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Abstrakt 

Syftet med studien är att utifrån ett socialpsykologiskt- och relationellt perspektiv, skapa 

en djupare förståelse och förklaring för hur medarbetarna på kundservice "En väg in" i 

Varbergs kommun upplevt denna organisationsförändring. Urvalet bestod av sex 

medarbetare och två personer ur ledningsgruppen. En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer har använts, samt en hermeneutisk ansats. För att analysera 

och tolka det empiriska materialet har tidigare forskning och vetenskapliga artiklar valts 

ut, samt teorierna Jacobsens (2013) förändringsledarskap och motstånd, Maslows 

behovstrappa (Aronsson m.fl. 2012), Herzbergs tvåfaktorsteori (Aronsson m.fl. 2012, 

Herzberg [1968]/2003) och McCelland motivationsteori om de mänskliga behoven 

(Aronsson m.fl. 2012) som kompletteras med, Scheffs (1994) sociala band och 

differentiering. Det mest centrala som framkommit i studien är betydelsen av bristande 

kommunikation, delaktighet och kontroll. Samt att medarbetarna haft olika inställningar 

till förändringen och att avdelningen ej har hunnit skapa en gemensam 

organisationskultur. Yrkesrollerna hämmar medarbetarna att skapa starka sociala band 

med varandra.  

Nyckelord: Organisationsförändring, Motivation, Motstånd, Förändringsledarskap, 

Sociala band, Medarbetare  

 
 



Abstract 

The purpose of this study is that from a social psychological - and relational 

perspective, create a deeper understanding and explanation of how the employees of 

customer service "En väg in" in Varberg municipality experienced this organizational 

change. The sample consisted of six employees and two individuals from the 

management team. Qualitative approaches with semi structured interviews were used, as 

well as a hermeneutical approach. In order to analyze and interpret the empirical 

material previous research and scientific articles were selected and the theories Jacobsen 

(2013), change management and resistance, Maslow's hierarchy of needs (Aronsson et 

al 2012), Herzberg two-factor theory (Aronsson et al 2012, Herzberg [1968] / 2003) and 

McClelland's motivation theory of human needs (Aronsson et al 2012), supplemented 

by, Scheff (1994) social bonds and differentiation. The most central that emerged in the 

results is the importance of lack of communication, participation and control. And that 

the employees had different settings to the change and that the department has not had 

the time to create a mutual organizational culture. Professional roles inhibit employees 

to create strong social bonds with each other. 

 

Keywords: Organizational Change, Motivation, Resistance, Change Management, 

Social bonds, Employees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till förvaltningschefen, kundservicechefen och 

verksamhetsutvecklaren för att ni välkomnat oss att genomföra studien. Samt de 

medarbetare och personer ur ledningsgruppen som ställde upp på intervjuer och delade 

med sig av sina upplevelser om organisationsförändringen "En väg in". Vi vill också 

tacka vår handledare Marta Cuesta.  
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1. Inledning och problemformulering 
I dagens samhälle sker förändringar i snabb takt vilket i hög grad påverkar såväl 

enskilda människor, som organisationer och samhället i sin helhet. I och med att 

framväxten av ny teknologi accelererar blir det ännu viktigare för alla parter att följa 

med i utvecklingen. Det finns individer som tilltalas av den snabba förändringstakten 

och som ser det som en välsignelse att de får ta aktiv del av en värld "i rörelse", där 

inget är beständigt. Samtidigt finns det vissa individer som tycker att det är en 

förbannelse att leva i en tid av osäkerhet och turbulens (Jacobsen 2013). De offentliga 

verksamheterna utgör inget undantag utan är, även de, ständigt utsatta för 

organisationsförändringar. Det som leder till organisationsförändringarna är bland annat 

målstyrningar, privatiseringar och decentralisering av enheter (Bakka, Fivelsdai & 

Lindkvist 2001). I nedanstående rader beskriver konsultföretaget Centigo vilka 

utmaningar organisationer kan ställas inför. Centigo är ett företag som är specialiserat 

på att hjälpa organisationer genom kritiska förändringsprojekt; 

Offentlig sektor är en viktig del av det svenska samhället med ansvar för 

samhällsviktiga funktioner på nationell, regional och lokal nivå. Sverige har en 

offentlig sektor i världsklass, något som vi ska vara stolta och glada över och 

något som vi har all anledning att fortsätta värna om. Inom offentlig sektor sker 

förändringar som gör att många myndigheter, landsting och kommuner står inför 

stora utmaningar. Det rör sig om ökade krav på kundorientering, effektivisering 

och samverkan samt stora pensionsavgångar. För att möta utmaningarna behövs 

genomtänkta och konkreta strategier som möter utvecklingen i samhället och 

medborgarnas förväntningar. Det ställer krav på nya sätt att tänka, på förmåga att 

se på sin verksamhet [---]. (Centigo 2014) 

Då det ställs nya krav på den offentliga sektorn, så krävs det att de anställda är flexibla, 

mångsidiga och innehar ett engagemang för att hänga med i organisationsförändringarna 

(Angelöw 1991). I organisationsförändringar är det viktigt att se till människorna; de 

enskilda medarbetarna, eftersom deras engagemang är en förutsättning för att 

organisationsförändringen som sådan ska bli lyckad.  Det är därför viktigt att 

medarbetarna verkligen behandlas som individer och inte blir sammankopplade med 

kapital och/eller maskiner. När företaget tar hänsyn till medarbetarna och deras 

synpunkter kommer organisationsförändringen att bli lyckad (Angelöw 1991). 
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Enligt Angelöw (1991) så ska organisationer i förändring ha ett medarbetarperspektiv, 

vilket även kommer vara utgångspunkten i studien. Medarbetarperspektivet i denna 

studie utgår från ett socialpsykologiskt och relationellt perspektiv, med fokus på 

medarbetarnas upplevelser och erfarenheter gällande en organisationsförändring i 

Varbergs kommun. Utifrån medarbetarnas berättelser, så vill studien belysa 

problematiken som kan uppstå gällande medarbetarnas delkatighet i förändringsarbetet. 

Framförallt gällande vad för konsekvenser avsaknad av delaktighet och motivation kan 

frambringa hos medarbetarna i förändringsprocessen.  

1.2 Syfte 
Utifrån ett socialpsykologiskt och relationellt perspektiv är syftet att skapa en djupare 

förståelse och förklaring för hur de enskilda medarbetarna på Serviceförvaltningen på 

Varbergs kommuns kundservicefunktion, "En väg in", upplevt denna 

organisationsförändring. För att få fram det empiriska materialet, till denna studie 

kommer kvalitativa semistrukturerade intervjuer att användas. 

1.3 Frågeställningar 
Sett till syftet och problemformulering så kommer följande frågor besvaras:  

• Hur har medarbetarna upplevt och tolkat organisationsförändringen "En väg in"? 

Utifrån teorierna motivation, motstånd, förändringsledarskap och sociala band. 

• Hur har medarbetarnas sociala relationer påverkats efter 

organisationsförändringen "En väg in"? Utifrån teorin sociala band och 

differentiering? 

2. Bakgrund om organisationsförändringen "En väg in" och 

tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformation om Varbergs kommun för att ge läsaren 

en bild av hur kommunen är uppbyggd. Därefter beskrivs projektet och 

organisationsförändringen "En väg in" och dess kommunikationsplan. Därefter följer en 

presentation av den tidigare forskning, där Jacobsen (2013) belyser drivkrafter för 

organisationsförändringar, samt fyra vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar har olika 

infallsvinklar gällande ledarskap, motivation, kommunikation och delaktighet. 

Jacobsens (2013) drivkrafter, samt artiklarna, kommer användas som en 
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ämnesfördjupning och komplettering i analyskapitlet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

2.1 Varbergs kommun 
Varbergs kommun är uppbyggd av tio nämnder och nio förvaltningar. Nämnderna är 

politiskt styrda och har ansvar för respektive områdes verksamhet. Förvaltningarna 

sköter det dagliga arbetet och verkställer de uppgifter som nämnderna beslutar om. 

