet infördes 40 timmars 
arbetsvecka. Isidorsson konstaterar vidare att Sveriges arbetstidsutveckling uppvisade en viss 
samstämmighet med länder som Danmark, Finland och Tyskland. Gemensamt för länderna 
var bland annat att arbetstidsförkortningar följdes av långa perioder utan 
arbetstidsförkortning, det förekommer en stor diskontinuitet i utvecklingen av arbetstider i 
Sverige. Förklaring kan bland annat finnas i att arbetslösheten haft en avgörande betydelse för 
arbetstidsförkortningen. Fackföreningsrörelsen har alltid haft förespråkare för 
arbetstidsförkortningar, i detta fall för att bekämpa arbetslösheten (Isidorsson, 2001:320). 
Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell och Vingård (1999:29-31) visar exempel på de 
negativa effekter som arbetstider kan innebära för den anställde. Förutom att obekväm 
arbetstid kan likställas med osocial arbetstid redogör de också för nattarbetets negativa 
följder. Forskning har visat att sömnen för den som arbetar nattetid är betydligt kortare än för 
dagtidsarbete. Vidare försvåras dagsömnen med stigande ålder. Anställda som arbetar natt 
lider av mer trötthet under sin arbetstid än de som arbetar dagtid. Vidare konstateras att 
människans prestationsförmåga försämras under natten och flertalet studier belägger att 
olycksrisken är förhöjd under natten och tidiga morgontimmar. Yrkesförare drabbas sålunda 
av flest olyckor på natten. Bakomliggande orsaker är dels den felinställda kroppsrytmen men 
även den sömnbristen som anställda drabbas på grund av nattarbete. Till sist påverkas även 
människans sociala liv när arbetet utförs då alla andra sover. 
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3.6 Sammanfattning 

Genomgången av tidigare forskning om förändringsarbete har påvisat betydelsen av 
information och dialogen mellan anställda och ledningen. Kullén-Engströms studie belyste 
även betydelsen av att göra anställda delaktiga i förändringsarbete och kravet på att det skapas 
tillit till organisationen. Av Buscks et. al. studie framkom vilka olika former av delaktighet 
det kan finnas. Det framkom även att det görs en åtskillnad mellan direkt och representativ 
delaktighet. Vidare framkom belägg för att arbetsplatser där arbetstagarorganisationer finns 
representerade är bättre arbetsplatser och sålunda styrker delaktighetens positiva effekter. 
Isidorsson redovisar arbetstidens utveckling i Sverige och gör en jämförelse mellan länder. 
Han kommer även fram till att fackföreningsrörelsen alltid har haft förespråkare för 
arbetstidsförkortningar. Jeding et. al. konstaterar att nattarbetet har negativa effekter på 
människans hälsa och att yrkesförare löper större risk att råka ut för en olycka nattetid på 
grund av kroppsrytmen och sömnbristen. Brøgger lyfter fram den demokratiska dialogen och 
förtydligar att anställda behöver autonomi och ges möjlighet till legitima kollektiva insatser 
och att det kan uppstå svårigheter när det finns flera olika intressenter. Han poängterar även 
att delaktighet kan visa sig i olika former och att inte alla anställda kan vara delaktiga i alla 
frågor. Brøgger avslutar med att delaktigheten är ett komplicerat fenomen som behöver lyftas 
fram gång efter annan men även att en del av de anställda helt enkelt inte önskar ett större 
handlingsutrymme än det de har i vissa frågor. Gill och Kriegers utreder begreppet 
representativ delaktighet och menar att Sverige varit framgångsrikt i jämförelse med andra 
länder.  
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4. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras teoretiska begrepp och förklaringsmodeller som är kopplade till 
förändringsarbete. Inledningsvis beskrivs förändringsfaser, därefter följer en genomgång av 
teorier om motstånd och intressegrupper och resurser, samt ett avsnitt om motivation. Kapitlet 
fortsätter med en redogörelse av begreppen kontroll, deltagande och osäkerhet samt avslutas 
med en sammanfattning. 

 

4.1 Förändringsfaser 

En planerad förändring sker på grund av att människor ser vissa problem som de önskar lösa. 
För en planerad förändring krävs att det ligger intentioner bakom förändringen som 
genomförs, detta kan vara ett nytt mål eller ett syfte med förändringen. Det krävs en eller flera 
initiativtagare som inser att det föreligger ett behov av förändring. Vidare är insikten över att 
processen utvecklas över tid ett grundläggande krav, tidsdimensionen är av betydelse då en 
förändringsprocess inte kan ske över en natt. Syftet när en organisation inleder en 
förändringsprocess är att förändra den befintliga strukturen, beteenden eller kulturen 
(Jacobsen, 2005:167).  

I fas 1 (se figur 1) inser de anställda inom en organisation att det behövs en förändring i 
någon form. I fas 2 analyseras själva problemet genom olika metoder, detta kan vara 
frågeformulär eller intervjuer med de anställda. Problemet kartläggs noggrant och sedan väljer 
organisationen ut de förslag på åtgärder som verkar mest lämpade. Fas 3 utgörs av att 
organisationen sätter upp en plan för förändringens genomförande, planen innehåller en 
beskrivning av vad som ska utföras och av vilka personer. Planen utförs sedan med hjälp av 
arbetsgrupper. I fas 4 sker en utvärdering av förändringsarbetet och åtgärderna analyseras. 
Denna utvärdering bland de anställda gör att organisationen kan kontrollera om lösningarna 
varit effektiva. Om så var fallet försöker organisationen stabilisera förändringen genom att 
uppnå ett varaktigt tillstånd. Detta kan göras genom att införa olika åtgärder så som 
belöningssystem eller anpassning av strukturer och procedurer (Jacobsen, 2005:20-22). 

 

FAS 1: FAS 2: FAS 3 FAS 4 

Diagnos – insikt om 
att det föreligger ett 
förändringsbehov – 
upplevda problem 

och/eller möjligheter 

Lösning – 
beskrivning av ett 
önskvärt framtida 

tillstånd och en plan 
för att komma dit 

(åtgärder) 

Genomförande av 
planerade åtgärder – 

interventioner i 
organisationen 

Evaluering/utvärdering 
av om åtgärderna 

verkar som planerat 
samt stabilisering av 

det nya tillståndet 

 

Figur 4:1 Centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2005:21). 
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4.2 Motstånd 

Förändringsprocesser präglas i de flesta fall av motstånd, detta motstånd grundar sig både på 
känslomässiga konflikter men även på rena intressekonflikter. Motståndet kan uppstå både 
hos enskilda individer och i grupp. Benägenheten till motstånd mot förändringsprocesser kan 
genomgå fyra olika faser.  Första fasen (se figur 2) utgörs av det som kallas för BOHICA, det 
vill säga Bend Over, Here It Comes Again (Jacobsen, 2005:192). Det är frågan om en mildare 
form av motstånd som är vanligt förekommande. En organisations ledningsgrupp inför 
förändringsförslag och förväntar sig att dessa snabbt ska omsättas av de anställda. Andra 
fasen präglas av en starkare motståndsreaktion, den anställde ifrågasätter behovet av 
förändringen och hot om uppsägning från den anställdes sida kan förekomma. I tredje fasen 
kan den anställde sänka arbetstakten, rikta kraftig kritik mot förändringsförslaget och vända 
sig till pressen. Sista fasen utgörs av ett aktivt motarbetande från den anställdes sida som här 
kommer med motargument.  

 

FAS 1 

Apati/likgiltighet: 

 Frånvaro av positiva eller negativa känslor 

 Bristande intresse 

FAS 2 

Passivt motstånd: 

 Negativa uppfattningar och attityder 

 Negativa och kritiska synpunkter på förändring 

FAS 3 

Aktivt motstånd: 

 Starka kritiska yttringar 

 Ifrågasättande av poängen med fortsatt deltagande i processen 

 Fredliga bojkotter och protester 

FAS 4 

Aggressivt motstånd: 

 Aktiv spridning av negativa rykten och historier 

 Vägran att verkställa förändringsåtgärder 

 Mer våldsamma strejker och aktioner 

 Direkt undergrävande verksamhet och dolt sabotage  

 Direkt förstörelse och ”terrorism”  

 

Figur 4:2 Motståndsfaser mot förändring (Jacobsen, 2005:191). 

Organisationer kan ses som sociala konstruktioner som består av människor med olika 
verklighetsuppfattningar (Jacobsen, 2005:20-22). Jacobsen (2005:194-195) menar att 
motstånd grundar sig på oenigheter om hur verkligenheten uppfattas av den enskilde 
individen. Han förklarar även att förändringsprocesser drabbar människor olika, en grupp kan 
se fördelen med förändringen medan en annan grupp istället väljer att motarbeta förändringen 
när denne förlorar på den. Vidare påverkar en förändring människans emotioner i olika 
avseenden, det kan beröra individuella förhållanden. 
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Jacobsen (2005:210) poängterar att en förändring endast kan ske om den anställde uppvisar en 
vilja att förändra sig och känner engagemang för förändringsarbetet. Viljan att förändras är ett 
grundläggande krav, uppföljs inte detta löper den anställde risk för att bli omotiverad och 
motståndet kan öka. Motstånd kan även ha positiva effekter genom att en diskussion mellan 
anställda och ledning uppstår vilket kan bidra till rationella beslut. Vi menar också att 
motstånd kan förklaras med brist på medverkan och inflytande (Sandkull, Abrahamson, 
Andersson, Jansson, Odenrick & Sörgärde, 2008:73). 

Enligt Parmander (2005:101-102) kan ett sunt motstånd vara något positivt när en 
organisationsförändring ska genomföras. Motståndet kan leda till att vissa frågor hos de 
anställda tas upp till diskussion och löses på ett konstruktivt sätt, frågor som kanske inte hade 
kommit upp till ytan annars. Hon poängterar också vikten av att det finns ett klimat på 
arbetsplatsen som främjar anställdas möjlighet att ta upp de frågor som ligger till grund för 
motståndet. Motstånd och konflikter är i det närmaste oundvikliga vid förändringsarbete. De 
kan dessutom leda till kreativa lösningar, bättre gemenskap och gynna en grupps 
prestationsförmåga. 

 

4.3 Intressegrupper och resurser 

Bolman och Deal (2005:232) skriver om det politiska perspektivet som handlar om olika 
intressegrupper och deras kamp om olika medel. Bastøe (1995:54) menar att det politiska 
perspektivet berör olikheter beträffande åsikter, positioner och inflytande. Detta kan leda till 
en kamp mellan olika intressegrupper om de knappa resurser som finns. Bolman och Deal 
(2005:232) beskriver det politiska perspektivet genom att lyfta fram organisationer som om 
de vore politiska arenor. De sammanfattar perspektivet i fem olika påståenden: 
 

 Organisationer är sammanslutningar som består av en mängd olika individer och 
intressegrupper. 

 
 Det finns varaktiga skillnader i organisationsmedlemmarnas värderingar, åsikter och 

intressen. 
 

 Majoriteten av alla viktiga beslut i organisationen handlar om de knappa resurser som 
finns, med andra ord vem som får vad. 

 
 De knappa resurser som finns i kombination med bestående skillnader inom 

organisationen leder till ständiga konflikter och gör möjligheten till makt till den 
viktigaste tillgången. 

 
 De mål och beslut som fattas växer fram genom förhandling och köpslående. 

