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Sammanfattning 
 
Titel: Att våga ta steget-en kvalitativ studie om hur mellanchefer arbetar med att nå sina mål 
och hur en omorganisation har påverkat detta arbete 
Författare: Helena Kvist och Nanna Eichborn 
Högskola: Högskolan i Halmstad 
Termin/år: VT 14 
 
Syfte: Verksamheten har ställda mål som de inte uppnår, därför har en omorganisation 
genomförts. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur mellancheferna beskriver 
sitt arbetssätt med att utveckla sin personal och hur omorganisationen har påverkat 
mellanchefernas arbete. Frågeställningar: Hur beskriver mellancheferna sitt arbete med att 
utveckla sin personal mot övergångar? Hur upplever mellancheferna implementeringen av 
omorganisationen och dess påverkan på övergångsarbetet?  
 
Metod: I vår studie används främst teorier som berör ledarskap och förändring. Vi har utgått 
från ett fenomenologiskt perspektiv och en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. 
Sammanlagt har tretton intervjuer genomförts. Vi har utgått från semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor, med en intervjuguide som grund.  
 
Huvudresultat: Undersökningen har visat att individer vågar ta steget ut på arbetsmarknaden 
genom att de upplever egenmakt. Chefer behöver dock tid och resurser för att de skall kunna 
arbeta för att skapa egenmakt bland personalen. För att få motiverade medarbetare krävs det 
av ledarna att ha tydliga mål och uppmuntra. Genom delegering av makt till driftledare 
utvecklas individer i sin arbetsroll och tid frigörs. För att en omorganisation skall 
implementeras fullt ut krävs målstyrning, där ledning och mellanchefer tillsammans definierar 
de nya rollerna.      
 
Nyckelord: ledarskap, motivation, stöd, planerad förändring, transformerande ledarskap. 
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Abstract  
 
Title: Dare to venture- a qualitative study of how managers work with achieving goals and 
how a reorganization has affected this work 
Authors: Helena Kvist and Nanna Eichborn 
University: Högskolan i Halmstad 
Semester/year: Spring 2014 
 
Purpose: The organization do not achieve the goals, therefore, a reorganization has taken 
place. Our purpose with this survey is to gain knowledge about how the managers describe 
their approach to developing the staff to venture out onto the labor market and how the 
reorganization has affected their work. Questions: How do you describe the managers' efforts 
to develop their staff to leave the organization? How managers experience the implementation 
of the reorganization and its impact on the transition process? 
 
Method: We´ve used theories that involve leadership and change. We have used a 
phenomenological perspective and a qualitative method with an abductive approach. Thirteen 
interviews has been conducted. We have used semi-structured interviews with an interview 
guide as a basis. 
 
Results: Individuals venture out onto the labor market when they feel empowered, but 
managers need time for it to be possible. To get motivated employees, leaders need to 
encourage and have clear goals. By delegation of authority to employees, individuals develop 
in their role and time is released. Management by objectives is required for a reorganization to 
be fully implemented, where managers and middle managers together define the new roles.  
 
Key words: leadership, motivation, support, planned change, transformational leadership. 
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Förord 
  
Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till distriktschefen och HR-generalisten som visat 
intresse för vår studie, tagit sig tid, ställt upp på intervju och gett oss den information vi 
behövt för att genomföra vår undersökning. Vi vill också tacka de chefer som ställt upp på 
intervjuer, visat ett stort engagemang samt delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Mikael Jonasson som bistått med inspiration och 
handledning under uppsatsens gång. 
 
Helena Kvist och Nanna Eichborn, Halmstad 140523 
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1. Inledning     
 
Dagens arbetsmarknad har gått igenom stora förändringar. Sedan mitten av 1900-talet har full 
sysselsättning varit målet inom svensk arbetsmarknadspolitik för att undanröja arbetslöshet 
(Giddens, 2003). Arbete har även en central betydelse i människors liv, det ligger till grund 
för våra försörjningsmöjligheter, skapar människovärde, självuppfattning och stolthet 
(Svenning, 1993). I arbetslivet som är mittpunkten i det svenska samhället, har en 
rationaliseringsprocess ägt rum vilket resulterat i ökad arbetstakt, högre kompetenskrav och 
allt magrare företag samt myndigheter. Detta har sammantaget gjort det svårare för utsatta 
grupper att komma in på arbetsmarknaden och att utvecklas i det egna arbetet (Sjöberg, 2002). 
 
Cirka 16 procent av befolkningen i åldern 16-64 år uppger enligt statistiska centralbyrån att de 
har någon form av funktionsnedsättning. Det motsvarar nära en miljon personer i Sverige. 
Funktionsnedsättning innebär här nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, 
rörelsenedsättning, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också 
vara diabetes, hjärt-lungproblem, mag-tarm- sjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller 
liknande (Statistiska centralbyrån, 2014). 
 
Det Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet har i skriften Inkluderande arbetsliv (2009) beskrivit 
vikten av ett inkluderande arbetsliv. Kunskapsrådet vill arbeta för att öppna upp arbetslivet för 
grupper som annars har svårt att ta sig in och stanna kvar på arbetsmarknaden. Kunskapsrådet 
utgår ifrån idén att alla som vill och kan arbeta skall kunna få göra det. Medvetenheten om att 
arbete är en viktig väg till samhällelig delaktighet och därmed en demokratisk och mänsklig 
rättighet, inte bara ett sätt att försörja sig, ligger bland annat bakom FN:s arbete mot 
diskriminering av funktionshindrade (Inkluderande arbetsliv, 2009).                                     
 
Arbete främjar alltså hälsa och livskvalitet, men det är svårare för en del än för andra att ta sig 
in på arbetsmarknaden och hålla sig kvar. Funktionshinder är en faktor som kan göra att 
människor hamnar utanför arbetslivet eller får svårare att skaffa sig det jobb de vill ha. 
Funktionshindrade är ingen homogen grupp där alla har liknande förutsättningar och likartade 
problem (Inkluderande arbetsliv, 2009). 
 
Vår undersökning grundar sig på hur en verksamhet arbetar med att få ut människor med 
funktionshinder på den reguljära arbetsmarknaden. Vi har därför valt att studera en 
tjänsteverksamhet inom ett distrikt i södra Sverige. Undersökningen syftar till att ta reda på 
hur mellanchefer gör för att utveckla sin personal samt hur en omorganisation i verksamheten 
har påverkat detta arbete.  
 

1.1 Bakgrund 
Tjänsteverksamheten är ett svenskt statsägt aktiebolag. Vi valde att undersöka ett distrikt men 
tjänsteverksamheten har kontor över hela landet. Vi intresserade oss för verksamheten 
eftersom att det är en komplex organisation med ett unikt övergångsarbete och som nyligen 
genomfört en omorganisation. Verksamheten har ett övergripande mål som handlar om att 
utveckla personalen för att de ska vilja lämna verksamheten till skillnad från andra företag 
som strävar efter att utveckla individer för att utveckla verksamheten. Under undersökningens 
gång befann sig verksamheten mitt i en omorganisation samtidigt som de dessutom fick ett 
nytt stort bemanningsuppdrag som innebar en ny kund som krävde extra resurser i form av 
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introduktion av personal och planering vilket resulterade i mindre tid till implementering av 
omorganisationen. 
 
Tidigare har alla mellanchefer haft samma arbetsuppgifter vilket gjort att de haft en mycket 
bred roll. Omorganisationen handlar om att mellancheferna ska fokusera på färre saker och 
även delegera driftansvaret på uppdragen till den personal som utses till driftledare. Vi har 
valt att undersöka sex gruppchefer och sex områdeschefer som har i uppdrag att utveckla 
personalen till att våga ta steget ut på arbetsmarknaden. De tolv mellancheferna befinner sig 
på olika orter inom distriktet och har ansvar över olika bemanningsuppdrag. Skillnaden 
mellan mellancheferna är att den ena gruppen mellanchefer har störst fokus på personal 
medan den andra har ett större kundfokus. Områdescheferna arbetar för att verksamheten ska 
få nya kunder samt har kontakt med verksamhetens befintliga kunder, kunderna är de som 
anlitar verksamheten och köper verksamhetens tjänster. Områdescheferna har även ansvar 
över driften på uppdragen och de ansvarar och arbetar med den mest övergångsklara 
personalen för att de skall övergå till den reguljära arbetsmarknaden. Gruppcheferna ansvarar 
för övrig personal det vill säga personalen som är mindre övergångsklar. De arbetar med att 
utveckla personalen och med att hitta nya praktikplatser åt medarbetarna. Gemensamt för 
områdes- och gruppcheferna är att samtliga arbetar med att utveckla människor genom arbete, 
utbildning, praktik och samtal samt att alla har övergångsarbetet som huvuduppgift.  
 
Utveckling genom arbete sker genom olika typer av bemanningsuppdrag, främst inom städ, 
service och en del produktion. På uppdragen får personalen möjlighet att lära sig nya saker, 
samarbeta med andra, utvecklas individuellt och i sina arbetsroller. Mellancheferna som vi 
haft kontakt med ansvarar för cirka 200 anställda. Mellancheferna arbetar för att nå sina 
övergångsmål, målet är att ett visst antal av dess personal ska övergå till den reguljära 
arbetsmarknaden varje år. Övergångsarbetet som är menat att resultera i övergångar, handlar 
om att utveckla och motivera personalen för att de ska bli redo att ta en anställning på den 
reguljära arbetsmarknaden. Övergång betyder därmed att personalen får en anställning på den 
reguljära arbetsmarknaden.  
 
Vi har valt att anonymisera verksamheten på ledningens begäran och kommer därför kalla 
tjänsteverksamheten för “verksamheten”. Ledningen som vi intervjuat i vår bakgrundsintervju 
har ansvar över områdeschefer och gruppchefer. Områdescheferna och gruppcheferna 
kommer benämnas som mellanchefer, för att inte röja någons identitet, eftersom de är så pass 
få mellanchefer i varje grupp av chefer. När vi refererar till anställda, personal och driftledare 
syftar vi på de personer med funktionshinder som mellancheferna har ansvar över.  
 

1.2 Problemformulering, Syfte och frågeställningar 
Staten ställer ett krav på att ett visst antal procent av de anställda skall lämna verksamheten 
och få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten uppnår inte målen, därför 
har en omorganisation genomförts. Vi skulle undersöka hur mellancheferna arbetar med att nå 
övergångsmålen och hur omorganisationen har påverkat övergångsarbetet, genom att 
intervjua gruppchefer och områdeschefer som har övergångsarbetet som huvuduppgift.   
 
Vårt syfte med undersökningen är att få kunskap om hur mellancheferna beskriver sitt 
arbetssätt att utveckla sin personal till att våga ta steget ut på arbetsmarknaden och hur de 
skildrar hur omorganisationen har påverkat deras arbete. 
 

• Hur beskriver mellancheferna arbetet med att utveckla sin personal mot övergångar? 
• Hur upplever mellancheferna implementeringen av omorganisationen och dess 

påverkan på övergångsarbetet?  
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1.3 Teoretiska nyckelbegrepp 
Ledarskap, transformerande ledarskap, förändringstryck & ledningsstöd, planerad förändring. 
 

1.4 Definition av nyckelbegrepp 
 
Ledarskap: 
  
Forskare definierar ofta ledarskap utifrån sina individuella perspektiv och intressen. Det har 
resulterat i att det nästan finns lika många definitioner av ledarskap som det finns personer 
som försökt definiera begreppet (Yukl, 2013). Vi har valt att definiera ledarskap som 
förmågan att påverka en grupp mot att uppnå en uppsättning mål (Robbins & Judge 2009). 
  

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: I vårt inledande kapitel redogörs för studiens bakgrund, problemformulering, syfte, 
frågeställningar, nyckelbegrepp, begreppsdefinitioner och disposition. 
 
Kapitel 2: I detta kapitel redogörs för tidigare forskning som är av relevans för vår 
undersökning, som framförallt berör ledarskap på olika sätt.   
 
Kapitel 3: I detta kapitel lyfter vi de olika teorier vi valt att fördjupa oss i, med ledarskap och 
förändring som två huvudteman. Teorierna fokuserar på olika typer av ledarskap, målstyrning, 
att arbeta med förändringar och förändringsprocesser. 
 
Kapitel 4: I detta kapitel beskrivs vårt val av metod och vetenskapliga ansats, urval, 
datainsamling, sökmetoder, tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet. Forskningsetiska 
principer, bearbetning och analysmetod samt en avslutande metoddiskussion.  
 
Kapitel 5: I detta kapitel presenteras resultatet av vårt empiriska material i två olika teman, 
ledarskap-motivationsarbete och förändring-omorganisation.  
 
Kapitel 6: I det näst sista kapitlet redogör vi en analys av kopplingar mellan resultatet och 
valda teorier. 
 
Kapitel 7: I vårt avslutande kapitel redovisar vi en kort diskussion samt de slutsatser vi 
kommit fram till i undersökningen. Avslutningsvis ger vi förslag till verksamheten och förslag 
till vidare undersökningsområden.   
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2. Tidigare forskning 
!
Vi har valt att undersöka en verksamhet som är komplex och har ett mål som skiljer sig från 
andra organisationer, därför har det varit svårt att se till tidigare forskning inom liknande 
område. Nedan presenteras den tidigare forskning som är av relevans för delar av 
undersökningen. Denna belyser att en föredömlig ledare är både effektiv och respekterad, att 
ett transformerande ledarskap resulterar i en miljö där människor utvecklas samt att en 
förändring är möjlig då individerna är motiverade och engagerade. Tidigare forskning har 
även visat på att en långsiktig planering kan resultera i att medarbetare blir motiverade och 
har större tendens att uppnå mål.        
 