Högsta beslutande organ inom kommunen är kommunfullmäktige som tar de större 

besluten som rör kommunen och som också sätter riktlinjer för hur kommunen skall 

styras. Det är även fullmäktige som bestämmer vilka nämnder som skall finnas inom 

kommunen och som väljer ledamöter till dessa poster. Inom Varbergs kommun finns det 

två kommunalråd som har utsetts av kommunfullmäktige. Dessa två representerar dels 

den politiska majoriteten, dels oppositionen. Den förvaltning som är med i denna studie 

är Serviceförvaltningen, som bland annat ansvarar för förvaltning och drift av 

kommunens fastigheter, uthyrning av lokaler och bostäder, samt genomförande av IT-

strategi, IT-säkerhet, IT-system och -tjänster.  Serviceförvaltningen har beskrivit de mål 

och visioner som de strävar mot. Målen innefattar bland annat miljö, som skall vara en 

självklar del i det dagliga arbetet och stolthet, som står för att medarbetare som känner 

sig delaktiga och stolta ger kunderna god och professionell service. Dessutom vill man 

inom Serviceförvaltningen vara i framkant när det gäller bemötande, ny teknik och 

arbetssätt. Som en följd av denna intention har förvaltningen nyligen lanserat en ny 

kundservicefunktion; som benämns "En väg in". (Varbergs kommun 2014).  

2.2 "En väg in" 
Innan projektet "En väg in" startade så fanns det ingen intern kundservice för 

kommunens förvaltningar. Det fanns däremot två centrala kundtjänster på förvaltningen, 

IT:s Servicedesk och Fastighets felanmälan. Båda dessa verksamheter var sårbara 

bemanningsmässigt, främst Fastighets felanmälan. På grund av att Serviceförvaltningen 

hade två kundtjänster så skapade detta olika vägar in till förvaltningen. Kommunens 

andra förvaltningar (kunderna) fick lägga onödigt med tid på att hitta rätt person, 

dessutom ansågs återkopplingen bristfällig. Förvaltningarna framförde en önskan om en 

smidigare väg in till Serviceförvaltningen, gärna via elektroniska kanaler eller telefon. 

Det framkom också en önskan om att kundtjänsternas ärenden behövdes loggas internt, 

samt att statistik och uppföljning behövdes förbättras. Då Serviceförvaltningen i 
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Varbergs kommun ville erbjuda sina kunder det mest effektiva kontaktsättet så 

genomfördes en förstuide vad gäller förutsättningarna att ha en gemensam 

kundservicefunktion, det vill säga en kontaktyta eller "En väg in". Förstudien 

resulterade i en rekommendation till att bygga upp en central kundcenterfunktion för 

kommunens andra förvaltningar. Detta projekt startades upp i början av 2013 och 

bemannades centralt med resurser från förvaltningens alla avdelningar. Projektet "En 

väg in" engagerade representanter från IT-service, felanmälan på Fastighetsavdelningen, 

Fordon och Logistik samt Kost och Städ. Avdelningscheferna på Serviceförvaltningen 

definierade vilka funktioner som skulle flyttas över till den nya kundserviceenheten. 

Parallellt med projektprocessen så pågick en rekrytering för en ny avdelningschef och 

utvecklandet av en bemanningsstrategi som landade på 21 personer inklusive 

avdelningschef. Projektet överlämnades till Serviceförvaltningen i början av januari 

2014 efter att en ny avdelningschef anställts. Effekterna av att skapa en gemensam 

kundserviceenhet, har medfört att Serviceförvaltningens andra avdelningar kunnat ägna 

sig åt "rätt" saker och att kommunens andra förvaltningar har en enda väg in med sina 

ärenden (Slutrapport "En väg in" 2014, Projektdirektiv "En väg in" 2014).  

2.3 Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen upprättades för att säkra en god kvalitet och för att se till att 

målen uppfylldes samt skapa en välfungerande internkommunikation. Syftet var också 

att skapa en enhetlig kommunikation utåt till kunder och leverantörer. De målgrupper 

som kartlades i kommunikationsplanen var; kunder, chefer, medarbetare, fackliga 

företrädare och leverantörer. Informationen till de olika målgrupperna har skiljt sig åt. 

Kunderna blev informerade genom en lanseringskampanj i genomförandefasen. 

Cheferna fick konkret information för att kunna vidarebefordra detta till sina 

medarbetare. Detta skall ha gett en mer konkret bild av projektet till medarbetarna och 

gjort dem motiverade till förändringen. De fackliga företrädarna skall ha fått löpande 

information om projektet för att kunna stötta sina medlemmar. Leverantörerna fick 

information när lanseringen av kundcenterfunktionen genomfördes. För att få ut 

informationen har olika kanaler använts. Dessa har varit; kommunens intranät (Vinden), 

ledningsmöten, kundmöten, arbetsplatsträffar (APT), förvaltningens samverkansgrupp 

(FSG) och broschyrer (Kommunikationsplan "En väg in" 2013). 
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2.4 Organisationsförändring och dess bakomliggande drivkrafter 
 En organisation kan beskrivas som ett komplicerat och sammansatt system, där allt 

hänger samman. Organisationer har ofta en uttalad målsättning, struktur och ledning. 

Förutom formella strukturer och skriftliga mål, så har organisationer även informella 

element så som organisationskultur "det som sitter i väggarna", exempelvis 

gemensamma värderingar och samspelsformer (Øyvind Bastøe & Dahl: 1996). 

Organisationsförändringar kan inte betraktas som något enhetligt (Jacobsen 2013). 

Drivkrafterna bakom organisationsförändringar är externa och interna påtryckningar. 

Externa påtryckningar är bland annat; politiska, tekniska, ekonomiska och globala 

krafter.  Med interna drivkrafter hänvisar vi till ny teknik, omändringar av uppgifter på 

grund av produkter och tjänster, nya människor i centrala positioner. Interna drivkrafter 

är också människor som får nya idéer eller att organisationen upplever ett internt tryck 

att modifiera sina administrativa strukturer (Alvesson & Sveningsson 2011).  

Det finns fem perspektiv som förklarar varför förändringar äger rum. Dessa perspektiv 

knyter an till såväl externa som interna drivkrafter. Första perspektivet utgår från att 

förändringar är planerade och styrda processer (Jacobsen 2013). De andra fyra 

perspektiven är; livscykelperspektivet (tillväxt av de anställda som drivkraft), 

evolutionsperspektivet (förändras eller dö ut som drivkraft), dialektala perspektivet 

(intressekonflikter och maktkamper uppstår) och anarkistiska perspektivet 

(tillfälligheter som drivkraft). Det anses dock att den viktigaste drivkraften bakom en 

förändring ligger hos aktörerna själva. Beroende på vilka drivkrafter som sätter igång en 

förändring, så behöver organisationer bestämma förändringsstrategier och omfattningen 

för förändringen. Förändringens omfattning kan delas in i utveckling och brytning. 

Utveckling handlar om att utveckla organisationens nuvarande form och skapa balans 

mellan olika delar i en organisation. Till sin hjälp använder organisationen olika ramar 

för valda strategier, teknologi eller kultur. Med brytning så går organisation från en 

strategi, eller kultur, till en ny och detta byte skapar omfattande konsekvenser (Jacobsen 

2013). Förändringsstrategierna som organisationer kan använda sig av är många, de som 

ligger i fokus i denna studie är knutna till teorin om förändringsledarskap. 

Förändringsstrategierna är i detta fall E (ekonomisk) och O (organisation). Strategi E:s 

mål är att skapa ekonomisk förbättring för organisationens ledning. Fokuset ligger på 

formella system och strukturer, att beslut om förändringar tas i den formella ledningen. 