 
De koalitioner som en organisation består av uppkommer på grund av att deras medlemmar 
har gemensamma intressen och anser att de kan uträtta mer tillsammans än på egen hand. 
Koalitionsmedlemmarna behöver varandra trots att deras intressen bara delvis hör ihop. De 
knappa resurser som finns leder till att det politiska spelet intensifieras och får en mer 
framskjuten roll under svåra tider då lågkonjunktur råder. En annan viktig politisk fråga är 
makt, hur denna fördelas och utövas. Makt innebär i princip möjligheten att få någonting 
gjort. Makt kan ses som den möjliga förmågan att ändra beteenden, handlingsförlopp samt 
övervinna motstånd. Det politiska perspektivet lägger tonvikten på att organisationens mål 
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inte bestäms i organisationens topp utan uppstår utifrån ett samspel och en kontinuerlig 
förhandlingsprocess olika nyckelaktörer emellan.  Det politiska perspektivets fokus ligger på 
samspelet mellan olika aktörer och förutsätter att det finns en delaktighet bland de 
medverkande (Bolman & Deal, 2005:232-235). 

För organisationen är det av betydelse att alla anställda har vetskap om vad som krävs och 
förväntas av dem, detta för att de ska kunna utföra sitt arbete. Det är en förutsättning för att en 
organisation ska kunna fungera och bygger på en öppen dialog de anställa emellan. Det är av 
stor vikt att organisationsledningen kan förmedla budskap, och att de tas emot av de anställda 
på ett sådant sätt att de förstår innebörden och kan ta till sig det som sägs. Detta för att 
missuppfattningar och annat som kan påverka effektiviteten ska kunna undvikas. Hur vi 
kommunicerar med andra människor är avgörande för hur våra budskap uppfattas och hur 
våra relationer skapas och bevaras (Trenholm & Jensen, 2008:12-13). 

 

4.4 Motivation 

Angelöw (1991:89) menar att ett framgångsrikt förändringsarbete kräver en förändringsvilja 
hos den anställde. Viljan och insikten om behov av förändring är själva drivkraften till 
förändringsarbetet (se figur 3). Förändringsviljan hänger samman med en rad förutsättningar 
som delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och information. Vidare bygger 
förändringsviljan på en önskan eller insikt om att en förändring är nödvändig och möjlig att 
genomföra. Är omgivningen positiv och förhoppningsfull leder det till att den enskilde blir 
stärkt av detta och chanserna ökar för att individen kan medverka och genomföra en 
förändring. Bolman och Deal (2005:371) skriver att den enskilda individens motivation och 
energi ligger till grund för att en lyckad implementering ska kunna bli verklighet. Att få 
igenom en förändring i organisationen är näst intill en omöjlighet om det inte finns stöd hos 
de anställda. Det är därför viktigt att de anställda känner en meningsfullhet och stimulans till 
uppgiften de ställs inför, till exempel ett förändringsarbete. Detta blir möjligt om de känner 
inflytande över processen och påverkansmöjligheter vid till exempel målsättningar. 

Det krävs även andra människors tilltro vilket innebär att den anställde känner att både 
ledningen och arbetskamraterna visar positiva förväntningar gentemot den anställde, och 
utgår från att den anställde gör sitt bästa möjliga.  Den återkopplingen som görs kan ske i 
form av feedback. Tryggheten utgör även en viktig del för att den anställde ska känna sig 
motiverad och är av betydelse för att denne ska kunna ta initiativ och komma med 
konstruktiva förslag. Likaså är självförtroendet viktigt för att den anställde ska tro på sin egen 
förmåga, ett självförtroende hos individen minskar samtidigt risken för motstånd (Angelöw, 
1991:89). Vidare är det av betydelse att hela tiden informera alla anställda om vad som händer 
så att inte någon får känslan av att information undanhålls då detta kan få negativa effekter för 
förändringsviljan. Det är också betydelsefullt att det finns en ärlig och öppen dialog där alla 
de inblandades uppfattningar och synsätt får komma till uttryck. För att få de anställda att 
känna sig engagerade förutsätter detta att människors olika sidor bejakas och att det finns ett 
granskande ifrågasättande. En kritisk person är en engagerad och delaktig person som bryr sig 
om förändringsprocessen, kanske till skillnad från den okritiske personen som är nöjd som det 
är och bara vill hålla sig utanför arbetet. I många organisationer ses kritik och motsättningar 
enbart som besvärligheter. Detta skapar ett oengagerat medarbetarskap vilket inte är 
eftersträvansvärt eller att föredra (Parmander, 2005:92).  

De olika förutsättningarna i motivationsmodellen kan skilja sig åt i olika skeden av 
förändringsarbetet och kan vara mer eller mindre utvecklade. Förutsättningarna kan skilja sig 
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mellan olika personer, även om organisationen formulerar en gemensam målsättning som 
gäller för hela arbetsplatsen, kan det vara skilda motiv som de anställda har som drivkraft 
(Angelöw, 1991:88-89). 

 

Motivationsmodell 

Förutsättningar för motivation Värden som skapas 

Vilja En önskan och insikt om behov av 
förändringar. Viljan är motorn i själva 
förändringsarbetet. 

Delaktighet Makt och möjlighet att genomdriva 
förändringar. 

Tilltro Omgivningens positiva attityder stärker den 
enskildes förmåga att genomföra en 
förändring. 

Självförtroende Tro på ens egen förmåga att förändra. 

Information och kunskap Ge en realistisk och tydlig bild av möjliga 
förändringar. 

Trygghet En känsla av trygghet är nödvändig för att 
man ska vilja förändra. 

 
Figur 4:3 Motivationsmodell (Angelöw, 1991:89). 
 

Det är av vikt att organisationen försöker stimulera de anställda på olika sätt för att få dem att 
engagera sig i arbetet. Ett äkta och genuint intresse för arbetsuppgifterna är idag något 
sällsynt, det som kallas för engagemang är i stor utsträckning bara samtycke eller acceptans. 
Det brukar talas om att få de anställda delaktiga i företagets visioner. Är de anställda 
engagerade och involverade i arbetet med företagets visioner kommer de aktivt att arbeta för 
den och själva vilja förverkliga den. Det är en skillnad mellan anställda som känner sig 
engagerade jämfört med dem som bara samtycker. En engagerad individ bidrar med en större 
tillgivenhet och glöd inför uppgiften (Senge, 1995:202-203).  

Ingen förändring kan ske om inte de anställda är villiga att förändra sig och känner intresse 
för förändringsarbetet. Finns det ingen vilja att förändras kommer det leda till att de anställda 
går in utan motivation samt halvhjärtat i arbetet vilket aldrig kommer leda fram till ett 
konstruktivt resultat. Det är över lag de anställda som arbetar i organisationen som har den 
bästa insikten i vilka de väsentliga problemen är samt de mest effektiva lösningarna till dessa. 
Att få med de anställda leder även till att fler synpunkter på diverse problem förs fram och att 
organisationen kan fatta mer ändamålsenliga beslut (Jacobsen, 2005:250-251). Anställda vill 
gärna få direkt information och vetskap om en förestående förändring i organisationen. Att få 
höra talas om förändringen i andra hand ifrån kollegor leder lätt till att upplysningarna blir 
felaktiga och kommer fram på fel sätt. Detta ökar risken för motstånd till förändringsarbete 
hos de anställda. Att föredra är istället utförlig information direkt från ledningen vilket ökar 
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förståelsen och ökade chanser för att förändringen ska tas emot på ett positivt sätt (Angelöw, 
1991:25). Att den anställde ges möjlighet till inflytande i förändringsprocessen är en annan 
aspekt som ökar engagemanget för förändringsarbetet. Vidare utgör delaktigheten ett av 
stegen i motivationsmodellen och förutsätter att anställda inom organisationen görs delaktiga i 
förändringsprocessen, det är av betydelse att den anställde får vara delaktig i diskussioner om 
förslag, tänkbara problemlösningar och även får påverka förändringstakten för att en 
förändringsvilja ska kunna uppstå (Angelöw, 1991:89). För att uppnå en ökad delaktighet 
krävs att anställda är medvetna om vad som förväntas av dem. En förutsättning för att 
tydliggöra organisationens målsättningar med förändringsarbetet är god kommunikation 
mellan ledningen och anställda (Sandkull, 2008:171). Delaktigheten är en viktig beståndsdel 
för att den anställde ska känna motivation för förändringsarbetet.  Om den anställde inte 
involveras i processen kan det leda till utanförskap som i sin tur kan leda till motstånd och 
lågt engagemang (Angelöw, 1991:93).  

Vid en förändringsprocess kan ledningen skapa motivation bland de anställda genom 
förväntansteorin. Förväntansteorin säger att personer motiveras att prestera något om de sätter 
värde på målet och det går att se att individens insats leder till att målsättningen åstadkoms. 
Teorin säger att en individ kan motiveras om ersättningen från handlandet kommer att fylla ett 
viktigt behov, det är därför av vikt att individen känner att beteendet verkligen kommer att 
leda till den önskade belöningen. Till exempel vid ett förändringsarbete där de anställda 
känner att förändringen som organisationen är på väg att genomgå är viktig och relevant, 
chanserna är då stora att de anställda kommer gå in på ett hängivet sätt i förändringsarbetet 
eftersom de vet att förändringen kommer medföra något bra och värdefullt (Robbins & Judge, 
2007:231).  

 

4.5 Kontroll och deltagande 

Det finns olika definitioner av begreppet kontroll. Jeding och Theorell (1999:39) menar att 
det handlar om hur mycket inflytande en anställd har över sitt arbete. För att förtydliga sitt 
resonemang diskuterar de begreppen uppgiftskontroll, deltagande i beslutsfattande och 
färdighetskontroll. Uppgiftskontroll, som även kallas för påverkansmöjligheter, berör den 
anställdes handlingsutrymme när det gäller arbetsuppgifternas utförande och planering. 
Kontroll över arbetet kan handla om vilka arbetsuppgifter som ska utföras, i vilken ordning de 
ska utföras, tidpunkten för arbetsuppgifternas utförande och den anställdes möjligheter att ta 
paus. Deltagande i beslutsfattande berör den anställdes kontroll över själva arbetssituationen. 
För att en anställd ska kunna utöva kontroll över arbetssituationen krävs att denne ges 
möjlighet till inflytande över arbetstider, deltagande i beslut inför förändringar och möjlighet 
att kunna ge förslag inför förändringar. Vidare handlar deltagande om att den anställde får 
vara med i det långsiktiga planeringsarbetet och dess utveckling på arbetsplatsen.  

Information utgör en viktig förutsättning för ett utbrett deltagande och inflytande i ett 
förändringsarbete. Den anställdes inflytande över arbetet kan se olika ut beroende på om det 
sker via arbetstagarorganisationen, arbetsgruppen eller direkt från den anställde. 
Färdighetskontroll berör frågan om kontroll över kunskaps- och färdighetsutövandet. Det kan 
vara att den anställde inte har ett repetitivt arbete, ges möjlighet att lära sig något nytt samt 
har ett kreativt eller problemlösande sätt att arbeta (Jeding & Theorell, 1999:40). En klar och 
tydlig information är ett effektivt sätt att motverka en upplevd osäkerhet hos arbetstagarna. 

Jensen (ref. i Jeding & Theorell, 1999:39-40) urskiljer fem olika nivåer av deltagande. Den 
första tar upp information och ses som en förutsättning för anställdas deltagande i 
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beslutsfattandet. Nästa steg är insamlingen av information och erfarenhet från de anställda för 
att de ska känna sig delaktiga. Även tillfället att ge förslag och ventilera åsikter i form av 
konsultationer är av betydelse. Näst högsta steget utgörs av att anställda får vara med i 
förhandlingar och påverka beslutsfattarna. Sista steget utgörs av att anställda i samråd med 
ledningen får fatta beslutet gemensamt. 

1) Information är en grundläggande förutsättning för deltagande och inflytande. 