I en studie om ledarskap av Wescott (2014) har författaren kommit fram till att bra ledare 
vågar utmana det rådande läget. Eftersom de inspirerar och värvar andra, de uppmuntrar till 
samarbete och gör det möjligt för andra att prestera. Effektiva ledare delegerar sin makt och 
information för att stärka personalen, samtidigt som de ser när personalen gör ett bra jobb. 
Wescott (2014) menar även att respekterade ledare föregår med gott exempel, är 
uppmärksamma på andras insatser och firar personalens framgångar. Föredömliga ledare 
strävar efter att hela tiden förbättra både sin intellektuella intelligens och emotionella 
intelligens. Ledarskap är en ständig balansgång där det gäller att hantera pressen och ansvaret. 
 
En annan studie lyfter istället fram det kollegiala ledarskapet i samband med transformerande 
ledarskap. Singh (2014) har i sin studie om transformerande kollegialt ledarskap kommit fram 
till att i en positiv, funktionell arbetsmiljö som kännetecknas av sammanhållning, kan man 
förvänta sig att hitta medarbetare och en ledningsgrupp som delar både ansvar och 
ansvarsskyldighet genom att utveckla en gemensam vision och ett gemensamt syfte för 
organisationen. För att denna typ av kapacitetsuppbyggnad skall kunna uppmuntras, måste 
den huvudansvarige utveckla personalens individuella kompetens och ge de anställda 
möjligheten att lösa problem, skapa nya möjligheter och övervinna hinder. Ett sådant 
pedagogiskt mål är att förvänta sig i en kollegial miljö som erkänner behoven och förmågorna 
hos varje individ. För att göra en arbetsplats funktionell och effektiv kommer det därför kräva 
mer än bara individuella insatser. Utveckling och förändring skapar på så sätt värderingar, 
samarbete, konflikt, förtroende, stöd och öppenhet (Singh, 2014). 
 
Singh (2014) menar att den organisationskultur som är byråkratiskt och intolerant för 
konflikter kommer att få svårt att ta till sig förändring och utveckling. Ett engagemang för en 
gemensam vision kommer att ge den nödvändiga riktningen. Ju mer förändringen präglar 
arbetsmiljön, desto mer kommer ledarna kunna motivera sina anställda genom ledarskap. Om 
detta fungerar, reproduceras ledarskapet i hela organisationen. Detta kan vara mycket 
värdefullt för att utveckla mänskliga resurser, eftersom hanteringen av förändring i alla 
organisationer kräver initiativ från en mängd människor. Detta kan lyckas när 
transformerande kollegialt ledarskap utgör grunden för organisationen (Singh, 2014).  
 
Om verksamheten även arbetar för att skapa egenmakt hos de anställda ökar möjligheten att 
nå de övergripande målen. I studien “Leadership that Empowers: how strategic planning 
relates to followership” (Brumm, 2013), fann forskaren ett samband mellan långsiktig 
strategisk planering och personalens egenmakt. Ledare som är bättre på långsiktig planering 
har också anhängare som anser sig vara kapabla och berättigade att följa ledaren. 
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Brumm (2013) menar att studier av organisatoriska ledaregenskaper drar nytta från denna 
forskning eftersom att en koppling mellan att berättiga medarbetare och användningen av 
planering påträffades. Strategisk ledarskapsteori, Leader-Member Exchange teori, och Path-
goal teorin kan berikas genom att utöka förståelsen för den del av dessa teorier som beskriver 
anhängares definition av sin relation till ledaren. Ett exempel är Path-goal ledarskapsteori, 
som kretsar kring ledare som arbetar för att motivera följare för att optimera följares 
prestation och tillfredsställelse genom att fastställa mål och att ge stöd (Northouse, 2007). 
Detta kan vara berikande eftersom forskningsresultaten ger förståelse för förhållandet mellan 
ledarens målsättning och planering samt följares egenmakt (Brumm, 2013). 
 
Verksamheten vi valt att undersöka arbetar för att nå sina specifika mål genom att utveckla 
och motivera de anställda. Vi har därför valt att titta på tidigare forskning som berör ledarskap 
som fokuserar på att utveckla personalen och som undersöker hur egenmakt påverkar de 
anställdas möjlighet att nå sina mål. I vår undersökning har vi valt att fokusera på 
ovannämnda vinklar inom tidigare forskning men även hur ledarskapet kan se ut i en 
förändring som skall implementeras.  

3. Teorier 
!
Vår undersökning studerar ledare som har som främsta uppgift att utveckla och motivera sin 
personal till att nå verksamhetens mål. Därför är det relevant att inleda teoriavsnittet genom 
att beskriva det transformerande ledarskapet som betonar användandet av bland annat mål, 
motivation och egenmakt. Därefter beskrivs hur förändringsprocesser leds med Ledarstil O 
där vi lyfter fram “Ledarskap som stöd”. Vi avslutar temat ledarskap med att förklara 
Management by Objectives, som belyser problemen med suboptimering. 
 
Inom organisationen har det skett en omorganisation vilket gör att det är av relevans att belysa 
teorier som handlar om förändring. Vi inleder det andra temat förändring med en modell som 
beskriver den planerade förändringen och dess olika faser. Förändringstryck och ledningsstöd 
belyser problemet med att utvecklingsinriktade aktiviteter har en tendens att gå förlorade i 
rutiner. Teorikapitlet avslutas med en sammanfattning av samtliga teorier, modeller och 
perspektiv.  

3.1 Ledarskap 
 

3.1.1 Transformerande ledarskap  
Det transformerande ledarskap är av karismatisk karaktär vilket gör att följare försöker 
identifiera sig med ledaren och efterlikna denne (Bass, 1998). Ledarskapet inspirerar följare 
med hjälp av utmaningar och övertygelse vilket skapar mening och förståelse. Ledarskapet 
vidgar också följares användning av sina förmågor genom intellektuell stimulans. 
Transformerande ledarskap innebär även individuellt hänsynstagande, att tillhandahålla 
följaren med stöd, mentorskap och handledning (ibid). 
 
Bass (1998) fortsätter med att förklara att transformerande ledare inspirerar anhängare att se 
till organisationens intressen. De uppmärksammar individers bekymmer och 
utvecklingsbehov, de ändrar följarnas sätt att se på problem genom att hjälpa dem att se 
problemen på nya sätt och de kan inspirera anhängare till att anstränga sig för att uppnå 
gruppens mål. Följare av transformerande ledare är mer benägna att ägna sig åt ambitiösa mål, 
känna till och komma överens om de strategiska målen i organisationen och dessutom anse att 
de mål som eftersträvas är viktiga för dem som individer (Robbins & Judge, 2009). 
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Bass (1998) lyfter fram att transformerande ledare utvecklar följares möjligheter till att skapa 
egenmakt. Studier har visat att följare känner större egenmakt ju mer transformerande ledaren 
är. Transformerande ledare är bland annat visionärer, inspirerande, stöttande och visar 
omtanke mot varje enskild individ. Bass (1998) menar att ledare som skapar egenmakt bland 
sina följare visar upp inspirerande motivation genom att framhålla vikten av en uppgift, 
positiva kvaliteter bland andra följare och hur följarna kan komplettera varandra på bästa sätt. 
Det som är viktigast för att skapa egenmakt bland följarna är att ledaren delegerar effektivt 
(Bass 1998).  
 

3.1.2 Ledarskap som stöd 
Enligt Jacobsen (2005) präglas ledarstil O av en syn på organisationer som kulturer där det 
anses viktigt att ha en gemensam värdesyn, gemensamma normer och en samstämmig syn på 
världen. Vikten ligger därför på att påverka kulturen snarare än strukturer och strategier. 
Kulturer är immateriella och är därför svårare att ta på. Det krävs därför att långsiktiga 
socialisationsprocesser genomförs för att individer och grupper skall kunna lära sig att se på 
världen på ett nytt sätt. Kulturer måste därför utvecklas i en process som inkluderar 
organisationen i stort. Det räcker därför inte att ledningen beslutar att kulturen skall förändras 
då en kulturförändring är mer komplex än så. Kulturella förändringar tar tid och formas 
genom en stegvis utveckling. Det ställs därför speciella krav på ledningen för att en sådan 
förändring skall kunna äga rum (Jacobsen, 2005).  
 
Ett exempel på hur man kan arbeta med långsiktiga förändringsprocesser är “Ledarskap som 
stöd” som lyfts fram av Jacobsen (2005). När förändringsprocesser decentraliseras innebär det 
att en stor del av ansvaret delegeras till den operativa nivån. Oftast är erfarenheten begränsad 
gällande ansvar över förändringsarbete inom den operativa nivån samtidigt som möjligheten 
att fatta beslut om förändringsarbetet ofta också är begränsat. Centralt inom forskningen om 
transformativt ledarskap är att det som utmärker ett bra ledarskap är ledarens förmåga att 
använda sig av intellektuell stimulans samt att ta hänsyn till individer (Jacobsen, 2005).  
 
Jacobsen (2005) menar att intellektuell stimulans inträffar när ledaren utmanar medlemmarna 
i organisationen och får dem att tänka nytt. Det krävs dock att arbetet följs upp, för ber man 
sin personal att tänka och se kritiskt behöver de även få befogenhet att utföra nödvändiga 
förändringar. Med andra ord krävs det att det delegerande ansvaret också för med sig makten 
att få utöva ansvar. Jacobsen (2005) menar att det också är viktigt att ta hänsyn till de 
individer som får ansvaret delegerat till sig. Det gäller att ta hänsyn till vad individen vill och 
vad denne klarar av, att individen får stöd samt att det sker uppföljning. Ledaren måste 
fungera som en typ av lagledare där individens arbete följs upp. Jacobsen (2005) använder sig 
även av begreppet empowerment (egenmakt) vilket innebär att delegering av makt och 
befogenhet sker till alla nivåer i en organisation, arbetet följs sedan upp för att säkerställa att 
individen klarar av sin nya roll och känner sig trygg i den.  
 
I samband med delegering av makt och befogenhet som ger en större individuell frihet kan 
lärande och den kunskap som uppstår bli begränsad till enskilda individer vilket kan resultera 
i kunskap som andra har svårt att ta del av. Den tysta kunskapen kan uppstå när ansvar 
delegeras till medarbetare som arbetar individuellt och utvecklar nya arbetssätt och ny 
kunskap (Jacobsen, 2005). Kunskapen måste därför spridas i ett sammanhang där åsikter och 
erfarenheter kan diskuteras och utbytas. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom 
självstyrande grupper eller grupper som arbetar inom ramar där möten och utbyten kan ske 
antingen direkt, ansikte mot ansikte eller via elektronisk kommunikation. Jacobsen (2005) 
betonar vikten av en grundläggande känsla av tillit i gruppen för att skapa öppenhet. Då spelar 
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mellanchefer en stor roll där två centrala uppgifter betonas. Den första uppgiften handlar om 
att ledaren skall agera som en typ utav lärare för att informationsutbytet i gruppen skall 
fungera. Den andra uppgiften innebär att ledaren skall fungera som en coach som motiverar 
individen till att lära av erfarenheter. Ledarstilen kan därför beskrivas som stödjande 
(Jacobsen, 2005).   
 

3.1.3 Management by Objectives – Målstyrning  
 
Hein (2012) lyfter fram ledarskapsteknologin Management by Objectives (MBO) som 
grundar sig i målsättningsteorin. MBO finns i praktiken i flera olika varianter. Det som de 
olika definitionerna har gemensamt är att man i företag formulerar mål som fungerar som en 
riktning för hur man utvärderar varje medarbetares bidrag till målen. I många varianter av 
MBO rekommenderas en process där ledningen tillsammans med mellanchefer i 
organisationen identifierar gemensamma mål samt definierar varje individs ansvarsområde i 
relation till de resultat som förväntas av individen (Hein, 2012).   
 
Wolvén (2000) förklarar Management by objectives (MBO) som även kallas målstyrning för 
att företag skall kunna möjliggöra förklaring, förutsägbarhet och kontroll av aktiviteter som 
ett enda övergripande mål av vinstmaximering inte tillåter. Fördelar med Management by 
objectives handlar om att organisationer kan förklara och tydliggöra vidden av sin 
verksamhet, testa dem och testa de beslut som fattas för att på så sätt möjliggöra att bättre 
beslut tas på lång sikt. Målstyrning kommer på så sätt skapa självkontroll, motivation och 
lärande. Det är viktigt att de underordnade målen bidrar till organisationens övergripande mål 
(Wolvén, 2000).  
 

3.2 Förändring 

3.2.1 Planerad förändring 
Jacobsen (2005) menar att den typen av förändring som sker då människor upptäcker problem 
som de har för avsikt att lösa med olika utföranden är den första motorn i planerad förändring. 
Organisationsförändringar sker för att människor har som syfte att uppnå nya mål. Modellen 
kallas ”Planerad förändring” och bygger på speciella förutsättningar. Jacobsen (2005) lyfter 
fram att den viktigaste förutsättningen är att förändringen är intentionell, att det finns ett syfte 
bakom förändringen. Det kräver att en analys av situationen har genomförts och kommit fram 
till att något inte är bra nog eller att det finns möjligheter som borde utnyttjas. Därefter skall 
lösningar och åtgärder vidtas för att lösa problemet. Efter att åtgärder implementerats bör en 
analys göras för att se om man får det resultat som förväntats. Jacobsens (2005) modell nedan 
kan förklaras som ett analytiskt och rationellt perspektiv på förändring. Förändringen bygger 
på ett behov av förändring och därefter sker en analys av problemen som skall lösas och hur 
det skall genomföras samt en bedömning av om problemet lösts eller inte (Jacobsen, 2005). 