Strategi E ser förändringar rationellt. Förändringarna planeras utifrån en linjär process, 

där olika faser följer varandra i kronologisk ordning.  Ledningen använder sig av 
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finansiella incitament för att motivera centrala aktörer till förändringen. Detta kan ske 

genom en löneförhöjning om förändringen blir lyckad. Det sista som kännetecknar 

strategi E är att ledningen tar hjälp från externa konsulter. Strategi O är "mjukare" än 

strategi E, då den tar till vara på de mänskliga resurserna och tidigare erfarenheter kring 

förändringar. Organisationen tar till vara på de anställdas kompetenser, istället för att 

hyra in konsulter. I strategi O vill organisationen också utveckla kulturen för att skapa 

större engagemang. Förändringsprocessen i strategi O ses som något successivt och är 

inte lika planerad som i strategi E (Jacobsen 2013).  

2.5 Ledarskap i kaotisk förändring  
I artikeln:” From Change Management to Change Leadership: Embracing Chaotic 

Change in Public Service Organizations” (2008)  tar Karp och Helgø upp ledarskap i en 

kaotisk förändring av statliga verksamheter. Artikeln syftar till att öka förståelsen till 

varför det är viktigt med ett bra ledarskap genom en statlig förändring då den ofta blir 

kaotisk. Det är många faktorer som är med och påverkar förändringen, både internt och 

externt. Det blir komplext att förutse vad som kommer att ske i och med förändringen. 

Det är därför bra i en organisationsförändring att fokusera ledarskapet på människors 

identiteter och relationer. Många gånger väljer ledare att istället fokusera på strategi och 

struktur och glömmer då bort att vi människor förändrar oss genom att relatera till det 

som sker. För ledarna inom en kaotisk förändring krävs det att de kan behärska 

oförutsägbara händelser, oklarheter, självreglering dels andra kriser som kan uppstå. Det 

är också viktigt att de ser till varje individ och dennes sätt att identifiera sig med 

företaget, istället för att utgå ifrån en redan färdig modell. I denna undersökning vill 

Karp och Helgø lyfta fram att människor leds på bästa sätt genom att uppmärksamma 

mänskliga interaktioner. När det kommer till förändringsledarskap är det många gånger 

så att alla människor behandlas lika och deras eget värde prioriteras inte. Många gånger 

skyller organisationen på mänskliga problem vid en förändring. Den enskilda 

människan blir syndabock i förändringen, istället för att se om ledarskapet kan 

förbättras. Karp och Helgø slår alltså fast att fokus bör ligga på människors identitet och 

deras relationer under ett kaotiskt förändringsarbete, inte på strategi och struktur. Det är 

viktigt att ledarna inom en större och komplex förändring är lyhörda över hur arbetet har 

utförts och vilka oskrivna regler som de anställda lever efter inom organisationen. Det 

hjälper alltså inte att enbart manifestera ett färdigt dokument över hur saker och ting 

skall skötas på företaget (Karp och Helgø 2008).    
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2.6 Motivation, kommunikation och ledarskap 
Gilley m.fl. skriver i artikeln: "Organizational Change: Motivation, Communication, 

and Leadership Effectiveness" (2009) att för bästa motivation hos de anställda till en 

förändring måste dessa ha tillgång till en bra kommunikation. Det är viktigt att 

kommunikationen kommer ut regelbundet och med entusiasm. Ledarna får inte lova för 

mycket saker som de inte garanterat kan hålla i slutänden. Bryts löftena kan de anställda 

bli misstänksamma och förlora förtroendet för ledarna. När medarbetarna har fått ett bra 

bemötande, med rätt information och inte känt sig lurade har det blivit en lyckad 

förändring. De anställda kan acceptera att utfallet inte blivit så som det var tänkt, om 

ledaren kan kommunicera detta på ett öppet sätt och med bibehållen integritet. Ledarna 

behöver kunna visa varför förändringen är nödvändig och kunna svara på de anställdas 

frågor. Genom ledarnas feedback och stöttning så hjälper det de anställda att ta till sig 

förändringens för - och nackdelar. I studien fick Gilley, Gilley och McMillan fram att 

23 procent av de svarande medarbetarna tyckte att frihet, flexibilitet och resurser var 

viktigt för att skapa motivation. Medan 25 procent av de svarande tyckte att den avsatta 

tiden, från ledningen, till att lösa komplexa problem var en viktig faktor. Studiens 

resultat påvisar att motivation och kommunikation är två absolut nödvändiga kvaliteter 

för att en förändring skall bli lyckad. Det är även viktigt med fokus på individen i 

förändringen. Tas inte dessa aspekter på allvar kommer förändringen att mötas av 

motstånd och bli ännu en siffra i statistiken om misslyckat ledarskap och 

organisationsförändring (Gilley, Gilley & McMillan 2009). 

2.7 Innovationsförändring 
 I artikeln "Leadership role in handling employee:s resistance: Implementation of 

innovation"(2012) diskuterar Nodeson m.fl. relationerna som de inblandade har i en 

innovationsförändring och hur ledarskapet utövas. De tar också upp hur individer kan 

känna motstånd vid denna typ av förändring. Motståndet uppstår framförallt i 

individernas osäkerhet om förändringen. Individerna blir rädda att förlora 

karriärmöjligheter, sin yrkesidentitet och relationerna som de byggt upp. Tidigare 

erfarenheter av misslyckade förändringar skapar också motstånd hos individer. För att 

förebygga och reducera motstånd behöver ledarna tala om förändringen som en 

möjlighet snarare än som ett hot. Ledarna behöver också vara lyhörda för de anställdas 

känslor, som kan dyka upp i och med förändringen. I en innovationsförändring 

förekommer det ofta starka känslor hos de anställda, då de behöver lära sig nya 
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färdigheter och tänka i nya banor. Slutsatsen som Nodeson m.fl. (2012) kommer fram 

till är att det är viktigt att uppmärksamma att ledaren har en stor roll i förändringen. 

Ledarna behöver ha förmågan att kombinera innovation, förändring och motstånd för att 

kunna uppnå företagets mål och framtida riktning, samt skapa en lyckad förändring 

(Nodeson m.fl. 2012).  

2.8 Delaktighet i kommunala förändringar  
I den kvalitativa artikeln "Participation as the key to successful change–a public sector 

case study" (2002) av O'Brien, har deltagare i ett offentligt förändringsprojekt, kallat 

LEORNADO, studerats. I artikeln påvisas att ett deltagande från de anställda kommer 

att gynna organisationsförändringen så att den skall bli mer accepterad. Ett begrepp som 

behandlas i artikeln är; strategic management initiative (SMI) som innebär att skapa en 

effektivare organisation. Tanken är att minska byråkratin, vilket i sin tur skall kunna 

hjälpa kunderna på ett effektivare sätt, med ett större utbyte mellan olika avdelningar 

inom organisationen. Dessutom förespråkar författarna att de anställda skall ha 

möjlighet att påverka processen. Många har argumenterat för att det är svårt att använda 

detta perspektiv i en offentlig förändring, däribland McConkie (1993). Ledarna i en 

offentlig organisationsförändring bör ha i åtanke de dilemman och utmaningar som kan 

uppstå i och med förändringen. Dock argumenterar Dunphy och Stace (1993) att det inte 

finns enbart ett sätt som kan möta alla dessa utmaningar. Det som framkom genom 

projektet LEONARDO är att den offentliga sektorn har mycket att vinna på att 

involvera deltagarna, bland annat blev organisationen mer lättanpassad och deltagarna 

var "med på tåget". Människorna i förändringen är en mycket värdefull del som inte får 

glömmas bort. Tar man till vara på dem, som en resurs, kommer förändringen kunna 

flyta på smidigt (O' Brien 2002).  

2.9 Sammanfattning av tidigare forskning 
Jacobsens (2013) beskrivning av organisationsförändringars drivkrafter kommer att 

användas för att teoretiskt förklara drivkrafterna bakom organisationsförändringen "En 

väg in". I de vetenskapliga artiklarna har fokuset varit på hur ledarna bör agera i 

organisationsförändringar, gällande kommunikation och information, samt hur ledarna 

bör motivera och involvera medarbetarna i organisationsförändringar. Eftersom syftet är 

att utgå från medarbetarnas upplevelser av en organisationsförändring, så har områdena 

kommunikation, motivation och delaktighet utifrån deras perspektiv valt att belysas. De 
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vetenskapliga artiklarna anses komplettera studiens syfte och valda teorier, samt att 

artiklarna ligger till grund för några av de kommande temana i analyskapitlet, såsom 

"Process och tid" och "Delaktighet och makt".  