2) Insamling av information och erfarenhet från anställda 

3) Konsultationer där anställda kan ge förslag och presentera sina åsikter 

4) Förhandlingar i formaliserade kommittéer 

5) Beslutsfattande i samråd med inblandade parter 

 

4.6 Osäkerhet 

En förändringsprocess innebär att den anställde går från ett tillstånd där den känner att den har 
kontroll över arbetssituationen till ett nytt tillstånd som den enskilde i ett första skede inte har 
så mycket kunskap om. Detta kan bidra till en ökad osäkerhet hos den anställde. Varje 
förändring utmärker sig genom att anställda inom organisationen konfronteras med det 
okända, det är rädslan inför det okända som exempelvis kan leda till motstånd. Individen vet 
vad den har men inte vad den kommer att få (Jacobsen, 2008:427). Ahrenfelt (1995:246-247) 
förklarar att när en organisation ska genomgå en förändring är det, som tidigare nämnts, inte 
ovanligt att det finns en oro hos de anställda. Oron kan grunda sig i frågor om vad 
förändringen kan komma att betyda för den enskilde, hur den kommer att påverka individen 
både inom sitt arbete och privat samt vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas. Detta 
är exempel på den så kallade personliga oron som kan finnas. Han menar vidare att en variant 
av den personliga oron, den kollektiva oron innebär att en hel arbetsavdelning eller 
arbetsgrupp delar en viss oro. Denna kollektiva oro förstärker den enskildes oro och det 
skapas en ond cirkel som kan vara svår att ta sig ur. Genom andra kommer individen att få 
bekräftat att det verkligen finns anledning till hans eller hennes oroskänslor. Ju större den 
kommande förändringen är desto större är det upplevda hotet. En hög osäkerhetsnivå medför 
att individen kommer att lägga mycket kraft på att försvara sig istället för att kunna verka på 
ett konstruktivt sätt. Ahrenfelt (1995:90-92) diskuterar vikten av information och 
kommunikation vid förändringsarbetet, detta för att de anställda hela tiden ska känna sig 
informerade i händelseförloppet och inte bli oroliga. Skillnaden mellan begreppen ser han i att 
information endast är en envägskommunikation där de anställda inte har chans att ifrågasätta 
eller kommentera upplysningen. Däremot vid kommunikation kan den anställde ställa 
förtydligande frågor om det är något denna känner sig osäker på, vilket medför att tvivel reds 
ut direkt och att risken för ryktesspridning minimeras. 

 

4.7 Sammanfattning 

Ett planerat förändringsarbete genomgår fyra olika faser, insikten om tidsdimensionen är av 
betydelse då ett förändringsarbete är en långdragen process. Ett vanligt förekommande 
fenomen vid förändringsprocesser är motstånd. Även motståndet kan genomgå fyra olika 
faser varav den första fasen som präglas av ett mildare motstånd är vanligast förekommande. 



 19 
 

Motståndet kan även få positiva effekter då det kan leda till givande diskussioner. Det 
politiska perspektivet definierar organisationer som en sammanslutning av olika 
intressegrupper med olika åsikter. Bolman och Deal tar upp makt och koalitioner och menar 
att det politiska perspektivet lägger vikt på organisationens mål som uppstår genom en 
förhandlingsprocess mellan olika aktörer. Angelöws motivationsmodell tar upp viktiga delar 
som krävs för att en anställd ska känna motivation och poängterar betydelsen av delaktighet. 
Det är även av vikt att anställda ska känna att förändringen är viktig och relevant. Senge 
understryker engagemang som en viktig del i den anställdes förändringsvilja. Inflytande 
handlar om den anställdes kontroll över sitt arbete. Förändringsarbete kan innebära en viss oro 
hos de anställda och leda till osäkerhet. Detta eftersom den anställde inte alltid har kunskap 
om på vilket sätt en förändring kommer att påverka denne. 
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5. Metod 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Denna uppsats bygger på en empirisk undersökning av ambulanssjukvårdens 
förändringsarbete avseende en arbetstidsförkortning. Inledningsvis bör nämnas att vi båda 
besitter grundläggande kunskaper om förändringsarbete från Arbetsvetenskapliga programmet 
på Högskolan i Halmstad. Våra förkunskaper har således påverkat uppsatsen i mer eller 
mindre medveten utsträckning. Förändringsarbete utgör en viktig del inom ämnesområdet 
arbetsvetenskap och våra tidigare kunskaper har således påverkat vårt teoretiska utgångsläge. 
Även valet av organisation grundar sig på tidigare studieerfarenheter som utvecklats till ett 
intresse för organisationen. Vi beslöt oss för en hermeneutisk ansats då avsikten med studien 
är att undersöka individens livsvärld och öka förståelsen genom teorier. Vår intention är att 
fånga varje intervjupersons individuella uppfattning. Vidare avser vi att tolka dennes livsvärld 
och rättfärdiga den utifrån teorierna (Hartman, 1998:186). Vår avsikt är att beskriva 
intervjupersonernas uppfattningar genom en tematisk redovisning och analysera det med hjälp 
av vår teoretiska referensram. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att genom 
intervjuer samla information om anställdas subjektiva upplevelser av en förändring inom 
ambulanssjukvården. Valet av kvalitativ istället för kvantitativ metod grundar sig på syftet att 
få en djupare bild av anställdas subjektiva upplevelse, inte att ge en kvantitativ generalisering 
av resultatet. Målsättningen med den kvalitativa analysmetoden är att identifiera och fastställa 
okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och betydelser med hänsyn till 
variationer, strukturer och processer (Starrin & Svensson, 1994:23). Avsikten är att framhäva 
anställdas uppfattningar och försöka finna ett socialt mönster som framstår som 
betydelsefullt. Vi har valt att utgå från en abduktiv ansats som har en del drag från både 
induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008:55). Ansatsen innebär att vi har tolkat 
ett enskilt fall genom ett hypotetiskt övergripande mönster, som sedan, under arbetets gång, 
utvecklats i samspel med utvecklingen av det empiriska tillämpningsområdet.  

 

5.2 Urval 

Sjukvårdssektorn som övervägande domineras av kvinnor har studerats vid otaliga tillfällen i 
tidigare studier. Vi har därför valt att fokusera på en mansdominerad förvaltning. För att 
avgränsa sig ytterligare har vi valt att studera sjuktransportförvaltningen inom Landstinget 
Halland. Vidare studeras delaktighet i förändringsarbetet ur anställdas perspektiv som 
samtidigt är representanter för arbetstagarorganisationer och på ett eller annat sätt varit 
involverade i processen. Detta för att få en så bra helhetsbild som möjligt. 
Sjuktransportförvaltningen har 210 anställda inom hela länet, varje station har ett 30-tal 
anställda. Då syftet med studien var att undersöka anställdas upplevelse av en 
arbetstidsförändring inom ambulanssjukvården och delaktigheten i förändringsarbetet 
intervjuades sex anställda på två av totalt åtta ambulansstationer och verksamhetschefen. 
Förutom verksamhetschefen, som är kvinna, var övriga respondenter män. Sju intervjuer 
sammanlagt som fördelade sig på tre respondenter från vardera av de två stationerna. Urvalet 
grundar sig på ett inledande möte med förvaltningschefen och verksamhetschefen och 
intervjupersonerna utgörs av såväl ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 
Samtliga är medlemmar i ett av två kollektivavtalsslutande arbetstagarförbund, 
ambulanssjuksköterskornas fackförbund är Vårdförbundet och för ambulanssjukvårdare är det 
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fackförbundet Kommunal. En del respondenter var involverade i arbetsgrupper och hade 
därmed ett större uppdragsansvar från förbundet än andra. Ett ändamålsenligt urval 
tillämpades då denna form ansågs för mest lämpad för att få kvalité i vår undersökning. Den 
ändamålsenliga urvalsmetoden grundar sig på sättet vi valde ut respondenterna vid ett 
inledande möte. Bakgrund till urvalet var att förvaltningschefen och verksamhetschefen hade 
störst kunskap om vilka anställda som hade varit involverade i förändringsarbetet och vilka 
som var anställda före och efter förändringen genomfördes. Respondenterna valdes ut av 
förvaltningschefen och verksamhetschefen i samråd med oss efter en rad kriterier. Kriterierna 
var att respondenterna hade kunskaper om arbetstidsförkortningen, varit involverad i 
förändringsarbetet och anställd före och efter arbetstidförändringen genomfördes. För att få en 
bättre spridning valde vi även att intervjua två anställda som inte varit direkt involverade i 
förändringsarbetet men vars arbetsrutiner indirekt påverkades. Fyra anställda var mer eller 
mindre involverade i förändringsarbetet. Urvalet begränsades vidare på grund av tidsbrist men 
hade även ekonomiska skäl (Hartman, 1998:243).  

 

5.3 Datainsamling 

Inledningsvis bokade vi ett möte med förvaltningschefen och verksamhetschefen där vi 
informerades om förändringsarbetets bakomliggande orsaker. På mötet valde vi sedan även i 
samråd med förvaltningschefen och verksamhetschefen ut två ambulansbasstationer och 
respondenterna. Innan första intervjutillfället skickade vi ut ett missivbrev till våra 
respondenter. Av missivbrevet (se bilaga 1) framgick att deltagandet var frivilligt och en 
presentation av oss samt undersökningens syfte. Vidare fanns våra kontaktuppgifter 
tillgängliga om respondenterna önskade ta kontakt med oss. För att underlätta kontaktvägen 
skickades missivbrevet i samförstånd med förvaltningschefen via verksamhetschefen till 
avdelningscheferna och avdelningschefen vidarebefordrade förfrågan till de anställda. Genom 
att verksamhetschefen skickade missivbrevet till avdelningscheferna var de direkt 
informerade om att undersökningen var förankrad hos verksamhetschefen. 
Avdelningscheferna försåg oss sedan med respondenternas kontaktuppgifter. Sedan tog vi 
själva kontakt med respektive respondent och kom överens om ett intervjutillfälle. Då 
arbetsschemat varierade mellan samtliga respondenter kom vi överens om en lämplig 
intervjuplats. Intervjuerna utfördes dels på Högskolan i Halmstad, dels i respondentens hem 
och dels på arbetsplatsen. Gemensamt för samtliga var att de utfördes i en tyst lokal utan yttre 
störmoment som skulle ha kunnat påverka intervjun negativt. Vid intervjutillfällena 
informerades varje respondent om att dennes uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att 
svaren ej skulle kunna förknippas med respektive intervjudeltagare. Att behandla uppgifter 
konfidentiellt innebär att privat data som kan identifiera deltagaren inte presenteras. Vi 
inhämtade samtycke för att få använda beteckningen på intervjupersonens profession. 
Information om respondenternas samtycke utgör en viktig del i de etiska riktlinjerna, då 
respondenten ges information om att deltagandet är frivilligt och att denne har rätt att när som 
helst dra sig ur (Kvale, 1997:107-109). 

Vi valde att använda oss av två intervjuguider för att erhålla information om anställdas 
upplevelser av förändringsarbetet. En intervjuguide (se bilaga 2) tog upp frågor som berörde 
respondenterna i positionen som anställd och den andra intervjuguiden berörde frågor som var 
riktade till verksamhetschefen (se bilaga 3). Intervjufrågorna fokuserade på 
arbetstagarorganisationens roll, arbetstidsförkortningen och förändringsprocessen. 
Intervjuguiderna utarbetades för att få en sammanhållen bild av relevanta frågeställningar och 
för att säkerställa att både arbetstagarorganisationens och anställdas perspektiv togs upp. 
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Intervjuguiden utarbetades genom att vi studerade relevant kurslitteratur samt tidigare 
forskning. Intervjuguiden låg till grund för intervjun men det ställdes även följdfrågor på 
respondenternas svar, detta för att få en djupare förståelse för respondenternas åsikt.  