 
Figur 1, centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2005) 
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I fas 1 får aktörer en insikt om att det finns ett förändringsbehov som kan bero på upplevda 
problem i organisationen eller/och på att aktörerna kan se nya möjligheter. Det resulterar i en 
insikt om att organisationen behöver förändras. Det sker då en överenskommelse om att en 
förändring skall ske genom att det avsätts tid och resurser för att en förändringsprocess skall 
kunna genomföras.  
 
I fas 2 genomförs en analys av vad problemen utgörs av och hur de ser ut. I denna fas sker 
ofta kartläggningsaktiviteter som intervjuer eller enkätundersökningar. Därefter utarbetas 
relevanta lösningsförslag utifrån de resultat som framkommit. 
 
Fas 3 innebär att en plan arbetas fram för hur förändringen skall genomföras. I planen ingår 
en tidsplan, en plan för vilka aktiviteter som sker vid vilken tidpunkt och vem som ansvarar 
för aktiviteterna. Därefter sker implementeringen genom att aktiviteterna genomförs. Det kan 
bland annat ske med hjälp av arbetsgrupper eller specialister som vägleder genom exempelvis 
råd eller utbildning. 
 
Fas 4 handlar om att utvärdera om åtgärderna som genomförts har löst problemen som fanns. 
Visar det sig att förändringen har gett resultat gäller det att stabilisera förändringen genom att 
personalen och ledningen sluter upp kring och förstärker förändringen. Ofta sker det genom 
anpassning av strukturer, belöningssystem och rutiner till förändringarna som implementerats.  
 
Jacobsen (2005) menar att målsättning, att hitta lösningar och att verkställa dem för att nå 
målet är en dominerad metod inom den västerländska kulturen. Grunddraget hos 
organisationer är att de är sociala system, de består av människor som handlar och 
samhandlar. Det är därmed omöjligt att med absolut säkerhet förutse vad som kommer hända 
inom den närmaste framtiden. Inte heller planerade förändringar leder alltid till de resultat 
man vill uppnå. Det planerade förändringsperspektivet är därför inte tillräckligt utan måste 
kompletteras med andra perspektiv på förändring (Jacobsen 2005). Därför presenteras nedan 
vikten av förändringstryck och ledningsstöd. 

3.2.2 Förändringstryck och ledningsstöd 
Något som observerats i många verksamheter är att utvecklingsinriktade aktiviteter har en 
tendens att gå förlorade i vardagens rutiner och flöden (Ellström & Hultman, 2004). Rutiner 
kan skapa stabilitet och förutsägbarhet som är av vikt för att få en effektiv verksamhet men 
samtidigt kan rutiner vara ett hot mot lärande innehållande nytänkande och förändring. För att 
det utvecklingsinriktade lärandet skall främjas krävs ibland ett brott mot rutiner och vanor. 
För att ett sådant brott skall uppkomma krävs någon typ av krissituation som man kanske 
tidigare inte mött i något viktigt avseende för verksamheten. Studier inom lärande och 
kompetensutveckling pekar på att det kan behövas ett förändringstryck från ledning, i form av 
någon typ av förändrad konkurrenssituation som exempelvis ökade kvalitetskrav. Ellström 
och Hultman (2004) pekar på att ett starkt förändringstryck är nödvändigt men inte en 
tillräcklig förutsättning för att rutiner skall brytas och att ett utvecklingsinriktat lärande skall 
skapas. Det krävs även stöd och resurser för lärande för att bland annat skapa trygghet och 
tillit bland individer och verksamhet i en genomgripande förändring (Ellström & Hultman 
2004). Ledningens roll är av vikt för att aktivt stödja och motivera personalen till att engagera 
sig i lärande och utvecklingsaktiviteter i det dagliga arbetet. Det går inte att förutsätta att 
lärande och utveckling sker per automatik utan det kräver uthålliga utvecklingsinsatser. Det 
informella lärandet kräver ofta ett kognitivt stöd i form av relevanta formella 
utbildningsinsatser (Ellström & Hultman 2004). 
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3.3 Sammanfattning 
 

• Transformerande ledarskap: Ett ledarskap som fokuserar på individen med mål att 
få denne att tro på sig själv och sina förmågor genom stöd samt handledning (Bass, 
1998). Att få följare att lyfta bra egenskaper och lära av andra. En ledare som 
uppmärksammar utvecklingsbehov och inspirerar genom att utmana individer, för att i 
slutändan nå organisationens mål (Robbins & Judge, 2009). Viktigt att poängtera är att 
egenmakt har en stor roll samt att individen upplever att de mål som eftersträvas anses 
viktiga även för denne, vilket finns möjlighet till i ett transformerande ledarskap 
(Bass, 1998).   
 

• Ledarskap som stöd: Ett exempel enligt Jacobsen (2005) på hur man kan arbeta med 
långsiktiga förändringsprocesser är “Ledarskap som stöd”. Kulturella förändringar tar 
tid och formas genom en stegvis utveckling. Det ställs då särskilda krav på ledningen 
för att en sådan förändring skall kunna äga rum. Fokus ligger på att delegera ansvar 
till en operativ nivå där erfarenheten av ansvar ofta är begränsad gällande 
förändringsprocesser. Därför är det återigen viktigt med en ledare som tar hänsyn till 
individen, en ledare som utmanar medarbetarna, ger dem ansvar och får dem att tänka 
i nya banor, det viktiga är att medarbetarnas arbete följs upp och att de får befogenhet 
över ansvaret (ibid).   

 
• Målstyrning: För att ha möjlighet att nå organisationens mål är det viktigt att chefer 

undviker detaljstyrning och kontroll, för att de övergripande målen inte skall komma i 
skymundan (Wolvén, 2000). Hein (2012) lyfter fram en process där ledningen 
tillsammans med chefer lyfter fram de gemensamma målen samt definierar individers 
ansvarsområden i relation till de resultat som förväntas av denne. 
 

• Planerad förändring: Organisationsförändringar sker för att människor har som syfte 
att uppnå nya mål (Jacobsen, 2005). Modellen ”Planerad förändring” fokuserar på fyra 
faser. Förändringen bygger på ett behov av förändring, att det finns ett syfte med 
genomförandet, därefter sker en analys av problemen och hur det skall genomföras 
samt en bedömning efteråt över om problemet lösts eller inte. Eftersom organisationer 
är sociala system kan dock inte resultatet förutses (ibid).  
 

• Förändringstryck och ledningsstöd: I många verksamheter har det visat sig att 
utvecklingsinriktade aktiviteter kan gå förlorade i vardagens rutiner och flöden 
(Ellström & Hultman, 2004). Rutiner är viktiga och skapar stabilitet men kan också 
vara ett hot mot förändring. Ett starkt förändringstryck är nödvändigt men det krävs 
mer än så för att rutiner skall brytas, det krävs även stöd och resurser för lärande för 
att skapa trygghet och tillit i en genomgripande förändring. Ellström och Hultman 
(2004) pekar på att ledningen har en stor roll i att stödja och motivera personalen.  

 

4. Metod 
 
I följande kapitel presenteras och motiveras de metoder som använts vid insamling av empiri. 
Dessutom redovisas urvalsgrupp, tillvägagångssätt, etiska förhållningssätt, undersökningens 
validitet och tillförlitlighet samt en avslutande diskussion kring tillvägagångssättet under 
undersökningens gång. 
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4.1 Val av vetenskaplig ansats och metod 
Vi har valt ett fenomenologiskt perspektiv eftersom det är en infallsvinkel som fokuserar på 
människors uppfattningar, åsikter, attityder och känslor (Denscombe, 2009).  
 
Vi valde att använda en kvalitativ metod i undersökningen för att metoden syftar till att 
undersöka ett fenomens innebörd eller mening snarare än frekvens och förekomst (Widerberg, 
2002). Vårt syfte och våra frågeställningar är av sådan art att det ansågs mest lämpligt att 
använda en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod. Valet föll på att utföra intervjuer 
eftersom målet var att undersöka en grupp chefers uppfattning och åsikter, vilket inte går att 
redovisa med enstaka ord (Denscombe, 2009). Syftet med att använda sig av intervjuer är att 
undersöka upplevelser, uppfattningar och erfarenheter. Vi önskar utforska detta ingående och 
få detaljerad empirisk data (Denscombe, 2009). En ytterligare fördel med intervjuer, enligt 
Denscombe (2009), är att få kontakt med nyckelpersoner, i vårt fall gruppchefer och 
områdeschefer som kan tillgodose oss med detaljerad information. För att förbereda oss på 
dessa intervjuer genomfördes en bakgrundsintervju med en HR-generalist och en distriktschef 
i en gruppintervju och därefter skapade vi en intervjuguide.  
 
Valet föll på att använda semistrukturerade intervjuer för att kunna vara flexibla i frågornas 
ordningsföljd, det användes en intervjuguide som grund men i övrigt fanns det stor möjlighet 
att variera frågorna i den ordning som intervjun fortlöpte. Dessutom gavs det utrymme för 
intervjupersonen att utveckla sina idéer och dela med sig av fler detaljer då de responderar på 
våra öppna frågor. Det gavs även tillfälle att ställa följdfrågor vilket inte är möjligt vid en 
enkätundersökning (Denscombe, 2009). 
 
Vi har använt oss av abduktion då vi har utgått från en kombination av en induktiv process 
med en deduktiv, eftersom vi har växlat mellan att utgå från den insamlade empirin och att 
utgå från teorier (Watt Boolsen, 2007). Abduktion har drag från de båda metoderna men är 
ingen ren blandning av induktion och deduktion, därför är det viktigt att tänka på att inte bara 
utgå från en mix av de båda metoderna, för i abduktion skapas det nya och egna moment 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Med hjälp av abduktion skapas det djupare förståelse till 
skillnad från de övriga mer grunda metoderna (ibid).  
 
Under arbetets gång utvecklas det empiriska materialet efter hand, genom att teorierna 
justeras och förbättras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Till en början valde vi ut lämpliga 
teorier inför undersökningen, därefter insamlades material genom intervjuer som vi sedan 
bearbetade. Efter att materialet bearbetats insåg vi att vissa teorier inte längre var relevanta för 
studien och sökte därför efter nya teorier som skulle kunna kopplas till empirin. Detta innebar 
att vi valde att komplettera med ytterligare teorier samt utesluta vissa utvalda som vi inte 
längre kunde använda oss av. Även under processens gång då vi arbetat med materialet har 
fler teorier uteslutits och tillkommit.  
 

4.2 Urval 
Vi valde att genomföra en bakgrundsintervju med en distriktschef och en HR-generalist inom 
organisationen, för att få en bred bild av verksamheten och grundläggande information, för att 
vara så förberedda som möjligt inför intervjuerna med mellancheferna. Anledningen till valet 
av just dessa chefer var för att få en övergripande bild över hur övergångsprocessen går till 
och vilka förändringar som skett i samband med omorganisationen. 
 
Vi genomförde semistrukturerade personliga intervjuer med tolv personer varav sex 
områdeschefer och sex gruppchefer, i studien har vi valt att kalla dem för mellanchefer, detta 
för att inte röja någons identitet då de var väldigt få av de två olika typerna av chefer. Vi fick 
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därmed tillgång till hela populationen av berörda chefer. Detta subjektiva urval föll sig 
naturligt eftersom vi hade en vag kännedom om organisationen och valet av denna grupp av 
chefer föranledes av anledningen att det var just de som arbetade med övergångsprocessen 
vilket var av relevans för undersökningen (Denscombe, 2009). Dessutom berördes dessa först 
och främst av omorganisationen vilket även det var av stor relevans för undersökningen. 
Intervjupersonerna valde inte att delta själva utan beordrades av sin chef, detta för att chefen 
ansåg att detta var en viktig undersökning. Vi var dock tydliga med att informera 
intervjupersonerna att intervjun var frivillig. 
 

4.3 Datainsamling 
Vi hade en vag förförståelse då vi inte varit i kontakt med verksamheten tidigare, vi letade 
efter arbetsvetenskapligt intressanta företag och tillslut hittades denna verksamhet. Vi gick 
därefter in på deras hemsida där vi läste på om deras syfte och mål då fann vi ett intresse i 
deras övergångsarbete.  
 
Företaget kontaktades via telefon då vi presenterade oss själva och syftet med den tagna 
kontakten, vi beslutade om ett möte för att diskutera om det fanns ett intresse av ett eventuellt 
uppsatsarbete hos organisationen. När vi hade ett möte med en del av ledningen framkom det 
att de var mitt uppe i en omorganisation med syftet att förbättra förutsättningarna för 
mellancheferna att nå målen. Tidigare hade alla mellanchefer samma roll, de hade ansvar för 
ett visst antal anställdas utveckling, för driften på sina uppdrag dessutom skötte de kontakten 
med befintliga kunder samt skapade kontakt med nya kunder för att få nya uppdrag och 
praktikplatser. Mellancheferna upplevde att de hade för mycket att göra och de hade även 
svårt att nå övergångsmålen. Omorganisationen syftade därför till att mellancheferna nu skall 
fokusera på färre saker. Fokus landade därför på övergångsarbetet och den nya 
omorganisationen, vilket var ett uppsatsämne som även intresserade verksamheten.  
 