3. Teoretiska utgångspunkter 
I föreliggande studie används teorier som är relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Valet av teorier och begrepp gjordes utifrån tidigare forskning om 

organisationsförändringar. Inledningsvis presenteras motivationsteorier, därefter 

redovisas teorierna motstånd, förändringsledarskap och sociala band. 

Motivationsteorierna är en hjälp för att förstå motivationens betydelse i ett 

förändringsarbete. Eftersom Jacobsen (2013) bara kort omnämner motivation valdes 

några välkända motivationsteorier. Valet föll på Maslows (Aronsson m.fl. 2012) vars 

behovstrappa är generellt inriktad, samt Herzbergs (Aronsson m.fl. 2012), Herzberg 

[1968]/2003) och McCelland (Aronsson m.fl. 2012) vars motivationsteorier är 

användbara i arbetslivet. En organisationsförändring kan också ge upphov till motstånd 

bland medarbetarna, varför det också är intressant att relatera till Jacobsen (2013) teori 

om motstånd.  Jacobsens (2013) teori om förändringsledarskap hjälper till att öka 

förståelsen för ledarens roll i en organisationsförändring. I teorierna och tidigare 

forskning har det framkommit en relationell dimension, vikten av sociala interaktioner, 

vilket har valts att koppla till teorin om sociala band och differentiering. Eftersom 

Scheffs (1994) teori går att koppla till medarbetarnas motivation gällande arbetet. 

Studiens sociala dimension är framförallt riktad till att ge läsaren och 

Serviceförvaltningen i Varbergs kommun en djupare förståelse för hur medarbetarna 

upplever de sociala banden med sina kollegor på kundservice "En väg in". 

3.1 Motivation 

3.1.1 Maslows Behovstrappa 

Människans grundläggande behov organiseras i en hierarki i vilken individen rör sig 

uppåt när behoven på de lägre nivåerna är tillfredställda. I Maslows behovstrappa 

(Aronsson m.fl. 2012) så delas de mänskliga behoven in i fem trappsteg. Aronson m. fl. 

(2012) förklarar att i Maslows första steg så återfinns det fysiologiska behoven, att 

individen har tillgång till mat, vatten och sömn. I det andra trappsteget; behovet av 

trygghet, så menar Aronsson m.fl. (2012) att individen behöver ha tillgång till tak över 
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huvudet och känna sig säker i sin närmiljö. Behovstrappans tredje steg, det sociala 

behovet handlar om att individen behöver sociala interaktioner. I det fjärde trappsteget, 

behovet av status och prestige så behöver individen bekräftelse och uppskattning av 

andra. I behovstrappans sista och femte trappsteg är behovet om självförverkligande, att 

individen behöver lära sig uppskatta och berömma sig själv för att nå detta steg. Utifrån 

de fem trappstegen så rör sig behovstrappan i en vertikal riktning; ett behov i trappan 

måste vara tillgodosett för att nästa skall utlösas. Individen har samtliga av dessa behov, 

men det är bara de otillfredsställda trappstegen som utlöser energi och aktivitet, det vill 

säga är motiverande (Aronsson m.fl. 2012).  

3.1.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Människans motivationsbehov gällande arbetstillfredsställelse kan delas in i ett inre 

samt ett yttre motiv. Herzbergs tvåfaktorsteori (Herzberg [1968]/2003) är utvecklad för 

att förklara individens arbetstillfredsställelse. Individens motivationsbehov delas in i två 

motiv, ett inre och ett yttre. Dessa två motiv existerar inte var för sig utan samexisterar. 

De inre motiven benämns även som motivatorer och är kopplade till graden av 

tillfredställelse och är relaterade till arbetsuppgiftens ansvars - och 

prestationsmöjligheter. Till motivatorerna återfinns också förmågan att kunna växa och 

utvecklas inom verksamheten/företaget. Motivatorerna skapar således tillfredsställelse 

om de finns till hands, men inte otillfredsställelse om de saknas. De yttre motiven, eller 

hygienfaktorerna som de också kallas, påverkar graden av otillfredsställelse och är 

relaterade till förhållanden och villkoren i själva arbetsomgivningen, till exempel lön 

och arbetsuppgifter. Hygienfaktorerna måste vara tillgodosedda för att individen inte 

ska vantrivas på sitt arbete, dock skapar hygienfaktorerna otillfredsställelse om de 

saknas, men inte trivsel om de finns till hands. Det är endast själva arbetet, dess innehåll 

och utmaningar som utifrån detta resonemang kan utlösa stark och varaktig motivation 

hos en individ (Aronsson m.fl. 2012, Herzberg [1968]/2003).  

3.1.3 McCelland teori om de mänskliga behoven  

De mänskliga behoven gällande individers arbetsmotivation kan delas in i tre olika 

typer; prestations-, samhörighets- och maktbehov. McCelland (Aronsson m.fl. 2012) 

menar att prestationsbehovet handlar om att individer styrs av att bemästra en situation 

eller uppgift. Genom att förbättra en situation eller uppgift motiveras individerna. För 

att individer ska kunna utvärdera huruvida de lyckas med detta, föredrar 
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prestationsinriktade individer situationer där de har personligt ansvar för resultatet.  

Individer, som styrs av samhörighetsbehovet, söker närhet och kontakt till andra 

individer och vill bli omtyckta av dessa. Personer som vill få inflytande och gehör för 

egna idéer har däremot ett behov av att utöva makt (Aronsson m.fl.2012). 

3.2 Motstånd 
Enligt Jacobsen (2013) är det vanligt att det bland medarbetare uttrycks ett visst 

motstånd när en organisation skall förändras. Anledningen till detta är att det uppstår en 

osäker situation, där individen inte vet vad som kommer att hända framöver. För att 

stävja denna osäkerhet är det viktigt att få individer att vilja sluta upp kring 

organisationsförändringen. Detta menar Jacobsen (2013) kan ske på tre olika sätt. Den 

första heter nödvändighetsuppslutning och syftar till att individen ser det som allt för 

kostsamt att motsätta sig organisationsförändringen. De riskerar att förlora det som de 

har spenderat lång tid på att bygga upp. Särskilt svårt blir det för en individ som känner 

sig låst till organisationen. Den kommer med all säkerhet att acceptera 

organisationsförändringen, medan de som kan se möjligheter på andra håll kommer 

våga vara mer kritiska. Den andra uppslutningen handlar om normativ uppslutning, att 

individen känner en plikt att stanna kvar i företaget eftersom organisationen har satsat 

mycket på en som anställd. Därför känner den anställde att denne måste ställa sig 

bakom organisationsförändringen. Den sista heter affektiv uppslutning och i denna tror 

individen att organisationsförändringen är nödvändig och ställer sig självmant bakom 

denna. Individen tror att en organisationsförändring kan gynna både företaget och sig 

själv som anställd (Jacobsen 2013). Om ledningen däremot inte lyckas få en uppslutning 

runt förändringen riskeras det att motstånd växer fram. Jacobsen (2013) beskriver fyra 

faser som tydligt förklarar motstånd. I den första fasen kommer 

organisationsförändringen snabbt och oväntat. Problemet i denna förändringsfas är att 

de som ser syftet med förändringen och de som "drabbas" av densamma oftast är olika 

personer. I den andra fasen blir motståndet ännu mer synligt då individerna ifrågasätter 

om organisationsförändringen verkligen är nödvändig. Under den tredje fasen söker sig 

gärna de anställda till källor utanför organisationen så som lokalpress, tv eller radio och 

kan dessutom börja maska med sina arbetsuppgifter för att visa sitt motstånd. I den sista 

fasen börjar de anställda ifrågasätta motivet till organisationsförändringen. I värsta fall 

kan detta leda till smutskastning och att olovliga strejker och sabotage blir aktuella 