Dyer (2006:32) beskriver den semistrukturerade intervjutekniken som ett sätt att genom 
förutbestämda teman skapa ett antal frågor och låta intervjusamtalet flöda fritt. Intervjuguiden 
fungerar som en checklista och frågorna är mera öppna och är ej standardiserade. 
Respondenten ges därmed en ökad kontroll över själva intervjun, samtidigt som respondenten 
i större utsträckning kan samtala kring relevanta ämnen som hon är kunnig inom. Vid 
intervjuerna använde vi oss av en låg grad av standardisering. Detta innebar att frågorna togs i 
den ordning som ansågs för mest lämpad beroende på situationen. Respondenten gavs 
möjlighet att påverka ordningsföljden och tala fritt om ämnet. Förfarandet bidrog till att en del 
frågor inte behövdes tas upp då respondenten i vissa fall redan självmant hade besvarat 
frågeställningen. Vi ställde sedan följdfrågor baserat på respondentens tidigare utsagor. Trost 
(1997:59) menar att en låg grad av standardiseringen innebär stora variationsmöjligheter för 
intervjun. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningen gjordes för att öka 
möjligheten att fokusera på respondenten. Vi ville dels ta varje chans att ställa relevanta 
följdfrågor och dels minimera risken att missa intressant information på grund av bristande 
uppmärksamhet. Vi valde även att båda närvara vid samtliga intervjuer. En av oss ställde 
frågorna medan den andre stödantecknade och ställde följdfrågor. Vidare lovade vi att inga 
namn på respondenterna eller vilken basstation de arbetade på skulle nämnas i uppsatsen samt 
att all information skulle raderas efter det att uppsatsen blivit godkänd. För att öka validiteten 
i vår undersökning använde vi oss av analysens sex steg, detta innebar att vi under intervjun 
lät respondenten beskriva sin upplevelse av arbetstidsförändringen. Sedan valde vi att tolka 
meningen i det som intervjupersonen beskrev och återkopplade till denne för att säkerställa att 
vi uppfattat respondenten korrekt. Efter intervjuerna med de anställda tolkade vi gemensamt 
de utskrivna intervjuerna och valde att genomföra ytterliggare en intervju med 
verksamhetschefen för att säkerställa att all information om organisationen uppfattats på ett 
korrekt sätt (Kvale 1997:172). 

 

5.4 Analysmetod 

När intervjuerna hade genomförts, transkriberade vi samtliga intervjuer ordagrant för att 
underlätta bearbetningen och efterföljande analys. För bearbetningen av intervjuerna valde vi 
att identifiera olika teman med hjälp av tre tekniker (Ryan & Bernard, 2003:88-91): 
”repetition”, ”teorirelaterat material” och ”likheter och skillnader”. Genom att jämföra 
intervjuutskrifterna med varandra kunde vi observera ämnen som upprepades ofta men även 
notera likheter och skillnader i vad intervjupersonerna sa. Teorirelaterat material innebar att vi 
relaterade våra teoretiska tankar till respondentens svar och utifrån detta kunde utveckla 
teman. Teman som vi kunde finna var ”arbetstidsförkortning”, ”förändringsprocessen”, 
”motivation” och ”reaktioner”.  
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5.5 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer för att få 
fram anställdas subjektiva upplevelse av förändringsarbetet (Dyer, 2006:32). Det begränsade 
antalet respondenter bidrar till att undersökningen inte kan anses vara representativ för hela 
organisationen. Syftet med uppsatsen var att ge en djupare bild av anställdas upplevelse inte 
att generalisera resultatet. För att öka validiteten i vår undersökning valde vi att intervjua 
anställda som hade ett förtroendeuppdrag från respektive arbetstagarorganisation. Dessutom 
var fyra av sju respondenter direkt involverade i arbetsgruppen som ansvarade för 
förändringsarbetets planering. Vidare valde vi att utgå från våra frågeställningar i 
intervjuguiden. På så vis ökade vi påståendes hållbarhet och trovärdighet (Kvale, 1997:261). 
Då vi genomförde en kvalitativ studie kan vi inte uttala oss om reliabilitet. Trost (1997:100) 
förklarar att reliabilitet gäller kvantitativa studier, för att uppfylla en hög reliabilitet krävs att 
situationen i alla avseenden ska vara standardiserad. Den kvalitativa metoden förutsätter 
däremot en låg grad av standardisering. 

Den finns en rad forskningsetiska principer vi fick förhålla oss till, dessa var informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 2009:84). 
Som vi tidigare beskrev bad vi intervjupersonerna om deras samtycke och utlovade 
konfidentialitet. Konfidentialitet innebär inom forskning att intervjupersonerna inte ska kunna 
avslöjas. Vi valde att besöka två av åtta ambulansstationer och intervjuade respondenter från 
två olika platser. Dessutom namnger vi inga respondenter eller talar om på vilka två 
ambulansstationer intervjupersonerna är anställda vid och försvårar därmed en eventuell 
härledning av deltagarna i studien.  Vi tror att respondenterna tenderar att svara mer öppet när 
det inte går att utläsa vilken av de fem basstationerna eller vilken av de tre satellitstationerna 
de arbetar vid. Kvale och Brinkmann (2009:89) poängterar vidare betydelse att bedöma de 
konsekvenserna som en kvalitativ studie kan medföra för deltagaren, både den skada som 
varje enskild kan drabbas av och de vetenskapliga fördelarna intervjupersonens deltagande 
medför för studien. Då vi presenterar intervjumaterialet genom en tematisk redovisning anser 
vi oss minimera risken för möjlighet till identifiering av enskilda respondenter. Vi är dock 
medvetna om att intervjusvaren kan ha påverkats då urvalet utgick från högre instanser 
samtidigt som vi valde att endast garantera konfidentialitet, ej anonymitet av respondenten 
och förvaltningen. Vår roll som forskare förstärks i själva intervjuandet av respondenterna, 
för att stärka integriteten gentemot respondenten hjälper de etiska riktlinjerna att göra ett val 
mellan etiska samt vetenskapliga intressen (Kvale & Brinkmann, 2009:90-91). 
Intervjutillfällenas validitet ökades genom inspelningen då vi båda kunde koncentrera oss på 
respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Vidare underlättade inspelningen 
sammanställningen av intervjusvaren. Inspelningen kan dock ha påverkat respondenternas 
svar då de kanske inte vågade ge uttömmande svar och nämna kritiska detaljer på grund av 
oro för att detta skulle komma fram och få konsekvenser för den enskilde.  
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6. Tematisk redovisning av det empiriska materialet 

 

I detta kapitel redovisas tematiseringen av det empiriska materialet. Redovisningen är 
uppbyggd kring de fyra teman som vi fick fram vid bearbetningen av intervjuutskrifterna. 
Först ges emellertid en övergripande bild av intervjupersonernas befattningar och vilken roll 
de hade i förändringsarbetet.  

 

6.1 Intervjuresultat 

Intervjuer genomfördes med verksamhetschefen och anställda som har varit representanter för 
en arbetstagarorganisation, antingen för Vårdförbundet eller Kommunal. Fyra deltog i 
arbetsgruppen som arbetade fram beslutsunderlaget, en var med i schemagruppen och en är 
från ledningen (se figur 1). Arbetsgruppen tillsattes av förvaltningschefen och bestod av 
ledningen samt representanter från arbetstagarorganisationerna, deras syfte var att diskutera 
frågan om arbetstider. Schemagruppen tillsattes i syfte att utforma individuellt anpassade 
scheman för varje ambulansbasstation. Med anledning av att vi valt att behandla 
intervjupersonerna konfidentiellt nämns inte på vilka ambulansbasstationer undersökningen 
genomfördes. I denna del presenteras resultatet som framkommit under intervjuerna utifrån 
följande temaområden som vi utläst: arbetstidsförkortning, förändringsprocessen, motivation 
och reaktioner. 

 

Intervjuperson Befattning Övrigt 

Respondent 1 Ambulanssjuksköterska Deltog i arbetsgruppen 

Respondent 2 Ambulanssjukvårdare Deltog i arbetsgruppen 

Respondent 3 Ambulanssjuksköterska Deltog ej i arbetsgruppen 

Respondent 4 Ambulanssjuksköterska Deltog i arbetsgruppen 

Respondent 5 Ambulanssjuksköterska Deltog ej i arbetsgruppen 

Respondent 6 Ambulanssjuksköterska Deltog i schemagruppen 

Respondent 7 Verksamhetschef Deltog i arbetsgruppen 

 
Figur 6:1 Intervjupersonernas befattningar. 

 

6.2 Arbetstidsförkortning  

Av intervjuerna med ambulanspersonalen framkom att både Vårdförbundet och Kommunal 
varit mycket engagerade i arbetstidsförkortningen, detta då de varit medverkande i de olika 
arbetsplatsträffarna och de möten som hållits under förändringsprocessen. Från början har det 
varit ett önskemål från stora delar av de anställda som önskade att undgå jourtiden under de 
åtta timmarna utöver den ordinarie arbetstiden. Anställda såg helst att arbetstiden endast 
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skulle innefatta aktiv arbetstid vilket innebär den tid som inte är jourtid. Tidigare kunde ett 
arbetspass sträcka sig från kl. 07-23, 05-07 samt jourtid mellan 23-05, vilket ansågs vara 
alldeles för länge både enligt landstingets övergripande målsättning med maximalt 18 
timmars arbetspass men framför allt enligt de anställda. På en del ambulansbasstationer 
valdes jourtiden även bort av ekonomiska skäl. Detta på grund av att det här var en hög 
beläggning även nattetid vilket tvingade personalen till utryckningar under jourtiden. Det 
medförde stora merkostnader för arbetsgivaren i form av övertidstillägg till personalen.  

Organiseringen av arbetstidsförändringen sträckte sig över ett år, kostnaden för införandet av 
arbetstidsförkortningen skulle uppgå till flera miljoner kronor då det behövdes ytterliggare 19 
tjänster till Halland för att täcka det ökade behovet av anställda. Arbetstagarorganisationerna 
samverkade med förvaltningschefen och verksamhetschefen för att motivera kostnaden för 
politikerna och Landstingstyrelsen. Enligt EU-direktivet om arbetstider hade anställda fått 
arbeta 26 timmar i sträck om den anställde vilar före eller efter. Att sjuktransportförvaltningen 
delade dygnet berodde alltså inte på direktivet utan utgår från Landstingets långsiktiga policy 
och påtryckningar ifrån de anställda. Policyn kom tillstånd under 2005, då läkarna hade 
väldigt långa arbetstider.  

Som det tidigare har nämnts sträckte sig arbetstiderna innan förändringen från 07:00-07:00. 
När den anställde då inte fick vila på sin jourtid kunde detta resultera i körtider som fördelade 
sig över stora delar av dygnet. För att uppnå en tyngd i beslutsunderlaget använde sig 
arbetsgrupperna av sömnforskning som bekräftar nackdelarna med långa arbetsdagar utan 
vila. Vidare framhävdes säkerhetsaspekten som ett viktigt argument för 
arbetstidsförkortningen, både när det gäller de anställda men även patienterna. 
Vårdnadstagarna har rätt till en god vård vilket kan vara svårt för ambulanspersonalen att 
erbjuda om det arbetat exempelvis ett helt dygn i sträck. En förändring av arbetstiderna skulle 
medföra en avsevärd förbättring, både i säkerhetssynpunkt för patienterna samt för de 
anställda. Mot bakgrund av detta och Landstinget Hallands gemensamma målsättning på en 
maximal arbetstid på 18 timmar/dygn låg förändringsarbetet rätt i tiden. Intervjupersonerna 
poängterar att förändringsarbetet genomfördes under den kraftigaste lågkonjunkturen som 
drabbat den offentliga sektorn på senare år. Detta tycker de är ett tydligt tecken på hur pass 
viktigt politikerna ansåg att beslutet var.  