De semistrukturerade intervjuerna utfördes på organisationens olika kontor spridda inom 
verksamhetens distrikt, med tolv olika chefer. Varje intervju spelades in för att få med alla 
uttryck och för att inte gå miste om någonting. Hade vi bara antecknat hade risken varit stor 
att det hade gått för snabbt och vi hade inte hunnit anteckna allt. Fördelen med att spela in är 
även att intervjuaren kan fokusera fullt ut på att ställa rätt frågor. Alla intervjuer spelades in 
med hjälp av två stycken mobiltelefoner för att inte riskera att tekniken skulle krångla och vi 
eventuellt skulle gå miste om information. 
 
Under samtliga intervjuer var det främst en av oss som ställde frågorna enligt intervjuguiden 
och såg till att ha ett bra flyt under intervjun. Den andre antecknade och fyllde i med 
följdfrågor efter hand för att förtydliga antingen frågor eller svar, densamme såg även till att 
alla frågor täcktes. Samtliga intervjuer varade mellan 45-75 minuter.   
 
Vi utförde ingen pilotstudie då vi ansåg att organisationen är så unik och ämnet så pass 
komplext att det inte skulle kunna vara möjligt att hitta en testperson som hade kunnat ge en 
rättvis bild av intervjufrågorna. 
 

4.4 Sökmetoder och teorival  
Sökandet efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna Sociological abstracts, 
ABI/INFORM global, Web of Science samt Scopus. Alla artiklar var peer-reviewed och det 
söktes aldrig enbart på fulltext, för att inte gå miste om någon forskning utan vi sökte på både 
fulltext och icke fulltext för att sedan smala ner sökområdet genom följande tillvägagångssätt. 
Vi har inte sökt på artiklar äldre än tio år för att de skulle vara aktuella. Varje sökning har 
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begränsats genom att endast söka på artiklar i länder som har en likhet med Sverige, de 
områden vi sökt inom är USA, Europa, Australien, Kanada och Nya Zeeland. Sökord som 
användes: motivational leadership, management, leadership, motivation, support, matchning, 
empowerment, organization, control, transformational leadership, feedback, change, 
organizational change, relationship och planned change. Efter att ha granskat närmre 100 
stycken artiklars abstract plockades 27 stycken ut för att undersökas närmre. Därefter valdes 
tre stycken ut för att användas till att lyfta den tidigare forskningen rörande undersökningens 
ämne. Det insågs ganska snabbt att organisationen verkar på ett sådant sätt att inget är den lik, 
därmed var ämnet så komplext att det var svårt att hitta någon tidigare forskning som var 
relevant för undersökningen och många artiklar var tvungna att sållas bort.  
 
I teoriavsnittet har vi använt oss av teorier och begrepp som kan kopplas till vår empiri genom 
att hela tiden testa teorier och teoretiska utgångspunkter för att säkerställa att de är relevanta 
för att svara på studiens övergripande syfte och frågeställningar. Det som kan sticka ut i vårt 
teorival och som skulle kunna påverka vårt resultat är att vi har använt oss av boken 
"Organisationsförändringar och förändringsledarskap" av Dag Ingvar Jacobsen, utgiven 2005, 
mer än en gång i studien på grund av att en av bokens modeller "planerad förändring" 
förklarar de olika faserna i en förändring vilket är högst relevant för att förklara 
organisationsförändringen som studien undersöker. Vi använder oss även av "Ledarskap som 
stöd" (Jacobsen, 2005) som ett komplement till den ledarskapsteori som vi använder oss av i 
studien.  
 

4.5 Tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
Eftersom valet föll på att genomföra en semistrukturerad intervju med öppna frågor gavs 
intervjupersonerna möjlighet att utveckla och tala fritt. Frågorna som ställdes var 
konstruerade så att de inte skulle vara ledande på något sätt och vid följdfrågor gjordes allt för 
att bibehålla detta. Detta ökar tillförlitligheten eftersom det visar på att det var respondenterna 
som fick störst utrymme och skulle intervjun utföras av någon annan skulle svaret fortfarande 
bli detsamma (Denscombe, 2009). Dessutom hade vi varken personliga relationer till 
intervjupersonerna eller ett gemensamt nätverk. Intervjuns tillförlitlighet ökade även tack vare 
att de spelades in och det användes även samma intervjuguide under samtliga intervjuer.   
 
För att verkligen se till att vi undersökte det vi önskade undersöka såg vi till att ha en 
grundläggande kunskap gällande valt ämne (Denscombe, 2009). Övergångsprocessen som vi 
valt att undersöka i samband med en omorganisation är ett väldigt komplext ämne därför såg 
vi till att vara pålästa inför intervjuerna. Vi studerade organisationens hemsida, för att få en 
övergripande bild, hade ett möte med distriktschefen inför undersökningens inledning och 
därefter utfördes en bakgrundsintervju med distriktschefen samt HR-generalisten som nämnts 
ovan.   
 
Syftet med vår studie var inte att vi skulle dra generella slutsatser utan vi valde att förstå, 
beskriva, tolka och analysera respondenternas svar på bästa möjliga sätt samt att koppla till 
relevanta teorier. Eftersom verksamheten är komplex med sina unika mål och undersökningen 
har varit liten samt det faktum att det som framkommit endast gäller för 
undersökningsgruppen och inte kan ses som en sanning för att olika faktorer kan påverka 
resultatet. Vår undersökning är inte generaliserbar, eftersom det är viktigt att resultatet bör 
vara av allmän karaktär och inte unik (Denscombe, 2009). Det måste finnas en möjlighet att 
kunna applicera forskningsresultatet på andra liknande undersökningar (ibid).  
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4.6 Etik 
Vi har utgått från Vetenskapsrådet (2013) och dess forskningsetiska regler och riktlinjer under 
studiens gång genom att fokusera på det grundläggande individskyddskravet som delas upp i 
fyra olika allmänna huvudkrav. Dessa fyra är; Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Innan de kvalitativa intervjuerna genomförs är det ett krav på de som undersöker att informera 
deltagarna om syftet med undersökningen och vad materialet skall användas till enligt 
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2013). Innan varje intervju påbörjades presenterade vi 
oss själva och från vilken högskola vi kom från, vi informerade om syftet med 
undersökningen och vad vi skulle använda materialet från intervjun till. Dessutom upplyste vi 
dem om att deltagandet var frivilligt samt att intervjun skulle spelas in och anledningen till 
detta.  
 
Samtyckeskravet innebär att intervjudeltagarna har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan (Vetenskapsrådet, 2013). Först och främst bör forskaren inhämta deltagarens 
samtycke, informera om att de kan avbryta sitt medverkande och att de själva har rätt att styra 
över intervjuns villkor som hur lång tid den skall ta (ibid). Vi använde oss av ett 
medgivandeintyg som förklarade att intervjun var frivillig, konfidentiell, att den skulle spelas 
in, att respondenten hade möjlighet att dra sig ur samt att inspelningen skulle raderas efter 
transkriberingen (se Bilaga 3). Samtliga medverkande valde att deltaga genom att signera 
medgivandeintyget.  
 
Konfidentialitetskravet är av stor vikt i forskningssammanhang för att uppgifterna om 
deltagarna skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall behandlas så att 
inte obehöriga kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2013). Vi informerade om 
konfidentialitetskravet både innan intervjun samt genom medgivandeintyget och påpekade 
ytterligare att inspelningarna skulle användas till transkribering för att sedan raderas. I 
undersökningen har vi gjort allt i vår makt för att inte röja uppgifter som kan kopplas till 
verksamheten eller de medverkande, genom att inte skriva ut kön, ålder, yrkesbefattning eller 
arbetsort.  
 
Nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet endast används i 
forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2013). Detta har vi gjort genom att informera om 
att de insamlade uppgifterna endast används i vår undersökning och att material raderas efter 
att studien är avslutad. 
 
Vi kom överens med vår kontaktperson om att anonymisera deras verksamhet därför har vi 
valt att inte avslöja vissa detaljer som utmärker verksamheten i denna undersökning. Detta har 
resulterat i att vi har valt att benämna gruppchefer och områdeschefer som mellanchefer eller 
chefer.  
 

4.7 Bearbetning och analysmetod 
Vi har valt att använda oss av en tematisk kvalitativ analys, vilket är en kvalitativ analys som 
innebär sortering av information efter teman. Teman innebär i detta sammanhang 
återkommande ämnen eller idéer i materialet som analyseras och som dyker upp vid fler än ett 
tillfälle (Hayes, 2009). På grund av att informationen är kvalitativ, ofta i form av 
intervjuinformation från intervjudeltagare så kan informationen variera mycket. Hayes (2009) 
menar att samma tema exempelvis kan förklaras med andra ord och kan dyka upp i olika 
sammanhang och av olika personer. Tematisk analys är en omständlig process eftersom den 
medför att forskaren flitigt söker efter att identifiera olika teman (Hayes, 2009).  
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Hayes (2009) beskriver sju olika steg inom tematisk kvalitativ analys. Steg ett är att förbereda 
data för analys genom att transkribera intervjuer. Varje intervju transkriberades ordagrant, 
även uttryck som skratt eller toner av ironi antecknades, för att förstå texten fullt ut i 
efterhand.  
 
I steg två skall varje intervju läsas igenom och punkter av intresse noteras (Hayes, 2009). 
Efter att transkriberingen var klar skrevs alla intervjuer ut vilket resulterade i cirka 150 sidor 
text, därefter lästes allt material igenom och det som var av intresse för undersökningen samt 
kopplat till syfte markerades. 
 
Hayes (2009) fortsätter med att förklara att i steg tre skall intressant information sorteras, 
vilket genomfördes genom att sortera det markerade materialet i olika kategorier i ett nytt 
dokument.  
 
I steg fyra undersöks teman enligt Hayes (2009) och en första definition utformas, i detta 
skede gick vi igenom materialet ytterligare en gång och valde ut sex olika teman. De teman 
som valdes ut var; motivationsarbete, omorganisation, övergångsarbete, hinder, möjligheter 
och mål.  
 
I steg fem skall varje tema tas för sig och varje text omprövas noggrant så att texten består av 
relevant material för just det temat (Hayes, 2009). Texten delades upp i ovannämnda teman 
och 40 stycken nya dokument skrevs ut i pappersformat för att få en tydlig sortering över 
materialet, vi upplevde att det var lättare att gå igenom materialet när det var i pappersformat.  
 
I steg sex konstrueras varje temas slutliga form utifrån allt det material som rör varje tema: 
namn, definition och underlag (Hayes, 2009). Vi plockade ut det som var mest relevant i varje 
kategori och slog sedermera ihop vissa teman som berörde snarlika ämnen och gav en 
tydligare bild tillsammans. Detta resulterade i två stycken nya teman; Ledarskap-
motivationsarbete och förändring-omorganisation, där ledarskap med fokus på motivation 
syftar på hur mellancheferna arbetar med att utveckla sin personal på olika sätt. Temat 
förändring syftar på hur omorganisationen genomförts inom verksamheten och hur denna 
förändring påverkat.  
 
I steg sju väljs relevant belysande information för rapportering av temat (Hayes, 2009). Detta 
steg innebar att vi sammanställde all information utifrån de ovanstående två teman i en 
resultatredovisning.  
 

4.8 Metoddiskussion 
Vi valde att använda en kvalitativ metod i vår studie för att metoden syftar till att undersöka 
ett fenomens innebörd eller mening snarare än frekvens och förekomst (Widerberg, 2002). 
Problemformuleringen syftar på att ta reda på hur cheferna upplever omorganisationen och 
övergångsarbetet därför var en kvalitativ undersökning det optimala valet, eftersom vi ville 
undersöka erfarenheter och åsikter, inte hur många chefer som tyckte det ena eller andra. 
Därför ansåg vi även att det var mest relevant att utföra intervjuer då vi inte hade kunnat ta 
reda på upplevelser, erfarenheter eller åsikter via enkäter i lika stor utsträckning eftersom det 
inte hade funnits möjlighet att ställa följdfrågor. Därmed föll även valet på att utföra 
semistrukturerade intervjuer eftersom vi utgick från en intervjuguide och därefter fanns det 
utrymme att ställa relevanta följdfrågor. Det som kan ha påverkat resultatet utifrån 
intervjuerna är beroende på intervjupersonernas dagsform, hur stämningen på arbetsplatsen 
var vid intervjutillfället och dessutom hade det genomförts utvecklingssamtal veckan innan 
vilket kan ha påverkat deras inställning, antingen positivt eller negativt. Detta kan vi inte veta 
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utan endast spekulera i. Dessutom är det viktigt att nämna att verksamheten var mitt uppe i en 
omorganisation samtidigt som de drabbats av sjukskrivningar och ett nytt projekt, vilket 
påverkat mellanchefernas arbetsbelastning. Detta kan också ha påverkat deras svar och 
inställning vid intervjutillfällena.      
 
Vi tror att det kan ha haft en inverkan att vi intervjuade två stycken samtidigt i en 
gruppintervju vid bakgrundsintervjun, för att den ena parten kanske inte vågade uttrycka sina 
åsikter på samma sätt om vi hade haft en enskild intervju. Samtidigt har vi inte använt denna 
intervju i undersökningen, utan låg som grund inför de övriga intervjuerna, vi tror därför inte 
att vi gått miste om någon information som då skulle påverkat resultatet.  
 