(Jacobsen 2013). Andra sätt som medarbetare kan visa sitt motstånd på är att glömma 
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möten och uppgifter, skjuta upp beslut, ignorera det som strider mot ens egna 

uppfattningar, undvika ansvar, reflexmässigt förkasta nya idéer, uppleva förlust av 

kontroll, tränga bort fakta och hitta syndabockar. Anledningarna till varför medarbetare 

känner motstånd är många menar Jacobsen (2013). Det kan bland annat röra sig om 

rädsla för det okända och vad som kommer hända framöver. Denna rädsla kan hänga 

samman med att inte klara av de nya kraven som ställs på individen. En annan 

anledning kan vara att individen förlorar sin chans till att avancera uppåt i 

organisationen eller förlorar sin yrkesidentitet. Detta skapar en rädsla för att förlora sina 

arbetsuppgifter, såväl som den identitet individen byggt upp kring sin befattning. I 

organisationsförändringar tillkommer det ofta merarbete och övertid, som är ett resultat 

av en högre arbetsbelastning. Jacobsen (2013) tar också upp att individer kan känna 

motstånd om de sociala relationerna står på spel; där individen riskerar att förlora sin 

trygghet de byggt upp tillsammans med sina kollegor. På de flesta företag finns det så 

kallade psykologiska kontrakt. Det innebär att företaget och individen tillsammans har 

utarbetat förhållningsätt till hur saker och ting sköts i verksamheten. Detta är en del av 

organisationskulturen. De psykologiska kontrakten finns inte nedskrivet utan är något 

som individen med tiden tar till sig. Det blir därför resurskrävande för medarbetaren att 

arbeta upp nya psykologiska kontrakt vid en organisationsförändring (Jacobsen 2013). 

3.3 Förändringsledarskap 
Inför en organisationsförändring så är det enligt Jacobsen (2013) ledarnas primära 

uppgift att formulera när, hur och varför organisationsförändringen ska ske. Ledarna bör 

också planera om organisationsförändringen ska ha ett lång- eller kortsiktigt perspektiv 

på när saker och ting ska göras och när resultatet ska visa sig. När ledarna formulerat 

syftet med organisationsförändringen ska budskapet kommuniceras ut till de berörda 

innan förändringen påbörjas. Inom de flesta teorierna om förändringsledarskap, menar 

Jacobsen (2013), att ledarna hellre ska fokusera på förberedelsefasen än på 

genomförandefasen, då de behöver den initiala tiden för att motivera de anställda. I 

förberedelsefasen är det lätt att budskapet underkommuniceras; att det inte når ut till de 

berörda i organisationen. Istället bör ledarna enligt Jacobsen (2013) överkommunicera 

budskapet, det vill säga att informationen om organisationsförändringen skickas ut 

under en längre tid och i alla informationskanaler som finns tillgängliga för 

medarbetarna. I genomförandet av förändringsarbetet så menar Jacobsen (2013) att  

förändringsledaren behöver använda sin makt för att få människor att ändras så som 
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ledaren önskar. Om individerna går med på organisationsförändringen så blir det viktigt 

för ledarna att skapa rätt förutsättningar; att hinder tas bort och att de berörda får de 

resurser och den tid som krävs för att nå målet. Motsätter sig individerna 

organisationsförändringen, behöver ledarna tvinga igenom densamma. Beroende på hur 

ledarna hanterar motsättningar enligt ovan, så kan arbetssättet bedömas utifrån 

Jacobsens (2013) ledarstilar O och E. Ledarstil O är demokratisk, relationsinriktad och 

stödjande i sin ledarroll. Utifrån dessa aspekter hanterar ledarstil O motsättningar 

genom att se till den enskilda individen och använder sig av motiverande ledarskap för 

att skapa rätt förutsättningar för organisationsförändringen. Ledarstil E däremot, har en 

auktoritär, uppgiftsinriktad och styrande ledarroll. Ledarstil E hanterar motstånd när det 

uppstår. Denna ledarstil är inte rädd för att använda påtryckningar och hot för att få 

igenom organisationsförändringen. Ledarstilarna och strategierna E och O förekommer 

sällan i renodlade former i verkligheten, då de ideala förutsättningarna är svåra att 

uppnå. Därför är det vanligare att organisationer kombinerar dessa två och tar "det bästa 

ur två världar" och skapar en hybridstrategi. Organisationer kan också använda sig av 

sekvensering, att de exempelvis börjar med ledarstil och strategi E, för att senare i 

organisationsförändringen gå över till den "mjukare" O (Jacobsen 2013). 

3.4 Sociala band och differentiering  
Det är fundamentalt för människan att upprätthålla sociala band, då de sociala banden 

inte bara påverkar det individuella beteendet utan även kopplas samman med de sociala 

strukturerna i grupper och samhället. När människan säkrat de sociala banden i grupper, 

så håller dessa krafter ihop vårt samhälle. Dessa krafter ska innehålla en balans av 

närhet och distans, som kallas differentiering. Det är även viktigt att hitta en balans 

mellan individens behov och gruppens behov. I vissa sociala sammanhang blir det 

nödvändigt att finna denna balansgång mellan närhet och distans, då det fastställer 

gruppernas anpassnings- och överlevnadsförmåga. Balansen är även viktig för att 

upprätthålla en jämn fördelning av traditioner och förändringar. Enligt Scheff (1994) så 

finns det tre typer av differentieringar: optimal differentiering, överdifferentiering och 

underdifferentiering. Optimal differentiering definieras som ett intakt socialt band, som 

balanserar individens och gruppens behov. Individerna behöver stå varandra nära då de 

behöver ha förståelse och kunskap om de andras åsikter och synsätt. Med 

underdifferentiering, så menar Scheff (1994) att individerna blir uppslukade i gruppen 

och lojalitet definieras som konformitet. Går det åt andra hållet, där de sociala banden är 
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svaga, så blir de individuella behoven centrala och det skapas överdifferentiering; 

individerna i gruppen kan bli alienerade (utfrysta) (Scheff 1994). 

3.5 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
I teorikapitlet presenteras först de olika motivationsteorierna, dels Maslows (Aronsson 

m.fl. 2012) generella behov av motivation samt Herzberg (Aronsson m.fl. 2012, 

Herzberg [1968]/2003) och McCelland (Aronsson m.fl. 2012) motivationsbehov 

gällande arbetslivet. Dessa teorier förklarar vad medarbetarna behöver för att uppnå 

motivation samt arbetsglädje, vilket kan appliceras på organisationsförändringen "En 

väg in". Jacobsens (2013)  motståndsteori och begrepp kommer användas för att hitta en 

djupare förståelse och förklaring till vilka faktorer som skapat motstånd utifrån 

medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet. Jacobsens (2013)  

förändringsledarskap kommer att användas för att tolka medarbetarnas syn på 

ledarskapet utifrån delarna information, kommunikation och ledarskapsstilar. 

Ovannämnda teorier kompletteras med Scheffs (1994) sociala band och differentiering 

eftersom medarbetarnas relationer på arbetsplatsen påverkar deras upplever av 

motivation och gemenskap gällande arbetet. Teorin om sociala band skapar även 

möjligheten till att tolka följderna av vad sammansättningen av de olika yrkesgrupperna 

i "En väg in" medfört för konsekvenser på arbetsplatsen. Utifrån resultatet av studien 

kommer analysen presenteras genom följande teman; delaktighet och makt, process och 

tid samt sociala relationer. Delaktighet och makt omfattar bland annat 

motivationsteorierna, motstånd och förändringsledarskap. Process och tid är kopplad till 

teorierna om organisationsförändringar och förändringsledarskap. Sociala relationer tar 

upp sociala band och differentiering samt motivation.  

4. Metod 
I det här kapitlet redovisas forskningsprocessen och de tillvägagångssätt som använts 

under studien.  