Följderna blev att antalet anställda behövde utökas för att kunna tillgodose samma typ av 
arbetspass. Där det tidigare krävdes två anställda som arbetade ett helt dygn, krävdes det nu 
fyra anställda, efter det att delat dygn hade införts. Vidare innebar förändringen att 
jourtillägget togs bort vilket innebar att anställda som arbetade många dygn drabbades av en 
försämring av lönen. För den anställde innebar delat dygn att denne är på arbetet fler dagar än 
förut men mindre antal timmar, den totala veckoarbetstiden har blivit kortare. Förvaltningen 
skapade ett ramverk som senare låg till grund för schemagruppen i de olika avdelningarna. 
Hade det inte varit för de upprepade påtryckningarna från personalen hade inte denna 
arbetstidsförändring blivit möjlig. Den övervägande majoriteten bland personalen som var 
positiva till ett borttagande av jouren tillsammans med ny drivkraftig ledning medförde att 
arbetstiderna till slut förändrades. Detta kan ha fått till konsekvens att ambulanssjukvården 
kunde behålla stora delar av sin personal som kanske annars sökt sig till andra yrken och 
arbetsplatser. En av de anställda uttryckte sig exempelvis enligt följande:  

”Hade inte denna förändring kommit nu tror jag inte jag orkat vara kvar utan sökt mig till 
något annat yrke.” 
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6.3 Förändringsprocessen 

Redan i ett tidigt skede delade sjuktransportförvaltningen ut enkäter bland samtliga 
ambulansstationer i Halland. Enkäterna gav de anställda möjlighet att framföra sina önskemål 
om arbetstider och de kunde på så sätt vara med och påverka förändringsprocessen. Samtliga 
anställda fick göra sin röst hörd, ledningsgruppen tog allas åsikter till sig och resultatet från 
enkätundersökningen tjänade som underlag för vidare beslut, som sjuktransportförvaltningen 
skulle komma att fatta. Förvaltningschefen, verksamhetschefen tillsammans med de båda 
arbetstagarorganisationerna arbetade i så kallade arbetstidsgrupper. Det var ett samarbete, där 
alla arbetade mot samma mål i syfte att få fram en gemensam lösning. Detta ansågs vara av 
betydelse både för de anställda och för ledningsgruppen. Det förekom även arbetsplatsträffar 
cirka en gång i månaden där de anställda deltog och kunde komma med frågor och synpunkter 
angående förändringsarbetet. Det fanns här möjlighet att få svar på eventuella frågor ifrån 
ledningen samt återkoppling på de förslag och åsikter som fanns. 

Respondenterna är överlag nöjda med förändringsarbetet och den information som förekom 
under arbetets gång. De tyckte att det informationsutbyte som ägde rum på 
arbetsplatsträffarna var tillfredsställande och givande. Det framkom dock även från 
intervjuerna att informationen kunde ha varit ännu mer utförlig i vissa situationer och att 
förvaltningens fackliga representant ibland kunde hålla inne på intressant information lite väl 
länge. Undersökningen visade att det kunde vara tyst i arbetsgruppen innan beslut fattades 
och att arbetsgruppen ibland väntade med att informera de anställda om hur arbetet fortlöpte, 
till den färdiga produkten var framarbetad. Detta kunde enligt respondenternas uppfattningar 
medföra sämre påverkansmöjligheter och möjlighet till återkoppling för de anställda. 
Intervjuerna visade att då det var en sådan övergripande majoritet bland de anställda för 
förändringen, kan detta ha inneburit att vissa från motståndarsidan inte vågade ta upp sina 
åsikter på arbetsplatsträffarna eftersom risken fanns att hamna utanför. De personer som 
eventuellt undvek att uttala sin åsikt hade i alla fall möjlighet att påverka genom enkäterna. 

Respondenterna var eniga om att arbetstidsförändringen var en lång och segdragen process, 
detta ansågs som mindre bra. Den hade varit igång under en lång tid utan att något egentligt 
resultat uppnåtts. Uppfattningen fanns bland respondenterna att det är tråkigt att det ska 
behövas arbetstidsdirektiv för att ett sådant här arbete ska bli möjligt och komma igång. 
Samtliga anställda blev redan i tidigt skede underättade om att arbetstagarorganisationerna 
tillsammans med sjuktransportförvaltningen skulle samarbeta vid utformandet av riktlinjerna 
för de nya arbetstiderna. Att arbetet fick gehör hos politikerna ansågs bland annat bero på den 
vetenskapliga forskning inom området som presenterades, men även att det omfattande 
underlaget som togs fram minskades ner till ett kortfattat koncist beslutsunderlag. Vidare ses 
förvaltningschefens agerande som mycket positivt i sammanhanget, han presenterade 
underlaget på ett adekvat sätt. De anställda bereddes tillfälle att vara delaktiga genom 
enkäterna samtidigt som arbetstagarorganisationerna representerade deras intressen, de 
anställda fick lita på sina representanter. Sedan har alla ambulansbasstationer arbetat med de 
direktiv som arbetsgruppen kom fram till och alla fick vara med och lägga sitt schema. 
Medlemmar ur arbetstagarorganisationen förtydligar att de redan för flera år sedan var 
engagerade i frågan och då föreslog att jouren skulle vara sommartid men åtminstone tas bort 
under resten av året. 
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6.4 Intresse för arbetstidsförkortningen 

Intresset för en arbetstidsförändring var överlag stort bland de anställda. Flera av 
respondenterna menar att detta berodde på att förändringen är något som gynnade de anställda 
och inte enbart låg i ledningens intresse. Detta fick till följd att de anställda upplevde en stor 
drivkraft inför förändringsarbetet. Andra faktorer som enligt respondenterna medförde ett 
högt intresse var den utökade ledigheten samt hälsoaspekten. Det fanns nu större möjlighet till 
att umgås med familj och vänner. Denna aspekt värderades mycket högt hos samtliga 
respondenter och skapade ett stort välbefinnande. Det ökade välbefinnande uttrycktes på 
följande vis av en av de intervjuade: 

”Jag är mycket piggare nu både socialt och yrkesmässigt, det är idag mer engagerande att gå 
till jobbet jämfört med innan” 

Den andra aspekten, hälsoaspekten, bidrog också till att de anställda kände sig friskare och 
piggare jämfört med innan. Eftersom de nu var mer utvilade på arbetet minskade risken 
avsevärt att olyckor orsakade av sömnbrist et cetera skulle uppstå. Detta var enligt 
intervjupersonerna viktiga faktorer som medförde en stor förändringsvilja hos de anställda 
inför förändringsprocessen. De anställda som upplevde en lägre drivkraft för 
förändringsarbetet var de som ville ha kvar jourarbetet. Deras argument var till stor del en 
ekonomisk fråga. De var oroliga att förlora en stor del av sin inkomst när jourtimmarna 
försvann, vissa menade att de lika väl kunde ligga på stationen och sova som hemma. 
Intresset för förändringen verkar ha varit mer utbrett bland de anställda på några av 
ambulansstationerna. En respondent uttrycker det så här: 

”De med minst utryckningar var de som var mest negativa, de kunde utnyttja dagen efter 
bättre och göra någonting annat än bara hem och sova” 

Det största hindret mot arbetstidsförkortningen kom inte från de anställda utan från 
arbetsgivaren. Förvaltningen har en begränsad budget som den måste förhålla sig till. 
Respondenterna menade att en arbetstidsförändring i slutändan är en arbetsgivarsak och så 
länge denne inte ser någon ekonomisk vinning i förändringen är det lätt hänt att arbetet står 
still. Det behöver vara ett visst antal körningar per dygn för att en förändring ska vara 
gynnsam för arbetsgivaren. Av intervjuerna framkom att förändringen grundar sig på de 
ohållbara arbetsförhållandena som de anställda tvingades arbeta efter. Flera av respondenterna 
var inne på att den ekonomiska förlusten för arbetsgivaren som diverse nyanställningar 
innebar inte behövde bli så stor. Detta eftersom de anställda nu inte sliter ut sig lika fort och 
kan arbeta under en längre tid. Sjukskrivningar på grund av utbrändhet och annan ohälsa 
minskar också vilket medför att en stor del av underskottet kan elimineras. 

 

6.5 Reaktioner 

Överlag uppvisade respondenterna positiva reaktioner om hur arbetstidsförkortningen hade 
genomförts. Det var ett majoritetsbeslut vilket medförde att alla fick rätta sig efter det och 
göra det bästa av den uppkomna situationen. En respondent klargjorde detta enligt följande: 

”Vi har en förvaltningschef som förespråkar en öppen dialog där alla ska få säga sitt. Sedan 
när beslutet är taget får alla köpa det och jobba efter hur det då ser ut, men då har de ju 
samtidigt fått vara med och påverka också” 
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På frågan om förändringen utföll på ett lyckligt vis svarar en respondent som följer: 

”Det upplevdes som väldigt positivt, även de som var skeptiska har kommit i efterhand och 
tyckt att detta varit mycket bra” 

Respondenterna är alla överrens om att förändringsarbetet har skötts bra, detta eftersom de 
anser att de kunnat vara med och bidra i förändringen och att deras åsikter verkligen lyssnats 
på och tagits i beaktning. Det har inte ännu genomförts någon utvärdering av 
arbetstidsförkortningen men detta kommer att ske senare under 2010. En av 
intervjupersonerna förklarade att det upplevdes en viss oro bland de anställda i tidigt skede av 
förändringsarbetet, detta på grund av ekonomiska skäl. Arbetstidsförkortningen innebar en 
inkomstminskning då jourtiden togs bort. Respondenterna anser dock att detta inte är något 
problem idag då det har visat sig att skillnaden gentemot förr endast är marginell bland annat 
på grund av fler övertidstimmar. Vidare uppvisade en del osäkerhet då möjligheten till 
långledighet skulle minska. En intervjuperson utryckte sig till exempel så här: 

”Anställda brukade vara lediga ett par dagar efter det att man arbetat, men vi har 
fortfarande mycket luft i schemat och det finns möjligheter till långledighet. Detta var de 
anställda lite oroliga för annars.” 

Det har givits påverkansmöjligheter och det förefaller som alla beslut har kunnat ändras och 
samtalas fram. Inget har varit gjutet i sten och de beslut som ledningen arbetat fram har varit 
förhandlingsbara. Det har funnits argument mot förändringen, dessa har fått lyftas fram och 
sedan på en saklig nivå diskuterats på de olika arbetsplatsträffarna. En av respondenterna 
menar att det är av vikt att sådant får komma fram eftersom det ofta går att antingen förklara 
varför det ser ut som det gör eller gemensamt komma fram till en ny lösning som är bättre 
jämfört med den som tidigare varit planerad. Intervjupersonen tror att detta öppna klimat på 
arbetsplatsen har medfört att processen blivit så lyckad och konstruktiv som den i slutändan 
blev. Efter en avslutande intervju med verksamhetschefen framkom att anställdas medverkan 
skulle kunna ökas ännu mer genom att schemaläggningen utformas mer individuellt utifrån 
vissa mallar som måste följas, ett visst antal helger med mera. Om en förändring inte blir som 
den var tänkt, finns alltid möjligheten att ändra tillbaks. 

”Det kan finnas anställda som bara önskar arbeta natt eller dag. Får anställda vara med och 
påverka detta blir de både nöjdare och känner sig mer delaktiga.” 

 

6.6 Sammanfattning 

Resultatet av undersökningen visade att ambulanssjukvården i Halland genomgått en 
arbetstidsförkortning där jouren tagits bort.  De anställda har fått vara med och påverka i stor 
utsträckning och det har överlag funnits ett stort engagemang för förändringsarbetet. Flera 
anställda har kämpat för detta i flera år och nu tillslut gick förändringen igenom. Detta 
berodde till stor del på en ny ledning. När det kom till ledningens kännedom att jourtiden 
ogillades bland de anställda gjordes en stor utredning om detta. I samråd med arbetsgruppen 
arbetades ett beslutsunderlag fram som sedan låg till grund för politikernas beslut i frågan. De 
anställda fick komma med önskemål vid arbetsplatsträffar och vid en enkätundersökning där 
de fick besvara hur de ville att förändringen skulle se ut. Förändringen togs emot på ett bra 
sätt av de anställda. Även de som visat missnöje innan arbetet påbörjades var i flera fall 
positiva och är idag mycket nöjdare med sin arbetssituation jämfört med tidigare. De tycker 
att de nu mår bättre både på ett socialt och på ett yrkesmässigt plan. 
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7. Analys 

 

I detta kapitel analyseras den tematiska redovisningen med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Först analyseras förändringsarbetets förändringsfaser, sedan följer en analys 
om svårigheter vid en förändring. Därefter följer en analys av förändringsarbetet utifrån det 
politiska perspektivet och anställdas motivation till arbetstidsförkortningen. Slutligen 
analyseras den osäkerhet som uppstod inför arbetstidsförkortningen och anställdas möjlighet 
till kontroll över arbetstiderna. 