I och med att det endast var tolv stycken chefer att intervjua hade vi möjligheten att intervjua 
alla, det kändes därför inte aktuellt att även använda sig av enkäter. Däremot om vi hade velat 
undersöka personalens upplevelser av övergångsarbetet och omorganisationen hade det varit 
ett alternativ att göra enkäter. Men eftersom vi ville undersöka hur cheferna beskriver hur de 
arbetar med övergångar och hur de ställde sig till omorganisationen, upplevde vi att vi inte 
skulle få ut någon relevant information av att kontakta deras anställda. Det hade resulterat i en 
annan typ av undersökning om vi hade velat ha en annan vinkel och se hur personalen hade 
påverkats och jämfört med chefernas upplevelser.   
 
Vi valde att inte utföra någon observation eftersom vårt syfte var att undersöka hur cheferna 
beskriver sitt arbete och en observation hade därför inte gett oss svar på syfte och 
frågeställningar.    
 
Det är även viktigt att poängtera det faktum att intervjupersonerna blev beordrade att 
medverka av ledningen, även om vi betonade att det var frivilligt att delta. Vi var lite 
fundersamma till en början om detta skulle vara ett hinder och att vi inte skulle få ut all 
information som önskades. Men redan under de första intervjuerna märkte vi att 
intervjupersonerna istället såg intervjun som ett tillfälle att kunna uttrycka sina upplevelser 
och åsikter anonymt, eftersom de inte kände sig tvingade upplevdes svaren vara mycket 
utförliga och detaljrika. Detta var i sin tur positivt för undersökningen då vi fick ta del av 
mycket information. Men det går inte heller att bortse från att detta skulle ha kunnat påverka 
respondenternas inställning. 
 
I samförstånd med verksamheten beslutade vi att hålla organisationen anonym, detta tror vi 
har varit positivt eftersom det har resulterat i att vi har vågat vara öppna och inte varit rädda 
för att känslig information om verksamheten skulle bli offentlig. Vi har försökt eliminera alla 
möjligheter att kunna urskilja vem som har sagt vad genom att inte nämna befattningen 
gruppchef eller områdeschef i varken resultat eller analys, då vi endast intervjuade sex 
personer av varje typ av chef. Detta har vi även nämnt i bakgrunden eftersom vi ansåg att det 
skulle förtydliga för läsaren redan från början av studien att veta vilka vi undersöker och hur 
vi benämner deras befattning i undersökningen. Intervjuerna genomfördes på olika orter och 
vid olika tillfällen, med tanke på anonymiseringen har vi tagit beslutet att inte redovisa datum 
när intervjun ägde rum eller i vilken ort den genomfördes, inte heller intervjupersonens kön, 
varken i text eller vid citatreferenser, allt för att individen inte skall gå att urskilja.  
 
Vi vill problematisera vår användning av Jacobsens bok Organisationsförändringar och 
förändringsledarskap från 2005 då vi både använder oss av "Planerad förändring" och 
"Ledarskap som stöd". Detta kan givetvis ge en ensidighet i studien. Vi ansåg dock att 
modellen och begreppet riktar in sig på olika saker och har olika tyngd i teoriavsnittet. 
"Planerad förändring" har en tyngd och är en stor del av vårt teoriavsnitt medan vi ser 
"Ledarskap som stöd" som ett komplement till ledarskapsteorin som används. Därför ansåg vi 
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att det var relevant att använda oss av både "Planerad förändring" och "Ledarskap som stöd" 
trots att de har samma författare och vilket skulle kunna skapa ensidighet i teoriavsnittet. 

5. Resultatredovisning 
Nedan presenteras resultatet av det insamlade empiriska materialet. Utifrån de teman vi utgick 
från vid kodningsarbetet redovisas resultatet i två olika teman; ledarskap och förändring. För 
att ge en överskådlig och tydlig bild som kan kopplas till vårt syfte som handlar om att få 
kunskap om hur mellancheferna beskriver sitt arbetssätt med att utveckla sin personal till att 
våga ta steget ut på arbetsmarknaden och hur de skildrar hur omorganisationen har påverkat 
deras arbete, samt besvara våra frågeställningar; hur beskriver mellancheferna sitt arbete med 
att utveckla sin personal mot övergångar? Hur upplever mellancheferna implementeringen av 
omorganisationen och dess påverkan på övergångsarbetet?  
 
Övergångsarbete är det utvecklingsarbete i form av samtal och arbete som syftar till att 
resultera i övergångar, innebär att personalen får en anställning på den reguljära 
arbetsmarknaden. Övergångsmål är det mål som verksamheten har, målet är att ett visst antal 
personer varje år ska få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Intervjupersonerna 
beskrev hur arbetet för att personalen skall våga ta steget ut på den reguljära arbetsmarknaden 
går till. Ett flertal beskrev att arbetet var mycket individuellt och berodde på individens 
förväntning, situation och mål. Intervjupersonerna menade att i vissa fall arbetas det för att få 
personalen att våga ta sig utanför väggarna i verksamheten medan i andra fall arbetar de med 
att de anställda skall våga ta steget ut i bemanning och vissa individer vill ut på den reguljära 
arbetsmarknaden direkt. Vissa processer är smidiga för att individen är delaktig i processen, 
men den ena övergången är inte den andra lik. Fokus på individen är något som hela tiden 
betonas av intervjupersonerna, det gäller att få en person att vilja lämna verksamheten och 
också förstå vad det innebär. Samtal och arbete i kombination är något som alla respondenter 
arbetar med på ett eller annat sätt. 

5.1 Ledarskap 
Mellancheferna har en stor utmaning med att motivera de anställda till att faktiskt lämna 
verksamheten för att gå ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det framgick att de arbetar med 
motivation främst genom samtal, både genom utvecklingssamtal en gång per år men även i 
det dagliga arbetet vid lämpliga tillfällen. För att få ut personalen på arbetsmarknaden 
behöver cheferna först och främst veta vad medarbetarna vill göra. För har du en motiverad 
medarbetare som får göra det den vill göra, så blir det lättare att hamna rätt också. 
 
               ”För att nå övergångar gäller det att hitta de här fröna och vattna dem så 
               att de börjar växa. Samtal och arbete men utan samtal går det ju inte. Sen 
               gäller det att man matchar med en praktikplats vid rätt tillfälle.” 
               _____________________________________________________________ 
               Intervjuperson 4. (2014) gällande motivationsarbete 
 
Flera av mellancheferna ansåg att det var viktigt med informella samtal och att motivera de 
anställda till att tro på sin egen förmåga. Intervjupersonerna menade på att motivationsarbetet 
är något av det viktigaste arbetet de har men att det är det de arbetar minst med, eftersom stort 
fokus läggs på annat, som exempelvis driften. Motivation och utveckling genom arbete blir då 
allt viktigare för att individen skall kunna utvecklas i sitt arbete, för att upptäcka att de klarar 
av mer än de tror och att de har makt över sin arbetssituation. Att delegera makt till de 
anställda gör att de växer som personer och de utmanas och utvecklas i sitt arbete. De 
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intervjuade hade en uppfattning av att det var relativt lätt att motivera medarbetarna inom 
organisationen och få de att växa där men att motivera till att lämna verksamheten ansågs vara 
svårare. Flera av intervjupersonerna menade på att det är en motivationsprocess som tar lång 
tid och är komplicerad, eftersom medarbetarna inte alltid vågar lämna den trygga anställning 
de redan har. En intervjuperson uttrycker svårigheten med motivationsarbetet med att ”Det är 
en vägg sedan, en jättestor vägg att kliva över” (Intervjuperson 6, gällande svårigheten att 
motivera medarbetare att lämna verksamheten). 
               
Ett flertal nämnde att det är viktigt med feedback och att de försöker arbeta med det så 
mycket som möjligt men att det inte finns så mycket tid till det som de hade önskat. 
Övergångsarbetet är deras huvudmål, men de måste även ha uppdrag som fungerar för att de 
skall kunna utveckla medarbetarna inom uppdragen, därefter skall det finnas tid till 
motivationsarbetet vilket ibland kan vara svårt att hinna med. 
 
               ”Det är ju bara tiden man skall lägga och prioritera den tiden för 
               motivationsarbetet, det är ju den som ibland får stryk på foten”. 
               _____________________________________________________ 
               Intervjuperson 2. (2014) gällande svårigheten att få tiden att räcka till 
 
Mellancheferna arbetar med att sätta upp mål utifrån varje individs möjligheter och behov. 
Det krävs även kunskap om individerna för att hitta nya vägar och komma på nya utmaningar 
som är relevanta för individen. Det kan handla om att arbeta med utvecklande praktik, 
utvecklande uppgifter eller att testa på bemanning inom ett område som individen är 
intresserad av. 
 
Tidigare har övergångsmålet varit uttalat men inte lika skarpt som det blivit de senaste åren. 
Detta gör att de som arbetat i verksamheten i många år, har svårt för att ta till sig dessa mål. 
Intervjupersonerna beskrev också att många utav medarbetarna glömmer bort målen väldigt 
fort efter att de blivit anställda och att det tar tid att jobba in dessa mål på nytt. 
Respondenterna menar att det gäller att prioritera de som tar målen på allvar och vill ta sig ut 
ur verksamheten framför dem som upplever att målen inte rör dem och inte är intresserade av 
att lämna verksamheten. Ofta är det personalen som varit anställda i verksamheten i 15-20 år 
som inte upplever att målet rör dem. En del av personalen kommer aldrig att lämna 
verksamheten enligt intervjupersonerna. De betonade då vikten av intern rörlighet så att ingen 
av dessa personer växer fast i sin roll utan fortfarande utvecklas inom verksamheten.  De 
betonade att det är mycket individuellt vilka som tar till sig och förstår målen, en del tror att 
det inte rör dem. 
 
               ”Ja, vi pratar ju jättemycket om det nu, när vi har enskilda möten och 
               arbetsplatsträffar men en del bara skakar på huvudet och säger att jag skall inte 
               härifrån, jag har det bra här, jag är inte intresserad. Det gör ju att man känner 
               att de personerna är ingen idé att jobba med på det viset.” 
 ________________________________________________________________ 
               Intervjuperson 8. (2014) gällande svårigheter med övergångsarbetet 
 
Intervjupersonerna berättade vikten av att arbeta som ett team. Om en chef hittar en 
övergångsplats som passar en annan chefs personal så arbetar de ihop för att en övergång 
skall ske. Intervjupersonerna menade att de såg det som en fördel att de inom verksamheten 
arbetar mycket tätt, att de arbetar tillsammans som ett team för att nå målen. 
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Respondenterna beskrev det som ett generellt problem inom verksamheten, att det är svårt att 
ersätta personal som går ut på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns inget enhetligt 
arbetssätt för att arbeta fram reserver vilket gör att mellancheferna gärna håller på sin 
personal. Flera av intervjupersonerna hade velat ha ett gemensamt arbetssätt för att se till att 
ha ersättare för personal som är redo för övergång för att undvika att övergångsprocesser drar 
ut på tiden. De menar att de tagit upp detta med ledningen men att inget har hänt trots det. 
 
 ”Nej det finns inget som är framtaget för hanteringen kring detta. Inget enhetligt 
 arbetssätt finns för det. Det har ju efterfrågats lite från oss men det är inget som 
 är framtaget och det är inget som har diskuterats fram heller.” 
 _________________________________________________________________ 
 Intervjuperson 5. (2014) gällande ersättare vid övergångsprocesser 
 
En del personer ser dock inte detta som något problem utan menade att de har så pass många 
driftledare och nyckelpersoner att det inte borde göra något om en person försvinner. Trots 
detta upplever även dessa att det är svårt att flytta på personer som har viktiga roller. 
 
Flera av mellancheferna upplever att det är svårt att arbeta fram ersättare till de som är redo 
att lämna verksamheten. Andra upplever att deras övergångsarbete med de mest 
övergångsklara försvåras av att de även har kontakten med kunder. Om kunden är nöjd med 
en särskild person och menar att den individen blir svår att klara sig utan, då blir det svårt för 
chefen att släppa den personen, för att om kunden blir missnöjd så försvåras mellanchefernas 
arbete. Tydligare rutiner och arbetssätt för hur de anställda ska arbeta för att få fram ersättare 
för de övergångsklara hade underlättat mellanchefernas övergångsarbete. En intervjuperson 
förklarar att om de skulle tappa alla viktiga medarbetare skulle de börja om på noll och få för 
stor arbetsbelastning igen.  

5.2 Förändring 
De senaste åren har verksamheten inte nått övergångsmålen vilket resulterat i en 
omorganisation som syftar till att underlätta mellanchefernas arbete genom att de skall 
fokusera på färre saker. Intervjupersonerna nämnde att de har framfört för ledningen att de 
haft för hög arbetsbelastning under en lång tid och visar uppskattning över att de äntligen fått 
gehör och att de tilldelats verktyg för att kunna forma verksamheten. 
 
I och med omorganisationen och det tydliga fokus på övergångsmålen har mellancheferna 
blivit tydligare med att berätta om övergångsmålen vid nyanställningar och vid 
utvecklingssamtal. Det gäller att alla är medvetna om målen och vad verksamheten strävar 
efter. Vid utvecklingssamtalen sätts utvecklingsmål upp för individen. 
 