4.1 Val av metod 
Eftersom denna studie ämnar skapa en djupare förståelse för och tolkning av hur 

medarbetarna i kundserviceenheten upplevt organisationsförändringen "En väg in". Föll 

valet på att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom 

tyngdpunkten inom kvalitativ forskning ligger på att forskaren försöker skapa sig en 
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kunskap för hur individerna i en viss miljö upplever denna utifrån deras egna sociala 

verklighet. Då kvantitativ metod är statistisk och kan generaliseras, var den inte aktuell i 

detta sammanhang (Bryman 2009). Utifrån studiens problemformulering och syfte 

kommer kvalitativa semistrukturerade intervjuer användas för att nå den djupare 

förståelse och förklaring som eftersträvas. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer har specifika teman och underfrågor listats som berört studiens syfte, 

frågeställningar och teorier i intervjuguiden. Det har även getts möjligheten till att ställa 

relevanta följdfrågor som dykt upp under intervjuerna (Bryman 2009). Genom att 

använda kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, så kommer medarbetarnas 

upplevelser, utifrån deras sociala verkligheter, lyftas upp och synliggöras, vilket hade 

förlorats i en kvantitativ studie.  

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 
I denna studie används kvalitativ metod och därför har den hermeneutiska idétraditionen 

som vetenskapsteorietisk ansats valts. Hermeneutiken är en metod som handlar om att 

pröva tolkningar på den sociala verklighet som studeras (Ödman 2007). Hermeneutiken 

används i den här studien som ett verktyg för att kunna tolka och analysera 

medarbetarnas enskilda upplevelser och känslor om organisationsförändringen "En väg 

in". Den hermeneutiska metod som används för att tolka medarbetarnas upplevelser och 

känslor är den hermeneutiska cirkeln. Det betyder att forskaren måste förstå delarna av 

resultatet, för att förstå helheten av det som studerats. Med andra ord är delarna 

beroende av helheten och vice versa, i varje tolkning (Ödman 2007, Birkler 2005). 

Exempel på den hermeneutiska cirkeln i den här studien är medarbetarnas upplevelser 

och känslor av organisationsförändringen "En väg in". I bearbetningen av reslutat och 

analys har de utsagor som upplevts relevanta för studies syfte och frågeställningar 

eftersökts. Intervjuerna har skrivits ut och lästs i sin helhet, för att koncentreras på de 

delar och citat som ansetts väsentliga för studiens frågeställningar. Genom att söka efter 

delarna i intervjuerna; de återkommande företeelserna, så har vissa teman uppkommit. 

Dessa teman återkommer i analyskapitlet och har som uppgift att knyta samman de 

enskildas intervjuanalyser, för att ge en helhetsbild av hur medarbetarnas upplevelser av 

organisationsförändringen "En väg in" kan förstås och förklaras.  
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4.3 Urval  
Informanterna blev sex medarbetare på "En väg in" och två individer ur 

ledningsgruppen. Intervjuerna genomfördes med medarbetare från de flesta delarna, 

förutom två. Genom att skicka ut en öppen förfrågan till alla i "En väg in" och genom 

att befinna sig på plats, så blev valet av intervjupersoner enligt bekvämlighetsurvalet 

(Bryman 2009). De personer som var tillgängliga vid detta tillfälle. Varje intervju 

skedde enskilt där de etiska kraven förklarades (se etiska reflektioner) och det gavs 

tillåtelse att spela in samtalet. Samtliga medarbetare godkände inspelning av 

intervjuerna. Inför studien skickades det ut e-post till företag och kommuner i 

regionerna Halland, Västra Götaland och Skåne. Efter att det skickats ut e-post (se 

bilaga 2. E-port till Varbergs kommun), så togs kontakten genom telefonsamtal, vilket 

ledde till kontakt med verksamhetschefen på Serviceförvaltning i Varbergs kommun. 

Verksamhetschefen var positiv till studien och genom denne skapades det en kontakt 

med kundservicechefen för projektet "En väg in". Genom telefonkontakt med 

kundservicechefen bestämdes det ett möte med denne och verksamhetschefen samt 

verksamhetsutvecklaren för "En väg in". Urvalsmetoden skedde genom snöbollsurval 

(Bryman 2009), då kontakten med verksamhetschefen skapade kontakten med 

kundservicechefen och verksamhetsutvecklaren.  

4.4 Validitet 
I denna studie så är resultatet kontextbunden till de individer och det sociala fenomen 

som studerat; hur medarbetarna har upplevt organisationsförändringen "En väg in". 

Validiteten i denna studie handlar om giltigheten i resultatet och hur det har svarat på 

studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2009). Eftersom denna studie har utgått från 

kvalitativ metod med hermeneutiskt perspektiv, så går inte resultatet, medarbetarnas 

upplevelser och känslor om "En väg in" att generalisera på resterande medarbetare på 

avdelningen eller på Varbergs kommun i sin helhet. Det kan inte garanteras att 

resterande medarbetare har samma upplevelser och känslor som de som deltagit i 

studien. Däremot gällande studiens syfte och frågeställningar, har det samlats in 

tillräckligt med resultat, för att uppfylla den interna validiteten; att samband mellan 

resultatet och studiens teorietiska ansatser hittats (Bryman 2009).  
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4.5 Tillvägagångssätt  
Efter att ämnesområdet godkändes och lämplig organisation fastställdes utformads en 

intervjuguide (se bilaga 1.  Intervjuguide), med fyra teman utifrån studiens valda teorier 

och frågeställningar. Det första temat "Omorganiseringen" behandlar frågor gällande 

respondenternas upplevelser och åsikter om organisationsförändringen "En väg in". I 

det andra temat, "Ledarskap", ställdes frågor gällande ledarskapet i 

förändringsprocessen med utgångspunkt i förändringsledarskapsteorin. Tredje temat, 

"Motivation/Motstånd", behandlar frågor rörande faktorer som kan påverka 

respondenterna upplevelser och känslor som uppkommit i förändringsprocessen, med 

utgångspunkt från motivations- och motståndsteorierna. Fjärde och sista temat, "Sociala 

relationer", med utgångspunkt ur teorin om sociala band behandlar frågor om 

respondenternas upplevelser om hur organisationsförändringen förändrat deras 

relationer med gamla respektive nya kollegor. Dessa fyra teman innehöll sammanlagt 19 

frågor och utöver dessa behandlar intervjuguiden även avsnitten "Information", 

"Bakgrundsdata" och "Avslutning". Under det inledande avsnittet informerades samtliga 

respondenter om studiens syfte och de etiska riktlinjer den följer. Det andra avsnittet, 

Bakgrundsdata, behandlar frågor om respondenternas befattning i kommunen och i det 

sista avsnittet, Avslutning, handlar om att avrunda intervjun genom att fråga 

respondenterna om det återstod några funderingar samt att tacka dem för deras 

deltagande i studien. Eftersom intervjuguiden är utformad från en semistrukturerad 

modell så har ordningen på de fyra teman under intervjuerna varierat, detta för att 

anpassa frågorna efter deltagarnas svar och skapa en röd tråd för dessa. Samtliga 

respondenter valde frivilligt att delta och intervjuerna genomfördes i ett separat 

arbetsrum på kundserviceenheten. Närheten till arbetsplatsen underlättade deltagandet, 

då intervjuerna skedde under respondenternas arbetstid och intervjuerna varade mellan 

12 minuter till över en timme. Arbetsrummet skapade en lugn miljö, där intervjuerna 

kunde genomföras utan störningar, detta bidrog till att respondenterna kunde svara 

öppet på frågorna, trots att vissa frågor behandlade känsliga områden, så som 

deltagarnas känslor och upplevelser gentemot kollegor, tidigare och nuvarande chefer. 