 

7.1 Förändringsfaser 

Jacobsen (2005:20-22) redogör för förändringsarbetets fyra olika faser. Undersökningen har 
dock visat att organisationen inte har genomgått den fjärde fasen som handlar om att 
åtgärderna utvärderas i syfte att kontrollera om genomförandet har gått som planerat. En 
utvärdering ska genomföras senare i år för att uppnå en stabilisering av det ny tillståndet. Av 
intervjuerna framkom att anställda hade skilda uppfattningar i en del frågor men att de överlag 
var nöjda med arbetstidsförkortningen. En förklaring till varför sjuktransportförvaltningen 
framgångsrikt genomgått fas 1 till 3 beror på att den nya ledningen i ett tidigt skede insåg att 
det förelåg ett behov av förändring. Undersökningen visade att förvaltningschefen 
tillsammans med verksamhetschefen har varit initiativtagare till att arbetsgrupperna bildades 
men att de anställda låg bakom att förändringen av arbetstider skulle drivas från första början. 
Anställda har länge önskat att jourtiden skulle tas bort men fick inget gehör, påtryckningarna 
skedde framförallt genom de fackliga organisationerna.  Den nya ledningen valde självmant 
att genomföra en enkätundersökning när de fick vetskap om att ett stort antal anställda ville få 
bort jouren. Genom skapandet av arbetsgruppen, vars uppgift var att arbeta fram ett 
beslutsunderlag för politikerna, visade ledningen på initiativtagande. Gruppen arbetade fram 
riktlinjer till ett önskvärt framtida tillstånd som skulle präglas av ambulanssjukvårdens 
målsättning. Genomförandet av de planerade åtgärderna möjliggjordes då arbetsgruppen 
framhävde patientperspektiv och anställdas hälsa som en betydelsefull del i 
ambulanssjukvårdens målsättning. Tillsammans med landstingets övergripande målsättning 
på en maximal arbetstid under 18 timmar underlättades genomförandet av åtgärderna. 
Förklaringar bakom anställdas motivation till arbetstidsförkortningen och varför den ändå 
mottogs negativt bland ett fåtal anställda samt uppkomsten av osäkerhet inför förändringen 
analyseras nedan. 

 

7.2 Svårigheter vid förändring 

Förändringsprocesser präglas ofta av motstånd, detta motstånd beror både på känslomässiga 
konflikter men även på rena intressekonflikter. Som vi tidigare nämnt grundar sig motstånd 
på oenigheter om hur verkligenheten uppfattas av den enskilde individen (Jacobsen, 
2005:192). Jacobsen (2005:194-195) förklarar även att förändringsprocesser påverkar 
människor olika, en grupp kan se fördelen med förändringen medan en annan grupp istället 
väljer att motarbeta förändringen. Vår undersökning har visat att det fanns ett litet motstånd 
men att majoriteten av de anställda på de undersökta ambulansstationerna var positiva till 
förändringen och till och med drivande i frågan. Sandkull et. al. (2008:171) menar att 
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motstånd inte enbart behöver innebära negativa effekter utan att en diskussion mellan 
ledningen och de anställda även kan leda till konstruktiva beslut.  

Även om det var en positiv inställning till förändringen fanns det också de som var emot 
denna. Motståndet från de anställdas sida berodde på att möjligheten till långledighet skulle 
minska samt att arbetstidsförkortningen skulle medföra en löneminskning. Det största 
motståndet kom dock från arbetsgivarsidan, detta på grund av de ökade kostnaderna som 
förkortningen skulle leda till. För att täcka behovet av arbetskraft behövdes ett antal 
nyrekryteringar vilket skulle innebära ökade personalkostnader för arbetsgivaren. På 
ambulansstationerna delades motståndare och förespråkare in i olika grupper, de som var för 
och de som var emot. Ena gruppen förespråkade en borttagning av jourtiden medan den andra 
gruppen ville ha den kvar.  

Det var frågan om en mildare form av motstånd vilket enligt Jacobsen (2005:191) är vanligt 
förekommande vid förändringsarbeten. Av resultatet från undersökningen framkom att 
anställda som uppvisade ett lägre intresse för arbetstidsförkortningen tenderade att inte vara 
lika engagerade i förändringsarbetet. Även om det inte uppstod några allvarliga konflikter så 
uppstod det diskussioner där de anställda diskuterade med varandra om hur förändringsarbetet 
skulle lösas på bästa sätt. Detta fick de anställda att arbeta ihop och samarbeta för att deras 
arbetssituation skulle bli så bra som möjligt.  

Arbetsgruppen tog argumenten som framkom under gruppträffarna och under 
arbetsplatsträffarna i beaktning, sedan arbetade gruppen utifrån enkätunderlaget och 
landstingets övergripande målsättning och kom fram till det som sedan utgjorde riktlinjerna 
för samtliga ambulansbasstationer. Den positiva responsen har olika förklaringar, dels att de 
anställda såg fördelar med arbetstidsförkortningen i form av kortare arbetsdagar, mindre 
nattarbete samt mer tid till rekreation och återhämtning. Dels ligger orsaken i det att 
förändringsviljan ursprungligen uppstod bland de anställda som själva önskade en förändring 
av den rådande situationen. Arbetsgruppen bidrog till anställdas positiva gensvar då 
samarbetet med representanterna från arbetstagarförbunden gav möjlighet till en representativ 
delaktighet för samtliga anställda. Det förklarar också varför motståndet stannade vid ett 
bristande intresse och aldrig utvecklades till negativa uppfattningar och attityder eller kritiska 
synpunkter som enligt Jacobsen utgör det passiva motståndet (Jacobsen, 2005:192).   

 

7.3 Politiska beslut 

Arbetsgivarsidan som i detta fall utgörs av en politiskt styrd organisation dras med knappa 
resurser och detta i samband med att den rådande lågkonjunkturen försvårade möjligheten att 
driva arbetstidsförkortningen. Bastøe (1995:54) förklarar att politiska organisationer består av 
en mängd olika intressegrupper med varaktiga skillnader i organisationsmedlemmarnas 
värderingar, åsikter och intressen. Han förklarar vidare att konflikter och motsättningar av 
detta slag är en självklarhet i varje organisation.  

Sjuktransportförvaltningen utgör en av flera intressegrupper inom landstingets organisation 
som delar en knapp budget med flera andra förvaltningar. Av intervjuerna framkom att det 
fanns en enighet om att arbetstidsförkortningen varit en segdragen process. Detta beror på att 
förvaltningen utgör en av flera inom landstinget som ska dela på begränsade resurser. 
Förståelsen för den utdragna processen ökar när vi intar ett politiskt perspektiv. Skillnader 
mellan intressegrupperna beror sålunda på de varaktiga skillnaderna i förvaltningarnas 
värderingar, åsikter och intressen. Varje förvaltning har sina egna särintressen beroende på 
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deras förutsättningar. Inom sjuktransportförvaltningen ser vi arbetsgrupperna som en slags 
koalition som uppkom då samtliga som ingick i gruppen hade gemensamma intressen i 
arbetstidsförkortningen. Både arbetsgivarsidan och fackförbunden såg den rådande 
situationen som ohållbar både ur hälso- och säkerhetsperspektivet. Sättet att arbeta genom 
arbetsgrupper bidrog till framgången hos beslutsfattarna. Genom en kontinuerlig 
förhandlingsprocess bland parterna inom arbetsgruppen åstadkom de ett beslutsunderlag som 
var mer slagkraftigt än om inte samarbetet hade skett. Bolman och Deal (2005:232-235) 
menar att makt är en viktig aspekt för att få någonting genomfört. Förtroendet för 
arbetsgruppen ökade eftersom de anställda kände att arbetstidsförkortningen var gynnande för 
dem själva. Den positiva känslan inför de kortare arbetstiderna bidrog även till att anställda 
upplevde sig motiverade inför förändringsarbetet. 

 

7.4 Delaktighet en förutsättning för motivation  

Den starka förändringsviljan har varit utpräglad bland de anställda. Förändringsviljan hänger 
samman med en rad olika förutsättningar som motivationsmodellen visar (Angelöw, 
1991:88). Anställdas insikt om behovet av en förändring i arbetstider utgör den viktigaste 
förutsättningen. Då de anställda själva insåg att jourtiden inte var någon hållbar lösning, 
bidrog detta till en önskan eller insikt om att det fanns ett behov av förändring. Det räcker 
dock inte med att anställda uppvisar en insikt om att en förändring är behövlig. Anställda 
behöver tilltro från sin omgivning, det vill säga en tro från ledningen att en förändring är 
genomförbar. Samtidigt är ledningen beroende av att de anställda är positiva till förändringen, 
annars är det i det närmaste omöjligt att genomföra (Bolman & Deal, 2005:371). 
Arbetsgruppen har varit öppen för ett åsiktsutbyte med de anställda och därmed erbjudit 
samtliga att vara delaktiga.  

För att motivation ska infinna sig hos de anställda är det av vikt att de känner sig delaktiga i 
förändringsprocessen, att de får utförlig information om förändringsarbetet med möjlighet till 
återkoppling samt att en insikt om att förändringen är något positivt och utförbart finns 
(Angelöw, 1991:89). Delaktighet förutsätter att anställda är medvetna om vad som förväntas 
av dem. Genom att kontinuerligt informera på arbetsplatsträffarna och ha en öppen dialog 
med de anställda gavs tillfälle för alla att framföra sina åsikter och synsätt i processen. På 
dessa träffar informerade ledningen om hur förändringsprocessen skulle se ut, vilka målen 
var, vilka förändringar som processen skulle innebära och så vidare. De fanns här även 
möjlighet för de anställda att ställa frågor om det fanns några oklarheter som behövde 
förtydligas. Ledningen var angelägen om att ta reda på de anställdas uppfattningar, så att en 
lösning som gynnade så många som möjligt, kunde arbetas fram. Trenholm och Jensen 
(2008:11-12) menar att sättet människor kommunicerar med varandra på avgör hur deras 
budskap uppfattas. På arbetsplatsträffarna informerades om förändringsarbetet och att det 
samtidigt fanns möjlighet att ha en dialog med arbetsgruppen, detta medförde att eventuella 
oklarheter kunde förtydligas och att inga missuppfattningar uppstod. 

En annan förklaring till de anställdas upplevda motivation ger det som Robbins och Judge 
(2007:231) benämner för förväntansteorin. Denna teori innebär att anställda motiveras om de 
värdesätter de mål som förändringen innebär. Känner de anställda att förändringen som 
organisationen är på väg att genomgå är viktig och relevant, är chanserna goda att de kommer 
gå in i förändringsarbetet motiverade. Arbetstidsförkortningen uppfattades som en viktig 
förändring vilket medförde något betydelsefullt för samtliga. Ambulanspersonalens positiva 
inställning har sin förklaring i att de insåg att en borttagning av jourtiden kunde förbättra 
deras arbetssituation. Med jourtiden borta fanns nu möjlighet att tillbringa mer tid med sin 
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familj och vänner. Även ur hälsosynpunkt såg de flesta anställda förkortningen som något 
positivt då möjligheten till vila och avkoppling ökade avsevärt. Det empiriska materialet 
visade dock att informationen ibland upplevdes som en aning bristfällig under själva 
arbetsprocessen. Det visar att det är viktigt med information under hela arbetsprocessen och 
inte enbart innan arbetet ska startas upp, annars finns risken för att en ovisshet skapas rörande 
det som pågår hos de anställda. Anställdas engagemang kan minska när informationen brister 
under arbetets gång. Även om arbetsgruppen har hållit inne på information lite länge vissa 
gånger är det arbetsgruppen som ligger bakom det engagemang som uppstod hos de anställda. 
De anställdas engagemang var en bidragande orsak till det framgångsrika införandet av 
arbetstidsförkortningen. Jacobsen (2005:250-251) menar att implementering av 
förändringarna försvåras avsevärt om de anställda är ovilliga att förändra sig och inte känner 
något intresse för förändringsarbetet. Det är dessutom ofta de anställda som har bäst 
uppfattning om vilka de huvudsakliga problem är och hur dessa bäst bör lösas. Även om 
undersökningen visade att det var frågan om en form av representativ delaktighet, fick de 
anställda möjlighet att påverka förändringsarbetet genom arbetsplatsträffar och enkäter. 
Arbetsgrupperna bestod av representanter från arbetstagarorganisationerna men var även 
anställda och berördes därmed av arbetstidsförkortningen.  