De nya övergångsmålen har kommit med ökade krav på individuella resultat som 
mellancheferna skall stå till svars inför. De har däremot inte upplevt att de fått de resurserna i 
form av tid som de skulle behövt för att genomföra förändringen fullt ut. Respondenterna är 
positiva till omorganisationen och tror att utfallet kommer bli bra på lång sikt. På kort sikt har 
omorganisationen påverkat övergångsarbetet på ett negativt sätt då de inte kommit in i de nya 
rollerna, vilket visat sig bero på ett antal olika faktorer. 
 
En stor del av respondenterna menade på att informationen uppifrån har varit både bra och 
mindre bra men främst otydlig, de har fått en arbetsbeskrivning men menar på att de har fått 
utforma rollerna i praktiken själva vilket då har resulterat i oklarheter över vem som skall 
göra vad. Ett flertal påpekade att det antagligen hade gått snabbare att implementera den nya 
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omorganisationen om det hade funnits tydligare ramar och framförallt uppföljning under 
tiden. 
 
Intervjupersonerna nämnde att det har varit komplicerat att dra gränser och släppa 
arbetsuppgifter som de haft tidigare, de menade därmed att det än så länge inte blivit någon 
markant skillnad eller förbättring. Flera respondenter menade på att de fortfarande ”gör allt”, 
på det sätt som de arbetade innan, att de arbetar över gränserna. De flesta syftade på att alla 
människor är vanemänniskor och att det kan vara svårt att släppa på rutiner och saker de 
arbetat med innan. En intervjuperson menar på att utmaningen med att komma in i de nya 
rollerna präglas av det faktum att det är svårt att hålla sig inom ramarna.  
 
Det framgick även under intervjuerna att organisationen haft en del sjukskrivningar vilket 
även det haft inverkan på omorganisationen. Respondenterna menade att avsaknaden av 
bemanning hos mellancheferna har gjort det ännu svårare att komma in i omorganisationen. 
Vilket har resulterat i att de fått dela upp en del arbetsuppgifter mellan varandra, därmed har 
de haft lika mycket att göra som innan eller mer. 
 
 ”Det känns lite som att spela med tio man, om ni känner till fotboll så vet ni att 
 man spelar med elva man annars, så det blir ju lite jobbigt om du spelar med tio 
 man under en längre tid”. 
 ________________________________________________________________ 
 Intervjuperson 9. (2014) gällande underbemanningen 
 
Enligt respondenterna har underbemanningen haft en stor påverkan och gjort att 
omorganisationen har tagit ännu längre tid att komma in i, men att nu när det börjat åtgärdas, 
öppnas nya dörrar. Det lyfts fram att de har försökt sätta grunden sakta men säkert. De 
betonar dock att det har varit väldigt mycket och rent arbetsmässigt väldigt tungt, 
förhoppningen är att när det väl rullar igång kommer det gå undan och bli något bra. De 
mellanchefer som har personalfokus har själva utformat en arbetsgrupp för att kunna 
diskutera förändringen och sina nya roller. På så sätt kan de utbyta råd och erfarenheter, vilket 
varit mycket uppskattat av mellancheferna i arbetsgruppen.  
 
I och med omorganisationen har mellancheferna börjat arbeta med driftledare, vilket innebär 
att mellancheferna utser driftledare bland personalen som de anser borde klara av ett större 
ansvar och skulle utvecklas av det. Tanken med detta är att det skall frigöra tid för cheferna 
och samtidigt utveckla personalen som får ett utökat ansvar. 
 
Intervjupersonerna nämnde att de ser stora möjligheter med omorganisationen när det gäller 
att använda sig av driftledare eftersom de tror att det kommer frigöra tid. De menade också att 
ett ökat fokus på vissa uppgifter kommer ge resultat på lång sikt då arbetet kan bli mer 
kvalitativt. För att om omorganisationen skall ge effekt menade många att det är av stor vikt 
att våga släppa kontrollen, att delegera uppgifter till driftledare och teamledare, att lita på 
medarbetare samt kollegor. Flera av intervjupersonerna betonade vikten av att sätta upp 
tydliga ramar för sig själv för att kunna fokusera på målen. De intervjupersoner som kommit 
igång med driftledare har sett en positiv utveckling och upplevde att driftledarna växer i sin 
nya roll där de får ta mer ansvar samt att de själva får mer tid till annat än drift. 
 
Anledningarna till att de inte haft tid till att fokusera på övergångsmålen den senaste tiden 
beror främst på två saker. Kollegor har blivit sjukskrivna, vilket har gjort att de fått täcka upp 
för dem och det har dröjt tills ersättare har tagit över. Detta tillsammans med det 
nyuppstartade projektet på en av orterna har gjort att arbetsbelastningen har blivit högre och 
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att det har blivit större fokus på drift än på övergångar. Det nyuppstartade projektet innebär att 
organisationen fått en ny stor kund och därmed ett stort bemanningsuppdrag som kräver 
personal och planering. Detta har även gjort att omorganisationen har stannat upp och 
intervjupersonerna har haft svårare att komma in i sina nya roller. Flera av intervjupersonerna 
tror dock att de kommer få möjlighet att komma in i sina roller när ersättarna för de 
sjukskrivna har kommit in samt när det nya projektet har kommit iordning. En person 
beskriver hur tufft det nya projektet har varit: ”Vi fick ju den stora kunden i X, så det blev 
väldigt tufft, alla har nog jobbat ganska tufft, vi tar nog inte mer nu, det går inte.” 
(Intervjuperson 4. (2014) gällande den ökade arbetsbelastningen i samband med projektet) 
 
Respondenterna visade på en förhoppning att omorganisationen skulle frigöra tid till 
motivationsarbetet då arbetsuppgifterna skulle fördelas bättre och de som chefer skulle ha 
större möjlighet att fokusera på det som många ansåg viktigast. Att ges möjlighet att sitta ner 
och fundera över hur de skall arbeta med det istället för att lägga all tid i driften.      
 
En del av intervjupersonerna upplevde att de har en lång väg kvar med att hitta sitt arbetssätt 
och arbetet med driftledarna, men ser fram emot att få komma in i sina nya roller och hoppas 
kunna få lägga mer tid på det som de faktiskt skall jobba med. Flera av intervjupersonerna 
hade en tro på att omorganisationen kommer påverka övergångsresultaten på lång sikt men att 
det kan bli svårt att genomföra redan i år. Eftersom det tar tid att komma in i de nya rollerna 
på grund av det stora projektet och sjukskrivningar som stannat upp arbetet. 
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6. Analys 
Nedan presenteras en analys där kopplingar sker mellan empiri och teori för att förklara vårt 
resultat med relevanta teorier. Vi har valt att strukturera analysavsnittet enligt samma teman 
som använts i teoriavsnittet. Vi inleder med att koppla transformerande ledarskap med hur 
mellanchefer kan motivera sin personal och få medarbetarna att uppleva egenmakt. Genom 
Ledarskap som stöd lyfter vi det faktum att chefer skall ta hänsyn till och stötta individen i 
deras nya roller som driftledare. Vidare analyserar vi med hjälp av målstyrning, vikten av att 
verksamheten skall ha gemensamma tydliga mål. Genom modellen planerad förändring 
undersöker vi hur olika faser påverkat omorganisationen. Vi avslutar analysavsnittet genom 
att lyfta hur förändringstryck påverkar implementeringsprocessen.  

6.1 Ledarskap 

6.1.1 Transformerande ledarskap 
Mellancheferna motiverar främst sin personal genom informella samtal, utvecklingssamtal 
och genom arbete. De arbetar med att sätta upp mål utifrån varje individs möjligheter och 
behov i samband med utvecklingssamtalen. Det krävs även kunskap om individerna för att 
hitta nya vägar och utmaningar som är relevanta för individen. Det kan handla om 
utvecklande praktik, utvecklande uppgifter eller att testa på arbetsuppgifter inom ett område 
som individen är intresserad av. Cheferna menar att när en individ får sysselsätta sig med det 
som personen vill göra och är bra på, resulterar det i en motiverad medarbetare som strävar 
efter sina mål. De betonar dock att de har svårt att få tid till att motivera personalen genom 
samtal och möten och att de främst arbetar med utveckling genom arbete. 
 
För att medarbetarna skall bli motiverade, sträva efter att nå sina mål och anse att målen är 
viktiga för dem som individer krävs det att de uppmuntras av transformerande ledare. 
(Robbins & Judge, 2009). Det är viktigt att följarna känner att ledarna uppmärksammar deras 
behov och utvecklingsmöjligheter. Följare av transformerande ledare är mer benägna att ägna 
sig åt ambitiösa mål, känna till och komma överens om de strategiska målen samt att de mål 
som eftersträvas är viktiga för dem som individer (ibid). För att få medarbetarna att sträva 
efter att nå ambitiösa mål och att känna att målen är viktiga för dem krävs att ledarna får tid 
till motivation, uppmuntran och stöd.  
 
Cheferna ansåg att det var viktigt att motivera de anställda till att tro på sin egen förmåga. Det 
lyftes fram att de informella samtalen var de viktigaste för att motivera de anställda men det 
var också de tillfällena som var svårast att hitta tid till. Motivation och utveckling genom 
arbete blir då allt viktigare för att individen skall kunna utvecklas i sitt arbete, för att upptäcka 
att de klarar av mer än de tror och att de har makt över sin arbetssituation. Att delegera makt 
till de anställda gör att de anställda växer som personer och de utmanas och utvecklas i sitt 
arbete. Flera av mellancheferna hade ännu inte delegerat driften till medarbetarna i den 
utsträckningen de hade velat.  
 
Den tidigare forskningen bekräftar att ledare bör utveckla personalen, skapa individuell 
kompetens, ge dem möjlighet att övervinna hinder och på så sätt erkänna varje individs 
förmåga (Singh, 2014). Om chefer dessutom agerar som en transformerande ledare desto mer 
kan följaren känna egenmakt (empowerment), det är ledarna som kan utveckla möjligheten 
till det. Ledare som skapar egenmakt bland sina följare visar upp inspirerande motivation 
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genom att sträva efter att framhålla vikten av en uppgift, positiva kvaliteter bland andra 
följare och hur följarna kan komplettera varandra på bästa sätt. Det som är viktigast för att 
skapa egenmakt bland följarna är att ledaren delegerar effektivt (Bass, 1998). Det krävs därför 
att cheferna får tid till och vågar släppa taget om driften så att personalen utmanas och skapar 
egenmakt.  
 

6.1.2 Ledarskap som stöd 
I och med omorganisationen och det tydliga fokus på övergångsmålen har mellancheferna 
blivit tydligare med att berätta om övergångsmålen vid nyanställningar och vid 
utvecklingssamtal. Det gäller att alla är medvetna om målen och vad verksamheten strävar 
efter. Vid utvecklingssamtalen sätts utvecklingsmål upp för individen. Det är väldigt 
individuellt hur nära individerna är övergångsmålen eller om de någonsin kommer nå målen. 
En del av de anställda tar övergångsmålen på allvar medan andra inte anser att målen gäller 
dem. Därför är det viktigt att utgå ifrån varje individ och sätta upp utvecklingsmål utifrån det. 
Cheferna ansåg att det är relativt lätt att motivera medarbetarna inom organisationen och få 
dem att växa där men att motivera till att lämna verksamheten ansågs vara svårare. Flera av 
intervjupersonerna menade på att det är en motivationsprocess som tar lång tid och är 
komplicerad, eftersom medarbetarna ofta inte vågar lämna den trygga anställning de redan 
har. 
 
För att cheferna skall lyckas utveckla medarbetarna och motivera dem att lämna 
verksamheten är det viktigt att ha en gemensam värdesyn och gemensamma normer för att 
kunna förändra kulturen i grunden (Jacobsen, 2005). I och med att kulturer är immateriella 
och svåra att få grepp om, krävs det en långsiktig socialisationsprocess för att personalen skall 
få en ny syn på verksamheten och dess mål. Jacobsen (2005) menar att en kulturförändring 
formas genom en stegvis utveckling som tar lång tid och är ytterst komplex. Att använda sig 
av ledarskap som utmanar medarbetarna och som ger stöd genom att delegera och ta hänsyn 
till individer blir här ytterst viktigt. Det är även betydande att de som fått delegerat ansvar 
också har befogenhet till att utöva ansvar samt att de får återkoppling på sitt arbete. De gäller 
dessutom att ta hänsyn till de individer som fått nya ansvarsområden genom att ta reda på vad 
individen vill och vad denne klarar av, att individen får stöttning i sitt arbete och att 
uppföljning sker (Jacobsen, 2005). För att kunna förändra kulturen i grunden krävs det tid och 
arbete med värdesyn och gemensamma normer. Hänsyn måste även tas till individer som får 
delegerat ansvar, det krävs att de får befogenhet att utöva ansvar samtidigt som de får 
återkoppling på sitt arbete. Det bekräftas även av tidigare forskning som menade att effektiva 
ledare delegerar sin makt och utmanar medarbetarna samt uppmärksammar när personalen 
utför ett bra arbete (Wescott, 2014).  
 