Under intervjuerna användes en diktafon för inspelning vilket underlättade i 

transkriberingsprocessen av det insamlade materialet. Efter att samtliga intervjuer 

transkriberats och setts över utifrån studiens syfte och frågeställningar så uppkom det 

justeringar gällande teorier och tidigare forskning. Scheff (1994) teori om 

hänsynsemotionssystemet under sociala band togs bort eftersom resultat inte behandlade 
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respondenternas upplevelser om emotionerna skam och stolthet. Denna ändring 

påverkade även valet av de vetenskapliga artiklarna, då artikeln om Scheff skam och 

stolthet inte lägre var relevant för temat sociala relationer. Den vetenskapliga artikeln 

som ersatte denna handlade istället om medarbetarnas delaktighetsnivå i förändringar, 

vilket uppkom ur de teman som växt fram ur resultatet, som senare delat upp studiens 

analyskapitel.   

4.6 Etiska reflektioner 
Studiens etiska reflektioner utgår från Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning". Utifrån syftet och 

problemformulering har det valts att lyfta fram Vetenskapsrådets forskningskrav och 

individskyddskrav. Forskningskravet syftar till att utveckla kunskap och metoder till det 

fenomen som forskaren valt att studera. I studien har forskningskravet använts för att 

fördjupa kunskapen om hur organisationsförändringar har upplevts. Individskyddskravet 

syftar till att ha informanternas intresse i beaktning och inte förödmjuka eller kränka 

dessa under intervjuerna. Inom individskyddskravet finns det fyra delar som använts i 

genomförandet av intervjuerna. Dessa är; informationsskyddskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationsskyddskravet är det viktigt att 

belysa de villkor som gäller för medarbetarna och individerna ur ledningsgruppen under 

studien. Medarbetarna och individerna ur ledningsgruppens medverkan i studien har 

varit frivillig; de har samtyckt till att vara med.  Informationen som gavs ut i början av 

varje intervju innefattade syftet med studien som kunde ha påverkat medarbetarna, samt 

individerna i ledningsgruppen. Med samtyckeskravet har medarbetarna och individerna 

i ledningen själva kunnat bestämma över sin medverkan i studien. Eftersom studien valt 

att fokusera på medarbetarnas personliga tolkningar av en organisationsförändring, är 

det viktigt att ha konfidentialitetskravet i beaktning, eftersom detta skyddar 

medarbetarnas och individerna i ledningsgruppens identitet, så har dessa fått kodnamn 

M1-M6 och L1-L2, för att hålla deras riktiga namn anonyma. Det har även valts att 

skydda personerna genom att könsneutralisera dem med hen och skriva hen i citaten. 

Enligt nyttjandekravet så får resultatet av intervjuerna endast användas för 

forskningsändamål och efter avslutad studie så har inspelningarna på intervjuerna tagits 

bort (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

2002). 
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5. Resultat 
Här nedan presenteras det empiriska materialet från de fyra teman som genomsyrade 

studiens intervjuguide. Varje avsnitt inleds med en sammanfattning av resultatet och 

avslutas med utvalda citat, som speglar varje tema utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. De teman som beskrivs nedan är; hur medarbetarna och individerna i 

ledningsgruppen har upplevt omorganiseringen, där temat motivation och motstånd 

inkluderats, medarbetarnas upplevelser om ledarskapet samt upplevelser om sociala 

relationer. Intervjuerna med respondenterna ur ledningsgruppen används som 

kompletteringen till medarbetarnas utsagor. Detta för att skapa en djupare förståelse och 

förklaring för hur ledningens beslut påverkat medarbetarnas upplevelser och för att 

uppnå en helhetsförståelse för "En väg in" i förhållande till studiens frågeställningar. 

Citaten som redovisas i detta kapitel ligger till grund för kommande analyskapitel. 

Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattning.  

5.1 Omorganisering, motivation och motstånd 
I temat omorganisering ställdes frågor kring medarbetarnas och individerna i 

ledningsgruppen upplevelser kring "En väg in"; om de var för, eller emot projektet, hur 

de såg på omfattningen av förändringen samt hur det presenterats för dem och hur 

informationen upplevts. Ur en motivationssynpunkt, ställdes även frågan om 

medarbetarna blivit lovade något gällande "En väg in".  

Från individerna ur ledningsgruppen så har bakgrunden till organisationsförändringen 

"En väg in" förklarats med att det behövts en gemensam kundservice för 

Serviceförvaltningen. Från respondent L1 så framkom det att kunderna hade allt för 

många vägar in till förvaltningen, vilket skapade svårigheter gällande återkoppling. L1 

nämnde även behovet av att ta fram en gemensam statistik för ärendehanteringen 

gällande service. Det har även funnits en medvetenhet från individerna i ledningen att 

det funnits en ovana vid förändringar och att denna organisationsförändring kunde bli en 

komplicerad process. L2:s upplevelser gällande förändringens omfattning var att den 

bara berörde 20 personer utav 400, men att den samtidigt påverkade samtliga 

avdelningar på Serviceförvaltningen. Det blev enligt L2 en större förändring internt än 

vad hen hade förutsätt. Förutom upplevelser gällande projektets upp start, så framkom 

det även en besvikelse gällande utvecklingstakten för kundserviceavdelningen. Hen 

nämnde följande; 
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[...] det är lysande men å andra sidan så har man absolut inte kommit så långt 

som jag hoppats på och trott när det gäller vissa utvecklingsdelar [...] men på nåt 

sätt att det var svårare än vad jag skulle ha kunnat förutsett och jag trodde 

faktiskt att det skulle vara rätt svårt, om man säger så. (L2)  

L1:s upplevelser om organisationsförändringen har varit tudelad eftersom vissa av 

medarbetarna varit med på förändringen, vilket skapat en positiv inställning för L1, 

samtidigt som hen nämnde att processen även upplevts väldigt frustrerande. Denna 

frustration är troligtvis kopplad till L1:s upplevelser om  att vissa medarbetare visat 

motstånd mot förändringen.  Individerna i ledningsgruppen lyfte även fram att de haft 

möjlighet att nyrekrytera inför "En väg in", men att valet föll på att omplacera 

medarbetare istället. "[…] Vi hade liksom möjlighet att rekrytera in folk, […] för det är 

bättre att människor går av egen fri vilja till nånting, än att man omplaceras[...] "(L1). 

Orsaken till att ledningen valde att omplacera medarbetarna var enligt L1 att 

förvaltningen precis innan "En väg in" lagt ner en avdelning, vilket gjorde så att hen inte 

ville utsätta förvaltningen för uppsägning av medarbetare igen. Det har även 

framkommit upplevelser från L1 att beslutet om att avdelningscheferna skulle välja 

vilka och hur många medarbetare som skulle flyttas över till den nya avdelningen varit 

svåra beslut. Respondenterna i ledningen har i början av projektet, arbetat fram en 

kommunikationsplan om hur information gällande projektet ska distribueras ut till 

berörda parter.  

 […] först gick vi ut på APT: er, och presenterade bakgrunden till detta var och 

varför vi satsar på att sätta igång ett sånt här projekt.  Och sen gick vi ut, sen så 

var det så att respektive chef, vad ska man säga, för de här avdelningarna som var 

ansvariga för att föra den mer detaljerade informationen vidare, […] sen gick vi 

ut med information på intranätet.// […] vi hade ju en tydlig kommunikationsplan, 

och vi följde den till punkt och pricka (L1). 

Förutom att besluta om en kommunikationsplan gällande organisationsförändringen, så 

behövde även ett beslut tas om när medarbetarna skulle få reda på vilka som skulle 

omplaceras.  

[...] De som skulle över till kundservice, jag vet inte om de fick reda på det 

kanske två månader innan det blev skarpt läge, och jag är inte säker på att det 

hade nog någon kunnat hävda att det var alldeles för sent, men samtidigt tror inte 
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jag det är bättre att göra det tidigare, för jag är inte säker på att det gagnar vare 

sig det du ska göra nu eller det du ska göra sen. (L1) 

Medarbetarna har uppgett skilda svar kring hur de upplevt organisationsförändringens 

omfattning och att det för några medarbetare, så som M1, varit en omtumlande process. 