 

7.5 Oro inför förändring 

Trots att de anställda fick möjlighet att kunna påverka arbetstidsförkortningen uppstod 
inledningsvis en form av osäkerhet. Jacobsen (2008:427) förklarar att den anställde under en 
förändringsprocess går från ett säkert tillstånd till ett annat tillstånd som den enskilde i ett 
första skede inte har så mycket kunskap om, detta kan leda till att personen upplever 
oroskänslor inför framtiden. Den oro som individen känner kan grunda sig på en osäkerhet 
om vad förändringen kommer att innebära för individen både ur arbetssynpunkt men också 
privat. En del respondenter hade upplevt en känsla av oro bland sina kollegor. Oron grundade 
sig i anställdas möjligheter till långledighet skulle försvinna och att detta skulle få effekter på 
deras privatliv. När jourtiden avskaffades skulle detta även innebära en löneminskning vilket 
bidrog till en oroskänsla när det gäller ekonomin. Vi ser dock att det aldrig var frågan om 
någon kollektiv oro som skulle ha förstärkt den enskildes oro eftersom det endast var frågan 
om ett fåtal anställda som upplevde denna oro. 

En annan bakomliggande orsak till att osäkerheten inte spred sig bland de anställda var 
förmodligen att arbetsgruppen informerade samtliga anställda regelbundet under 
förändringsarbetet och gav utrymme för reflektioner (Ahrenfelt, 1995:90-92). Det fanns dock 
olika uppfattningar om arbetsgivarens och arbetstagarorganisationernas sätt att informera 
bland de anställda, ibland kunde den upplevas som en aning bristfällig. Samtliga anställda 
blev redan i ett tidigt skede underättade om att båda parter skulle samarbeta i frågan och att 
det skulle skapas en arbetsgrupp som gemensamt med ledningen bland annat skulle ta fram 
riktlinjer för förändringsarbetet. Anställda gavs möjlighet att presentera sina åsikter på de 
regelbundna arbetsplatsträffarna. Vi ställer oss dock frågande till om de anställda som var 
emot arbetstidsförkortningen verkligen vågade framföra sina synpunkter under dessa 
tillfällen, då risken att sticka ut i mängden var stor. Där är positivt att ledningen gick ut med 
information i ett tidigt skede för att motverka rykten och därmed minskade oroskänslorna hos 
de anställda. 
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7.6 Anställdas möjlighet till kontroll 

Information och insamling av anställdas åsikter är dessutom en förutsättning för delaktighet 
och inflytande. När en anställd ges möjlighet att framföra sina åsikter om 
arbetstidsförkortningen vid en arbetsplatsträff innebär det att denne deltar i beslutsfattandet. 
Även om arbetsgruppen tog besluten, påverkade de anställda beslutsfattarna genom att dela 
med sig av sina åsikter. För att en anställd ska känna kontroll över sin arbetssituation behöver 
arbetsgivaren ge dem möjlighet till inflytande över arbetstider samt låta dem delta i beslut och 
bidra med egna förslag (Jeding & Theorell, 1999:39). I undersökningen talar vi om samtliga 
tre kriterier. Anställda ansåg att de genom en direkt delaktighet gavs möjlighet att påverka 
sina arbetstider, detta gjordes via enkäterna. Arbetsplatsträffarna gav de anställda möjlighet 
att delta i beslutsfattandet och tillfälle att bidra med egna förslag. Informationens betydelse 
blev tydligare när uppfattningen framkom att en bristande information kunde bidra till sämre 
påverkansmöjligheter. När anställda inte blir informerade i tid kan denna känsla uppstå. En 
tänkbar förklaring till varför anställdas inflytande i frågan om arbetstider ändå upplevdes som 
positiv är att organisationen genomgick samtliga nivåer av deltagande. Arbetsgruppen 
motsvarar den högsta nivån av deltagande som Jensen urskiljer (ref. i Jeding & Theorell, 
1999:39-40) Ledningen i samråd med representanter från arbetstagarorganisationerna har 
fattat beslut om det som sedan skulle gälla som riktlinjer för samtliga ambulansbasstationer. 
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8. Diskussion 

 
I detta avslutande kapitel ska vi diskutera föreliggande uppsats som helhet. Vi ska reflektera 
kring metodens och teorins betydelse för svaren på de frågor vi ställt oss. Vi ska också 
diskutera frågor som uppkommit under arbetets gång, samt ge förslag till vidare forskning. 

 

8.1 Tidigare forskning och teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen har vi arbetat fram under uppsatsens gång. Efter diskussion med 
vår handledare fick vi justera en del teorier. En del teorier fick vi helt stryka medan andra 
behövde utökas och förtydligas. Syftet var att beskriva och analysera anställdas uppfattning 
om förändringen av arbetstider inom sjuktransportförvaltningen. För att förstå anställdas 
upplevelse valde vi att utgå från en hermeneutisk ansats, vilket i vårt fall innebar att teorier till 
viss del valdes innan intervjuerna genomfördes samtidigt som dessa vidareutvecklades 
allteftersom undersökningen och analysen fortskred.  

Genom att använda oss av Jacobsens (2005:20-22) figur över förändringsfaserna fick vi en 
bättre förståelse kring vilket skede av förändringsarbetet ambulanssjukvården befann sig i. 
Vidare gav oss figuren över de fyra motståndsfaserna en god förståelse över sättet motståndet 
mot förändring kan yttra sig i. Figuren underlättade för oss när vi skulle studera det motstånd 
som förekom inför förändringsarbetet och vi fick en ökad förståelse för att det handlade om 
en mildare form av motstånd på ambulansbasstationerna. För att få genom ett beslut krävs ett 
noggrant framarbetat beslutsunderlag för att det ska kunna bli verklighet. Den enskilde 
upplever detta ibland som en långdragen process. Flera av intervjupersonerna lyfte fram detta 
argument som något negativt med arbetstidsförändringen, att det skulle behöva ta så lång tid 
innan förändringsarbetet startades upp. Vi anser dock att det inte enbart behöver vara negativt 
för en organisation att beslutsprocessen tar lång tid eftersom detta enligt oss torde leda till att 
besluten är mer genomarbetade och att alla olika aspekter tagits i beaktning. Vid förhastade 
beslut kan viktig information förbises, vilket kan leda till diverse konsekvenser. Samtidigt är 
det ju i vissa sammanhang självklart nödvändigt att beslut fattas på kort tid då situationen kan 
kräva en snabb lösning. 

Angelöws (1991:89) motivationsmodell underlättade, å sin sida, för oss att förstå varför 
anställda kände sig motiverade i förändringsarbetet. Den gav oss insikt i de förutsättningar 
som är av betydelse för motivationen. Utöver förutsättningarna i motivationsmodellen är det 
även av betydelse att anställda involveras i förändringsarbetet. Av Kullén-Engströms et. al. 
(2002:11-17) tidigare forskningen framgår bland annat att när anställda involveras i 
förändringsprocessen ökar sannolikheten att organisationen genomför ett framgångsrikt 
förändringsarbete. Ett framgångsrikt förändringsarbete innebär enligt oss att anställda ges 
påverkansmöjligheter och att det uppsatta målet verkligen uppnås. Motivationsmodellen 
poängterar att för att anställda ska uppnå en ökad delaktighet krävs att de förstår vad som 
förväntas av dem. Vi menar att förklaringen till varför de flesta upplevde en ökad delaktighet 
beror just på att arbetsgruppen har givit de anställda flera olika möjligheter att komma med 
åsikter och synpunkter. En annan förklaring till den övervägande positiva reaktionen kan 
Buscks et. al. (2010:8) studie tydliggöra, denna visar att den representativa delaktigheten 
faktiskt uppvisar positiva effekter på arbetsmiljön och att arbetsplatser där 
arbetstagarorganisationer finns representerade är bättre för de anställda än arbetsplatser där 
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arbetstagarförbund inte finns. Motivationsmodellen tar vidare upp att en förutsättning för 
motivation är att den anställde känner tillit från sin omgivning.  

Kullén-Engströms et. al. (2002:17) studie bekräftar att bristen på tillit leder till ett lågt 
inflytande i förändringsarbetet. Vidare framkommer att informationen är av betydelse för att 
anställda ska förstå förändringen. På motsvarande sätt beskriver Jensen (ref. i Jeding & 
Theorell, 1999:39-40) att information är en grundläggande förutsättning för delaktighet och 
inflytande. Vi menar att arbetsgruppen överlag har informerat de anställda på ett sätt som 
skapat en förutsättning för delaktighet och minskad osäkerhet bland arbetstagarna. 
Delaktighet kan visa sig olika former beroende på vilka möjligheter som ges. Jensen 
poängterar fem olika nivåer av deltagande, det är inte alla gånger möjligt att en organisation 
kan förhålla sig till samtliga former. En förklaring som vi ser det är att anställda inte alltid kan 
tillfrågas eftersom de ibland inte besitter tillräckliga kunskaper för att kunna fatta ett lämpligt 
beslut. Brøgger (2010:16) förklarar att vissa problem endast kan lösas av några få anställda 
inom organisationen. Vi menar att frågan om arbetstidsförkortningen var av sådan art att 
endast ett fåtal kunde vara med och arbeta fram den. Ändå har samtliga anställda varit 
delaktiga genom en representativ delaktighet och fått möjlighet att påverka, som framgår av 
Buscks et. al. (2010:8) studie. Arbetsgruppen är ett bra exempel på att vissa beslut är av sådan 
art att de behöver lösas av några få sakkunniga. Vi ser även att arbetstagarförbunden länge 
varit förespråkare för införandet av arbetstidsförkortningen, redan för flera år sedan togs 
frågan upp om jourtiden endast skulle vara sommartid. Isidorsson (2001:118) konstaterade i 
sin doktorsavhandling att de fackliga organisationerna alltid visat ett intresse för kortare 
arbetstider men i syfte att minska arbetslösheten. I undersökningen var säkerhetsperspektivet 
både för patienten och för den anställde som utgjorde syftet bakom införandet. Att 
säkerhetsperspektivet är väsentligt visar även Jeding och Theorell (1999:29:31) i sin 
forskning om nattarbetets negativa påverkan på människan. Det är helt enkelt inte försvarbart 
att låta människor arbeta eller stå till förfogande under längre tid när de sedan kan behöva ge 
människor sjukvård och i vissa fall behöva rädda liv. 