Begreppet empowerment innebär att delegering av makt och befogenhet sker till alla nivåer i 
en organisation, därefter följs individens arbete upp genom återkoppling för att se till att 
individen klarar av sin nya roll och ökade myndighet (Jacobsen, 2005). Ett flertal nämnde att 
det är viktigt med feedback och återkoppling, att de försöker arbeta med det så mycket som 
möjligt men att tiden inte räcker till lika mycket som de hade önskat. För att om 
omorganisationen skall ge effekt, menade många att det är av stor vikt att våga släppa 
kontrollen, att delegera uppgifter till driftledare och teamledare, att våga lita på medarbetare 
samt kollegor. Flera av intervjupersonerna betonade vikten av att sätta upp tydliga ramar för 
sig själv för att kunna fokusera på målen. De intervjupersoner som kommit igång med 
driftledare har sett en positiv utveckling och upplevde att driftledarna växer i sina nya roller 
där de får ta mer ansvar samt att cheferna själva får mer tid till att ägna sig åt huvudmålen. 
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I samband med delegering av makt och befogenhet med individuell frihet kan lärande och 
kunskap bli begränsat till individer, vilket kan resultera i en tyst kunskap som andra har svårt 
att ta del av. Det beror på att de individer som fått nytt ansvar arbetar individuellt och den nya 
kunskap som uppstår riskerar att stanna hos individen (Jacobsen, 2005). Kunskapen måste 
därför spridas mellan driftledarna och cheferna i ett sammanhang där åsikter och erfarenheter 
kan diskuteras samt utbytas vilket exempelvis kan ske genom självstyrande grupper eller 
grupper som arbetar inom ramar där möten och utbyten kan ske. Jacobsen (2005) betonar 
vikten av en grundläggande känsla av tillit i gruppen för att skapa öppenhet. Då spelar 
mellanchefer en stor roll där de skall agera som en slags lärare för att informationsutbytet i 
gruppen skall fungera samt arbeta som en coach för att motivera individen till att lära av 
erfarenheter (Jacobsen, 2005).   

6.1.3 Management by objectives-målstyrning 
En stor del av respondenterna menade på att informationen från ledningen i samband med 
omorganisationen har varit bra i avseendet att de fått en tydlig arbetsbeskrivning men otydlig, 
då de själva fått utforma sina roller i praktiken vilket har resulterat i oklarheter över vem som 
skall göra vad och därmed har det i vissa fall blivit svårt att våga släppa de gamla rollerna. Ett 
flertal påpekade att det kanske hade gått snabbare att implementera den omorganisationen om 
det hade funnits tydligare ramar och framförallt uppföljning under tiden. 
 
Problemet med tydliga ramar skulle kunna underlättas genom Management by Objectives 
som rekommenderar en process där ledningen tillsammans med mellanchefer i organisationen 
identifierar gemensamma mål samt definierar varje individs ansvarsområde i relation till de 
resultat som förväntas av individen (Hein, 2012). 

6.2 Förändring 

6.2.1 Planerad förändring 
Intervjupersonerna har upplevt en för hög arbetsbelastning under lång tid i sina gamla roller 
och uppskattar att deras uppmaningar har resulterat i en omorganisation med nya verktyg för 
att forma verksamheten i rätt riktning. Respondenterna var positiva till omorganisationen och 
tror att utfallet kommer bli bra på lång sikt. Ett nytt projekt och sjukskrivningar har dock gjort 
att omorganisationen kommit i skymundan och tid samt resurser har gått till att täcka upp 
sjukskrivningar och till att arbeta med det nya projektet. 
 
Modellen ”Planerad förändring” lyfter fram och menar att den viktigaste förutsättningen är att 
förändringen är intentionell, att det finns ett syfte bakom förändringen. Det sker då en 
överenskommelse om att en förändring skall ske genom att det avsätts tid och resurser för att 
en förändringsprocess skall kunna genomföras (Jacobsen, 2005). I verksamhetens fall har det 
inte avsatts tid och resurser för förändringsarbetet i tillräckligt stor utsträckning då det nya 
projektet tillsammans med sjukskrivningar gjort att förändringen hamnat i skymundan för 
flera av mellancheferna. Det har däremot funnits ett syfte med förändringen då 
arbetsbelastningen varit för hög och verksamheten har haft svårt att nå sina mål.  
 
En stor del av respondenterna menade på att informationen uppifrån har varit bra men otydlig 
gällande hur rollerna ska se ut i praktiken, de har fått en arbetsbeskrivning men menar på att 
de har fått utforma hur rollerna ska se ut i praktiken själva vilket har resulterat i oklarheter 
över vem som skall göra vad. Ett flertal påpekade att det kanske hade gått snabbare att 
implementera den nya omorganisationen om det hade funnits tydligare ramar och framförallt 
uppföljning. I en av faserna i modellen ”planerad förändring” lyfts vikten av att använda sig 
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av en tydlig plan över hur förändringen skall genomföras. I planen ingår en tidsplan, en plan 
för vilka aktiviteter som skall ske vid vilken tidpunkt och vem som ansvarar för aktiviteterna. 
Därefter sker implementeringen genom att aktiviteterna genomförs. Det kan bland annat ske 
med hjälp av arbetsgrupper eller specialister som vägleder genom exempelvis råd eller 
utbildning (Jacobsen, 2005). De chefer med personalfokus har själva utformat en arbetsgrupp 
för att kunna diskutera förändringen och sina nya roller. På så sätt har de kunnat utbyta råd 
och erfarenheter, vilket varit mycket uppskattat av cheferna. Att använda sig av arbetsgrupper 
som kan dela med sig av råd bör därför vara relevant för alla chefer för att skapa vägledning i 
förändringen. 
 
Omorganisationen har hamnat i skymundan och flera av intervjupersonerna upplever att det är 
svårt att släppa ifrån sig vissa uppgifter. De som varit sjukskrivna har eller skall bli ersatta 
inom snar framtid och det nya projektet har börjat komma iordning. Intervjupersonerna tror 
att omorganisationen nu kan komma igång och de tror att det kan bli positivt på lång sikt. En 
del upplever att det behövs tydligare ramar för de nya rollerna för att cheferna inte skall 
riskera att gå tillbaka i sina gamla roller. Flera av mellancheferna upplever att det är svårt att 
arbeta fram ersättare till de som är redo att lämna verksamheten. Andra mellanchefer upplever 
att deras övergångsarbete med de mest övergångsklara försvåras av att samma chefer även har 
kontakten med kunderna. Om kunden är nöjd med en särskild person och menar att den 
individen blir svår att klara sig utan, då blir det svårt för chefen att släppa den personen, blir 
kunden missnöjd så försvåras chefernas arbete. Flera intervjupersoner efterfrågar därför 
tydligare ramar för de nya rollerna och rutiner för hur de ska arbeta för att få fram ersättare för 
de övergångsklara för att underlätta övergångsarbetet. 
 
Vi anser att den sista fasen av den planerade förändringen lyfter fram lösningar på bristen på 
rutiner genom att bland annat föreslå anpassning av strukturer och rutiner för att stabilisera 
eller förstärka en förändring. Den sista fasen handlar även om att utvärdera om åtgärderna 
som genomförts har löst problemen (Jacobsen, 2005). 

6.2.2 Förändringstryck och ledningsstöd 
Tanken med omorganisationen har varit att mellancheferna fokuserar på färre saker och att 
driften skall delegeras till driftledare och teamledare för att frigöra tid för cheferna. Flera av 
mellancheferna upplever att driften fortfarande tar mycket tid från utvecklingsarbetet då flera 
av mellancheferna inte använder sig av driftledare ännu och vissa mellanchefer arbetar med 
att introducera driftledarna i sina nya roller. De mellanchefer som redan har delegerat mycket 
av driften till driftledare och teamledare upplever att det fungerar bra och att det har frigjort 
tid till bland annat utveckling av personalen.  
 
Något som observerats i många verksamheter är att utvecklingsinriktade aktiviteter har en 
tendens att gå förlorad i vardagens rutiner och flöden (Ellström & Hultman, 2004). Rutiner 
kan skapa stabilitet och förutsägbarhet som är av vikt för att få en effektiv verksamhet men 
samtidigt kan rutiner vara ett hot mot nytänkande och förändring (ibid).  Det är därför viktigt 
att cheferna delegerar ansvar och får tid till att introducera driftledare på sina uppdrag för att 
på så sätt kunna fokusera på sina huvudmål. Brumm (2013) beskrev även att om företaget 
arbetar för att skapa egenmakt hos personalen, vilket kan ske genom delegering, ökar också 
möjligheten till att nå huvudmålen.   
 
De nya övergångsmålen har kommit med ökade krav samt individuella resultat som cheferna 
ska stå till svars inför. De har däremot inte upplevt att de fått de resurserna i form av tid som 
de skulle behövt för att genomföra förändringen fullt ut. Flera respondenter menade på att de 
fortfarande ”gör allt”, på det sätt som de arbetade innan, att de arbetar över gränserna. De 
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flesta syftade på att alla är vanemänniskor och att det kan vara svårt att släppa på rutiner och 
saker som man gjort innan. 
 
Studier inom lärande och kompetensutveckling pekar på att det kan behövas ett 
förändringstryck i form av någon typ av förändrad konkurrenssituation, som exempelvis 
ökade kvalitetskrav från ledningen (Ellström & Hultman, 2004). Ett starkt förändringstryck är 
nödvändigt men inte en tillräcklig förutsättning för att rutiner skall brytas och att ett 
utvecklingsinriktat lärande skall skapas, men det krävs även stöd och resurser för lärande i en 
genomgripande förändring (ibid). Det går inte att förutsätta att lärande och utveckling sker per 
automatik utan kräver uthålliga utvecklingsinsatser (Ellström & Hultman, 2004). 
Förändringstryck i form av resultatmål som cheferna skall stå till svars inför har införts men 
det krävs också stöd och resurser för att förändringen ska kunna genomföras på lång sikt.  
 
I denna analys används teorier som berör ledarskap och förändring samt motivation där vi 
analyserat det insamlade resultatet för att få svar på syfte och frågeställningar. Vi har använt 
oss av teorin transformerande ledarskap och analyserade huruvida cheferna arbetar med att 
inspirera medarbetarna för att de skall nå sina mål med hjälp av stöd och handledning. 
 
 För att komplettera denna teori valde vi även att använda oss av ledarstil O som betonar 
vikten av att ledare använder sig av stöd i förändringsprocesser, för att analysera hur 
verksamheten skall ta sig igenom omorganisationen med hänsyn till individen. Teorin 
Management by objectives (Hein, 2012) lyfte vikten av att undvika detaljstyrning och kontroll 
för att frigöra tid samt resurser till de övergripande målen. Denna teori har hjälpt oss att 
analysera vikten av att cheferna delegerar arbetsuppgifter och ansvar till driftledare för att 
frigöra tid och resurser för att nå de ställda målen.  
 
Modellen planerad förändring belyser fyra olika faser som krävs för att en förändring skall 
kunna implementeras. Med tanke på att verksamheten var mitt uppe i en omorganisation 
analyserade vi förändringen utifrån dessa fyra faser. Begreppen förändringstryck och 
ledningsstöd lyfter det faktum att det är lätt att drunkna i drift och rutiner, det krävs därför att 
bryta rutiner och vanemönster genom att ställas inför problem eller liknande. Problemet för 
organisationen har varit att verksamheten inte nått målen. Det beror bland annat på att 
mellancheferna haft en för bred roll och därmed haft för mycket att göra, de har bland annat 
arbetat mycket med driften på bemanningsuppdragen och har därför inte haft tid att fokusera 
på övergångsarbetet. Mellancheferna behöver därför släppa kontrollen över driften för att få 
tid till att utveckla personalen för att mellancheferna skall få möjlighet att uppnå 
övergångsmålen. Den tidigare forskningen tas upp i analysavsnittet och bekräftar en del av 
analysens teorier och begrepp, som ledarskap som stöd, empowerment, transformerande 
ledarskap samt förändringstryck och ledningsstöd.   
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7. Diskussion 
!
Under intervjutillfällena var mellancheferna mitt uppe i en förändring, en del hade kommit in 
i sina nya roller mer eller mindre, medan andra inte gjort det. Intervjupersonerna hade även 
drabbats av sjukskrivningar vilket påverkat våra intervjupersoner arbetssituation då de blivit 
tvungna att täcka upp de sjukskrivna cheferna. Samtidigt hade ett stort projekt på en av 
orterna krävt mycket tid från mellanchefernas arbete. Mellanchefernas ökade arbetsbelastning 
kan ha påverkat deras inställning till omorganisationen på ett negativt sätt då de inte haft den 
tid de önskat att lägga på omorganisationen och de nya rollerna. 

Anledningen till att vi tog kontakt med verksamheten var för att den är komplex och arbetar 
på ett sätt som skiljer sig från andra organisationer. Det som skiljer sig är att de skall motivera 
och utveckla människor, som sedan skall våga ta steget ut på den reguljära arbetsmarknaden 
och därmed lämna verksamheten. Till skillnad från andra företag som önskar motivera 
individer inom organisationen för att utveckla verksamheten ser denna till utveckling av 
individen. Detta resulterade även i att vi fann det intressant ur ett arbetsvetenskapligt 
perspektiv då organisationens mål skiljer sig från övriga verksamheter på arbetsmarknaden. 
Vi hade en vag förförståelse av verksamheten vilket kan ha påverkat resultatet men det är 
främst våra första möten med ledningen som vi tror kan ha påverkat vår syn på organisationen 
och det som vi ansåg var viktigt att ta upp. Vi fick då ta del av ledningens uppfattning och 
åsikter och skapade oss därmed en bild av vilket utfall undersökningen skulle få. Hade vi inte 
haft en bakgrundsintervju med en del av ledningen och format intervjuguiden därefter och 
istället ställt andra frågor samt direkt till mellancheferna hade resultatet kanske fått en annan 
inriktning. 
 