 

8.2 Metodens betydelse för vad vi kommit fram till  

Genom att välja en kvalitativ metod fick vi möjlighet att ta del av anställdas upplevelser och 
åsikter om arbetstidsförkortningen. Urvalet av respondenterna gjordes av förvaltningschefen 
och verksamhetschefen vid ett inledande möte med oss. Även om deltagandet varit frivilligt 
kan detta ha påverkat respondenterna att ställa upp för intervju. Eftersom respondenterna 
erhöll missivbrevet från sin avdelningschef fanns risken att de kanske kände sig tvingade att 
ställa upp. Detta hade kunnat avhjälpas genom att vi själva hade skickat missivbrevet till 
respektive deltagare istället för att gå via avdelningscheferna. Risken hade då kunnat vara att 
intervjupersonerna kanske inte tagit undersökningen på lika stort allvar som de hade gjort när 
informationen kom från avdelningschefen. Genom att vi tillsammans med förvaltningschefen 
och verksamhetschefen valde ut respondenterna menar vi att vi fått möjlighet att tala med 
personer som hade erfarenhet och kunskap om förändringsprocessen. Om vi hade valt en 
annan urvalsmetod tror vi inte att vi hade kunnat besvara våra frågeställningar på samma sätt. 
Detta eftersom vi hade riskerat att vår urvalsgrupp inte haft tillräcklig insyn i 
förändringsarbetet eller i vissa fall kanske inte ens varit anställda vid tiden då 
förändringsarbetet pågick. Då vi valde intervjupersoner anpassade vi oss efter 
respondenternas önskemål om tid och plats då intervjuerna genomfördes. Intervjuerna hölls 
på tre olika platser, gemensamt för samtliga var att det utfördes på en tyst plats och att 
samtliga intervjupersoner enligt vår uppfattning kände sig avslappnande. Vi menar att det 
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hade varit att föredra om intervjuerna hade genomförts på samma plats, detta försvårades 
dock på grund av att respondenterna hade olika arbetstider och var stationerade på olika orter.  

Då flertalet intervjupersoner deltog i arbetsgruppen hade de en god inblick i arbetets 
utförande. Detta menar vi ökade tillförlitligheten i deras svar. De svårigheter vi stött på i 
uppsatsarbetet, har i vissa fall bestått av att få fram all relevant information vid intervjuerna. 
Detta har haft sin orsak i att respondenterna ibland inte velat gå ut med viss känslig 
information som kunnat ses som stötande i vissa sammanhang. Detta har medfört problem för 
oss att få en helhetssyn och täcka in alla detaljer i förändringsarbetet. 

 

8.3 Tematisk redovisning och analys  

Genom att använda oss av Ryan och Bernards tre tekniker (2003:88-91) styrde våra begrepp 
vilka teman som kom fram i den tematiska redovisningen. De tre teknikerna var: ”repetition”, 
”teorirelaterat material”, och ”likheter och skillnader”. Undersökningen hade kunnat leda till 
andra slutsatser om vi hade valt en annan uppsättning av begrepp och teorier. Den 
förförståelse som teorierna gav oss har påverkat resultatet men vi upplever att teorierna var 
relevanta för vår undersökning. Både den tematiska redovisningen och den efterföljande 
analysen visar tecken på att anställda kände sig motiverade och delaktiga i 
arbetstidsförkortningen. Förändringsviljan yttrade sig genom att de anställda visade ett utbrett 
engagemang inför förändringsarbetet, och hade så gjort i flera år innan arbetet startades upp. 
Engagemanget uppstod då de anställda kände att arbetstidsförkortningen var viktig och 
relevant. Relevant i det avseendet att deras arbetssituation påverkades avsevärt genom de nya 
arbetstiderna, viktig genom att den ökade säkerhetsaspekten för patienten och den anställde. 
Detta innebar att riskerna för olyckor orsakade på grund av trötthet minskade avsevärt. Den 
ökade säkerhetsaspekten i kombination med större möjlighet till återhämtning förklarar varför 
det fanns en utbredd motivation bland de anställda.  

Som vi tidigare nämnde valde vi att utgå från ett hypotetiskt övergripande mönster i syfte att 
arbeta abduktivt. Ett centralt inslag i detta mönster var att förändringsarbete kan präglas av 
motstånd. Trots den övervägande positiva reaktionen har undersökningen visat att det fanns 
två olika sorters motstånd mot förändringsarbetet.  Det fanns ett motstånd från de anställda, 
som var oroliga för att förändringen skulle minska möjligheterna till långledighet samt 
innebära en lägre ersättning. Det fanns också ett motstånd från arbetsgivaren, då 
arbetstidsförkortningen innebar en ökad kostnad eftersom ett antal nyanställningar krävdes för 
att täcka behovet av personal. För arbetsgivaren blir arbetstidsförkortningen sett ur ett 
kortsiktigt perspektiv en stor merkostnad. Vi håller med respondenterna om att det i ett längre 
perspektiv kan bli en ekonomisk vinning då arbetstidsförkortningen kan tänkas bidra till ett 
minskat antal sjukskrivningar och lägre personalomsättning. Motståndet från arbetsgivaren 
har enligt oss sin förklaring i den begränsade budgeten som sjuktransportförvaltningen har att 
röra sig med. Det finns fem verksamheter till med varsina skilda intresseområden som ingår i 
organisationen och ska dela på en gemensam ekonomi. Sålunda uppstår svårigheter när en 
förvaltning ska försöka motivera en ökad kostand när andra förvaltningar kanske samtidigt 
tvingas skära ner. 

Slutligen påvisade uppsatsen att en politisk organisation som rör sig med begränsade medel 
kan genomföra en kostsam förändring.  Då krävs det att syftet, precis som hos organisationen 
i studien är väl genomarbetat. Denna undersökning har givit oss en djupare inblick och 
förståelse för hur en förändringsprocess går till i praktiken. Det är ofta en process som tar lång 
tid, vilket den också behöver få göra, annars är risken som nämnts stor att flera viktiga 
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detaljer förbises vilket kommer leda till ett icke önskvärt resultat. Att denna förändring 
upplevdes så positiv som den faktiskt gjorde tror vi har mycket att göra med den delaktighet 
som de anställda gavs möjlighet till. Både den direkta och den representativa delaktigheten är 
av stor betydelse, undersökningen visar att den senare formen blev väl mottagen och är något 
som ska prioriteras högt i ett förändringsarbete. 

 

8.4 Vidare forskning 

Under tiden som vi arbetat med denna uppsats har nya frågor dykt upp som vi tycker vore 
intressanta att gå vidare med. En sådan fråga är om det inte vore möjligt att minska det 
representativa deltagandet till förmån för anställdas direkta deltagande. Vi skulle gärna också 
vilja komma tillbaka i augusti 2010 och dels ta del av den utvärdering som 
sjuktransportsförvaltningen ska genomföra av arbetstidsförkortningen och dels göra en studie 
av arbetstidsförkortningen inom samtliga stationer. Det skulle då också vara intressant att 
undersöka om det finns möjlighet till en mer individuell schemaläggning för de anställda, dvs 
en schemaläggning som än mer än idag ger de anställda en möjlighet till inflytande över sin 
arbetssituation. Ytterligare en fråga som vi gärna skulle vilja gå vidare med är hur vi skulle 
kunna utvidga vår förståelse för organisatoriska förändringsprocesser. Vad kan vi till exempel 
lära oss om vi gör en komparativ studie av förändringsprocesser i flera, olika organisationer?  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad och läser på arbetsvetenskapliga programmet. 
Vi ska nu skriva examensarbete i arbetsvetenskap, uppsatsen genomförs i samarbete med 
Landstinget Halland. Vi vill studera ett förändringsarbete efter dess genomförande och 
fokusera på anställdas upplevelser av processen.  
 
Syftet med studien är att undersöka anställdas upplevelser av ett förändringsarbete. Avsikten 
med studien är att med hjälp av de mottagna svaren som du och dina kollegor ger få klarhet i 
upplevelser som förändringsarbetet förde med sig.  
 
Vi har för avsikt att genomföra individuella intervjuer. Undersökningen görs konfidentiellt 
och endast vi som arbetar med undersökningen vet vem som svarat vad. När vi sammanställer 
intervjuerna kommer dina svar ej att kunna utläsas och inte heller vilka som deltagit vid 
intervjutillfällena.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och vi önskar genomföra mellan sex till åtta intervjuer totalt. 
Intervjuerna kommer att ske under vecka 15-17. 
 
Om du har några frågor så hör gärna av dig till oss via e-post eller telefon: 
per_johansson_3@hotmail.com, 070-593 76 31 eller philipp@seuffer.se, 070-286 16 27. 
 
Vi ser fram emot att få träffa dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Per Johansson och Philipp Seuffer 
 



 

Bilaga 2. Intervjuguide för anställda 
 

Frågor om arbetstagarorganisationens roll 

• När tog facket initiativ till samverkan? 

• Var det lagen om arbetstid som låg till grund för förändringsarbetet eller fanns det 
andra orsaker? 

• Hur organiserades arbetstidsförändringen? 

• När och på vilket sätt meddelade facket sina medlemmar att förändringen skulle ske? 

Frågor om arbetstidsförkortningen 

• Kan du beskriva hur din arbetsdag/arbetsrutiner såg ut före och hur det ser ut efter 
förändringen? 

• Vad innebär förändringen för dig som anställd? 

• Informerades du i förväg om förändringen?  

• Anser du att det förelåg ett behov av förändring? 

• Vilka förväntningar hade du på förändringen? 

o Uppfylldes dina förväntningar? 

Frågor om förändringsprocessen 

• Vem informerade dig som anställd om förändringen? 

• På vilket sätt informerades du om förändringen? 

• Hade det kunnat göras på ett annat sätt? 

• Kunde du som anställd påverka förändringen och i så fall hur? 

• Kände du dig delaktig i förändringsprocessen? 

o Om ja i så fall hur? (Följ upp med frågor om personalmöten et cetera) 

o Om nej vilka påverkansmöjligheter sakande du? 

• Upplever du att du och dina kollegor fick vara delaktiga i tillräcklig utsträckning? 

• Vad anser du hade kunnat göras bättre? 

Övrigt 

• Finns det några övriga synpunkter eller åsikter som du vill tillägg? 



 

Bilaga 3. Intervjuguide för chef 

 
Frågor om arbetstidsförkortningen 

• Vad innebär förändringen för dig som chef? 

• Vad innebär förändringen för de anställda? 

• Vem eller vilka var initiativtagare till arbetstidsförändringen?  

o Landstinget eller fackföreningen för ambulanssjukvården? 

o När tog facket respektive Landstinget initiativ till samverkan? 

o Var det lagen om arbetstid som låg till grund för förändringsarbetet eller fanns 
det andra orsaker? 

o Hur organiserades arbetstidsförändringen? 

• Vad ville organisationen uppnå med arbetstidsförändringen och varför? 

o Fick arbetstidsförändringen det förväntade utfallet? 

• Upplevdes några nämnvärda skillnader efter det att förändringen genomfördes? 

 
Frågor om förändringsprocessen 

• Varför genomfördes förändringen? 

o Varför genomfördes förändringen nu? (Följ upp) Låg facket bakom?  

o På vilket sätt var fackföreningen inblandad i processen? 

o Vem gjorde vad? (Följ upp) 

• På vilket sätt informerade facket de anställda om förändringen?  

o Gavs det vid något tillfälle utrymme för anställda att påverka förändringen? 

o Vad anser du hade kunnat göras bättre? 

• Var kommer idéerna ifrån och vem har ansvaret för dessa? 

o Vem har beslutat om detta? (Följ upp, facket?) 

o Vilka involverades i beslutet? 

o Hur gick besluten till? 

• Vem informerade de anställda om förändringen? 

o Hur gick informationen till?  



 

o På vilket sätt informerades de anställda om förändringen? 

• På vilket sätt påverkades din arbetssituation som chef? 

o Utveckla, vad förändrandes?  

• Upplevde du att det fanns svårigheter med förändringen på chefsnivå? 

• Upplevde du att det fanns svårigheter med förändringen hos de anställda? 

• Kunde du som chef påverka förändringen och i så fall hur? 

• Vad hade du valt att göra annorlunda med bakgrund till det du vet idag? 

 
Övrigt 

• Finns det några övriga synpunkter eller åsikter som du vill tillägga? 

 