Vår studies arbetsvetenskapliga bidrag har att göra med de motstridiga mål som verksamheten 
har. De arbetar hela tiden med att utveckla medarbetarna för att de skall vilja lämna 
verksamheten, mellancheferna ansvarar över att medarbetarna utför ett bra jobb på uppdragen 
för att leverera ett bra resultat till kunden samtidigt som den mest kompetenta personalen 
skall lämna för en annan anställning.  
 
Något som vi inte var medvetna om från start var dock att verksamheten var mitt uppe i en 
omorganisation och att alla inte var insatta i denna, samt att andra hinder påverkat 
mellanchefernas arbete vilket gjort vår studie komplex. Om undersökningen genomförts efter 
att implementeringen skett fullt ut hade vi kunnat bidra med vår undersökning ur ett mer 
allmänt perspektiv som hade kunnat ge ett arbetsvetenskapligt bidrag.  
 

7.1 Slutsatser 
Vårt syfte med undersökningen är att få kunskap om hur mellancheferna beskriver sitt 
arbetssätt att utveckla sin personal till att våga ta steget ut på den reguljära arbetsmarknaden 
och hur de skildrar hur omorganisationen har påverkat deras arbete. 
 
Frågeställning 1: Hur beskriver mellancheferna deras arbete med att utveckla sin personal 
mot övergång? 
 
Mellancheferna beskriver att de har svårt att nå sina mål som handlar om att arbeta för att de 
anställda ska ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. För att få medarbetare som är 
motiverade krävs det att mellancheferna använder sig av tydliga mål och uppmuntran genom 
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att använda sig av ett transformerande ledarskap. Transformerande ledarskap är viktigt för att 
få de anställda att vilja arbeta för att nå högre mål och upplever att målen är viktiga för dem 
som individer (Robbins & Judge, 2009). För att få en individ att våga ta steget ut på 
arbetsmarknaden krävs det att personen upplever egenmakt genom att få utmaningar och få en 
tro på sin egen förmåga och har kontroll över sin arbetssituation. Detta kan cheferna 
åstadkomma genom transformerande ledarskap. Mellancheferna behöver dock mer tid till 
motiverande och utvecklande aktiviteter för att kunna uppmuntra genom transformerande 
ledarskap. 
 
För att utmana och utveckla personalen har verksamheten valt att delegera ansvar och 
uppgifter till driftledare, det är ett sätt att utveckla personalen och samtidigt frigöra tid för 
mellancheferna. När delegering av ansvar sker måste även hänsyn tas till individen, vad den 
vill och dess förmåga och framförallt att de får stöd i sitt arbete och får tillgång till 
återkoppling. När mellancheferna delegerar ansvar till driftledarna är det av stor vikt att 
använda sig av ledarskap genom stöd för att på så sätt se till att individen får befogenhet att 
utöva ansvar, är trygg och kan utvecklas i sin nya roll. Resultatet av detta kommer bli positivt 
för dem som får mer ansvar genom att de kan utvecklas individuellt och i sin arbetsroll, 
dessutom kommer det att frigöra tid för mellancheferna så att de kan fokusera på sina mål. 
Det krävs därför att mellancheferna får tid till att arbeta med återkoppling och stöd för att 
driftledarna ska bli trygga. Är driftledarna trygga får de möjlighet att kunna utvecklas i sitt 
arbete och med sitt utökade ansvar. Driftledarna skall ha sitt uppdrag under en begränsad tid 
där de får utvecklas i sitt arbete för att de sedan skall få möjlighet att övergå till den reguljära 
arbetsmarknaden när de är redo.  
 
Ett problem som kan uppkomma vid delegering av ansvar är att det uppstår en kunskap som 
andra kan få svårt att ta del av, därför är det viktigt att det ges utrymme för utbyte av 
information och erfarenheter i sammanhang där personalen känner sig trygg och där det finns 
en öppenhet att våga uttrycka åsikter. Mellancheferna har i detta sammanhang en central roll 
då de skall se till att motivera medarbetarna att ta del av andras erfarenheter och se till att det 
finns ett naturligt flöde av information som gör att medarbetarna kan lära av varandra och 
utvecklas i sina roller. 
 
Intervjupersonerna ansåg att de fått bra information i samband med omorganisationen men att 
de varit tvungna att forma sina roller i praktiken själva, vilket skapat oklarheter som gjort att 
det ibland varit svårt att släppa de tidigare rollerna. För att omorganisationen skall kunna 
implementeras ytterligare krävs därför målstyrning (Hein, 2012) där ledningen tillsammans 
med mellanchefer definierar hur rollerna ska se ut i praktiken och att man arbetar med 
återkoppling för att mellancheferna inte ska riskera att gå tillbaka till sina gamla roller. 
 
Hur upplever mellancheferna implementeringen av omorganisationen och dess påverkan på 
övergångsarbetet? 
 
Mellancheferna beskriver att omorganisationen inte genomförts fullt ut och att de är i olika 
stadier. Det finns en avsikt och ett syfte med omorganisationen men mellancheferna har inte 
fått den tid och de resurser som krävs för att den skall kunna genomföras fullt ut då. Därför 
måste ledningen avsätta tid och resurser för att mellancheferna ska få möjlighet att genomföra 
förändringen. 
 
För att mellancheferna skall lyckas komma in i sina nya roller krävs det en klar plan och 
tydliga ramar, för att det skall vara tydligt vem som har ansvar över vad. Detta skulle också 
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kunna motverka att mellancheferna faller tillbaka i sina gamla roller, vilket flera av 
intervjupersonerna uttryckt att de har en tendens att göra. 
 
Det krävs en anpassning av strukturer och rutiner för att förstärka förändringen då 
verksamheten saknar rutiner för hur övergångsklar personal ska ersättas, vilket försvårar 
mellanchefernas övergångsarbete. Vid implementeringen rekommenderas bland annat 
vägledning genom arbetsgrupper för att utbyta råd och erfarenheter vilket är ett ytterligare sätt 
att arbeta för att förstärka förändringen. Efter att implementeringen skett bör en utvärdering 
av förändringen genomföras för att studera om åtgärderna gett resultat. 
 
Driften tar fortfarande mycket tid av mellanchefernas möjlighet att arbeta med motivation och 
övergångsarbete. För att omorganisationen skall få fäste bör mellancheferna därför få tid att 
delegera och introducera uppgifter samt ansvar till driftledare. På så sätt frigörs det tid och 
driftledarna får möjligheter att utvecklas och växa. De mellanchefer som redan har börjat 
arbeta med driftledare har bekräftat att det har underlättat i deras arbete och de har haft 
möjlighet att fokusera mer på övergångsarbetet. Det är viktigt att implementeringen av 
driftledarna sker för att mellancheferna skall kunna fokusera på utvecklingsaktiviteter för 
personalen och fokus på målen som annars går förlorad i vardagens rutiner i form av drift. 
 
Förändringstryck från ledningen har införts i form av övergångsmål som mellancheferna skall 
stå till svars för, men mellancheferna behöver också stöd och resurser för att förändringen 
skall kunna bli långsiktig.  
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7.2 Förslag till verksamheten 
Våra förslag till verksamheten är: 
 

• Att avsätta tid och resurser för att skapa förutsättningar för att omorganisationen skall 
kunna implementeras. 

• Att tydliggöra ramarna för hur mellanchefernas roller skall se ut i praktiken samt 
återkoppling för att undvika att de går tillbaka till sina gamla roller. 

• Att skapa gemensamma rutiner för hur ersättning av övergångsklar personal skall 
arbetas fram hade underlättat mellanchefernas övergångsarbete. 

• Att driftledarna bör få befogenhet att utöva ansvar i sina roller samt få återkoppling i 
sitt arbete. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  
Då verksamheten under vår undersökning var mitt uppe i en omorganisation hade det varit 
intressant att undersöka verksamheten i ett senare skede för att studera om omorganisationen 
implementerats och om verksamheten lyckas nå sina mål framöver. 
 
Vi anser även att det hade varit av intresse att undersöka de anställdas uppfattning av 
utvecklingsarbetet inom verksamheten och om de upplever att omorganisationen påverkat 
dem och om deras motivation att ta sig ut på arbetsmarknaden har påverkats.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 
Intervjuguide 2014-03-21 
Forskare: Helena Kvist och Nanna Eichborn 
Intervjupersoner: Distriktschef och HR-generalist 
 
Definition av övergångsarbete: Det arbetet som syftar till att få personalen att våga ta steget ut 
på arbetsmarknaden samt hur övergången och uppföljningen till arbetet går till. 
   
Vad arbetar områdescheferna med? 

• Hur arbetar områdescheferna med personalen? 
 
Har områdescheferna övergripande mål i deras arbete med personalen 

• Hur ser i så fall dessa mål ut? 
 
Vad arbetar gruppcheferna med?  

• Hur arbetar gruppcheferna med personalen? 
 
Har gruppcheferna övergripande mål i deras arbete med personalen? 

• Hur ser i så fall dessa mål ut? 
 
Hur går övergångsprocessen till? 

• Hur såg processen ut tidigare och vad skiljer den från nuvarande?  
• Finns det några nedskrivna mål eller rutiner för grupp- och områdeschefers arbete som 

vi skulle kunna ta del av? 
 
Hur ser samverkan ut mellan X och Arbetsförmedlingen? 

• Vem ordnar jobben till de som går vidare ut på den reguljära arbetsmarknaden? Hur 
går denna process till? 

• Vilket är det mest förekommande sättet? Kan ni förklara hur det går till? 
 
Skiljer sig möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden jämfört med om personalen är uthyrd 
till ett externt företag? 

• Påverkas övergångsprocessen av detta? Vilka fördelar och nackdelar finns? 
• Sker praktik eller arbete på andra städföretag? 

 
 Hur förbereds personalen för en övergång? Exempelvis om de är vana vid ett lägre 
arbetstempo. 

• Sätts det individuella mål? Exempelvis målsättning, uppföljning, omvärdering av mål. 
• Pratar man om övergångsmålen från dag ett eller är det när man märker att någon är 

redo att gå vidare? 
 
 Upplever ni att det finns strukturella hinder eller är det individerna det hänger på, i så fall 
vilka är dessa hinder? 
 
Vad anser ni att det finns för möjligheter för att förbättra processen och nå målen? 
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Anser ni att staten ställer rimliga övergångsmål? 
 
Slutligen, har ni något att tillägga? 
Tack för er medverkan! 
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9.2 Bilaga 2 
Intervjuguide 2014-04-01 
Forskare: Helena Kvist och Nanna Eichborn 
Intervjupersoner: gruppchefer/områdeschefer  
 
Syftet med denna intervju är att ta reda på hur du arbetar med övergångsprocessen och hur 
detta arbete har förändrats sedan omorganisationen. 
 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

• Vad är din huvuduppgift? 
• Vilka mål skall du uppnå? 

 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Hur många kollektivanställda har du ansvar över? 

• Hur ofta träffar du de kollektivanställda som du ansvarar för? 
 
Arbetar du med återkoppling? 

• I så fall, hur? Finns det några rutiner för detta? 
 
Hur arbetar du med övergångsprocessen?  
 
Har omorganisationen påverkat övergångsprocessen? 

• I så fall på vilket sätt? 
 
Hur arbetar du för att utveckla personalen för att nå övergångsmålen? 

• Hur arbetar du för att få de kollektivanställda att våga ta steget ut på arbetsmarknaden? 
 
Hur motiverar du din personal för att kunna nå övergångsmålen? 

• Kan du beskriva hur detta arbete går till?  
 
Kan du beskriva hur arbetet med matchning ser ut?  

• Skiljer det sig från innan omorganisationen? 
• Vilka hinder och/eller möjligheter upplever du att det finns?  

 
Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan omorganisationen? 

• I så fall på vilket sätt?  
 
Upplever du att det finns några hinder med omorganisationen? 

• Kan du i så fall beskriva dessa hinder? 
 
Upplever du att det finns några möjligheter med omorganisationen? 

• Kan du i så fall beskriva dessa möjligheter? 
 
Har ni något att tillägga? 
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9.3 Bilaga 3 
Medgivandeintyg  
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som gör en undersökning om övergångsarbetet 
och omorganisationen på XXX. 
Resultaten från undersökningen och artikeln baseras på intervjuer med chefer från XXX. Vi 
använder oss av ljudinspelning för att kunna återge intervjun så korrekt som möjligt, och för 
att lättare kunna jämföra materialet vid analyser. Det material vi får ut av intervjuerna 
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Efter att 
intervjuerna är genomförda kommer bandinspelningarna att raderas. Inga personuppgifter 
kommer att redovisas tillsammans med insamlat material. Vi kommer att göra allt, även om 
inga garantier kan lämnas, för att anonymisera svaren. Medverkan är helt frivillig och kan 
avbrytas när som helst utan förklaring eller konsekvenser, även efter det att intervjuerna är 
genomförda. 
Jag har tagit del av informationen ovan och accepterar och godkänner min medverkan. Jag är 
dessutom medveten om att materialet från intervjuerna kommer att presenteras främst som del 
i en vetenskaplig artikel, men också vid presentationer om undersökningen: 
.................................................................................... Underskrift 
.................................................................................... Ort/Datum 
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar 
………………………………………………………. 
Vid frågor kontakta oss gärna! 
Helena Kvist: 0735 XX XX XX 
Nanna Eichborn: 0739 XX XX XX 
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