För vissa medarbetare så som M1 så upplevde hen att avdelningen är i ett 

utvecklingsskede. Hen förklarade följande; 

 [...] det är ju ett år in i en organisationsförändring. Så det e, de blir ju såhär det är 

ingenting som funkar kanon. [...] vi letar fortfarande efter sätt att jobba på. 

Processer, rutiner som passar denna arbetssituationen. Det e det som är det svåra 

att hitta ett sätt där vi kan jobba effektivt och inte jobba ihjäl oss då samtidigt. 

Och bolla de här sakerna. Så att det jobbar vi med hela tiden nu så att det ska vi 

la komma fram till. (M1) 

Andra medarbetare däremot berättade om sina upplevelser inför projektet och hur det 

framkommit att de bland annat känt sig överkörda. Vilket framkommer i M6 

upplevelser inför projektet.  

Jag kände mig överkörd, jag kände att jag förstod egentligen var det barkade. Jag 

kände att det var ingen ide att protestera, [...] då har du kommit till ett läge där 

det bara är att gilla läget[...]. // Så jag kan säga att jag är pissed off det kan jag 

säga, jag är..ärligt talat känner jag mig mer som en åskådare men jag är inte en 

person som försöker förstöra eller så, absolut inte, men jag försöker sitta still i 

båten och se lite på hur man agerar [...]. (M6) 

 Gällande presentationerna som medarbetarna fått om organisationsförändringen, så har 

en del upplevt dessa som bristfälliga, vilket lett till en negativ inställning gällande 

omplaceringen som följd av "En väg in". Bland annat upplevde M2 att;  

I början var jag emot förändringen så vida för att jag visste inte vad vi skulle 

landa i, man levde i ett ingenmansland [...]Kallades till vår högre chef [...] att vi 

skulle tillhöra detta och det var liksom inget snack om saken, vi skulle bara hit. 

En form av deportering som jag kallar det då för men, asså jag har inget emot det 

utan det var det att det fanns inget val.(M2)  

Majoriteten av respondenterna har upplevt informationen om projektets vision och syfte 

som obefintlig och/eller bristfällig. Exempelvis ansåg respondent M3 att det egentligen 
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inte blivit någon större förändring, samt att hen ansåg att syftet med förändringen varit 

otydlig. M3 ansåg även att servicen fungerade bättre på tidigare avdelningar än i den 

nya kundserviceavdelningen. M6 negativa inställning gällande informationsflödet 

grundar sig i hens upplevelser av verksamhetsutvecklarens arbetsätt inför förändringen. 

Hen anser alltså att verksamhetsutvecklaren har fått bestämma för mycket gällande 

utformningen av förändringen och lokalplaneringen. Det har även förekommit  

medarbetare som upplevt blandade uppfattningar gällande informationen under 

förändringen. Framförallt så skapades de negativa inställningarna i informationen om 

omplaceringen.  

Nej, men den var ute så, informationen fick vi men inte nånting liksom vem som 

skulle vara med eller någonting sånt. Åh vi fick inte det var väldigt snabbt liksom 

när det väl, när man visste men det var alltid sån här hysh hysh. Man fick inte 

reda på så mycket. (M5) 

Även om M5 har dåliga upplevelser gentemot informationen gällande omplaceringen, 

så har hen haft positiva upplevelser om projektets syfte och vision. Dessa, ansåg hen, 

lades fram bra i teorin, men höll senare inte i praktiken. Hens beskrivning av syftet var 

att; 

Ja, de sa att vi skulle få jättemycket tid att utvecklas och cirkulera för vi e ju så 

olika yrkeskategorier. Att vi får tid att utvecklas då och att vi cirkulerar och får 

lära av varandra. Så att man kan, ja om det fattas folk så kan man hoppa in och 

sånt hos dom andra då (M5). 

 Andra har upplevt presentationen som mer utförlig och att det även gjort dem mer 

positivt inställda till omplaceringen till följd av "En väg in". Medarbetare M4:s 

upplevelser, gällande hur projektet lades fram, var att beskrivningen skapade en 

nytändning. Hen såg möjligheter att få släppa på gamla rutiner och få nya 

arbetsuppgifter med förändringen. Medarbetarna har även skilda upplevelser om vad 

"En väg in" inneburit för dem, där det  framkommit att vissa av medarbetarna blivit 

"lovade" förbättringar i och med förändringen. "Det man blev lovad var att man skulle 

bli avlastad, det har ju inte hänt än." (M6). Även M4 berättade om liknande upplever 

gällande avlastning, dock så har hen snarare fått en ökad arbetsbörda efter förändringen, 

då de stora pensionsavgångarna inte blivit ersatta. Förändringen "En väg in" har även 
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inneburit att medarbetarna M2 och M3 förlorat tillgängligheten till kurser inom sitt 

yrke, samt att M3 upplever de nytillkomma APT mötena som onödiga.  

 Ja..upplevelserna är väl den att vi har ju mindre tillgång till kurser, utan det får 

vi kanske leta upp mer själva då va.  // [...] Vi har ju våra planmöten och så va, 

men då handlar det mest om växeln och sånt va, det blir ju inte egentligen på våra 

premisser riktigt [...] men de känns som när man sitter på mötena, så drar man 

dem här, lyssnar på dem här andra i en timma, så känner man lite bortkastad tid, 

så att säga.(M3) 

Andra medarbetare  anser att organisationsförändringen bland annat inneburit en känsla 

av uppgivenhet. Som exempelvis M6; 

Ja alltså, känslorna har ju varit så här, idag går vi till jobbet, dokusåpa avsnitt 32, 

imorgon är det 33, vad ska hända idag? Ena stunden går jag dit med förväntan, i 

nästa stund går jag dit med uppgivenhet.(M6) 

Organisationsförändringen har även  inneburit att medarbetare M5 endast upplever 

arbetet som ett försörjningsmedel. 

Men, aja det är så jag kan nog säga krasst att om jag inte hade haft ett barn på 

fem år och måste tänka på hen ah har trygg tillvaro då hade jag inte jobbat kvar 

här. (M5) 

5.2 Ledarskap 
I avsnittet ledarskap, har frågor ställts gällande medarbetarnas upplevelser och känslor 

om ledarskapet i projektet och på avdelningen. Det förekommer delade meningar om 

den nya kundservicechefen. Tre av medarbetarna upplever att hen är en chef som 

lyssnar och går att föra en dialog med. Exempel på detta är M3 och M2 upplevelser 

gällande deras nya chef;  

Det är i och för sig en bättre dialog med [...] den jag hade med förra chefen va, 

för hen syntes ju aldrig till va, helt borta. (M3)  

[…] jag har bara positivt att säga om det, hen är en bra chef, lyssnar och tar in, 

ger oss väldigt fria händer, vi jobbar under eget ansvar. Frihet under ansvar, som 

jag kallar det för och det är helt suveränt.(M2) 
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Samtidigt har resterande medarbetare upplevt hen som en otydlig och osäker chef. Det 

har i deras upplevelser förekommit liknande beskrivningar om vad de anser att den nya 

chefen saknar och behöver förbättra. Det mest talande exemplet är M6:s utsaga, som 

samtidigt summerar M4 och M5:s andemeningar. 

Men nu är det också dags att hen sätter ner foten att vad hen vill och hen har för.. 

tyck nånting då, bestäm nånting då, tyck nånting och stå för det du tycker. Så 

spring inte runt och behaga allt och alla. Så tyvärr tycker jag att hen är...som 

person tycker jag om hen men som chef är hen totalt, inte så bra […] Tydlighet, e 

tydlig chef som vågar stå upp för sin avdelning och sin personal, plattformen 

börjar där du ska vara trygg med din personal och visa att du stödjer din personal 

[…]Våga bli verksamhetschef .(M6) 

5.4 Sociala relationer 
I avsnittet sociala relationer har det ställts frågor gällande medarbetarnas upplevelser 

och känslor om deras relationer till gamla respektive nya kollegor. 

Utifrån medarbetarnas upplevelser gällande relationerna till varandra på "En väg in", så 

råder det en enighet om att det är svårt att skapa en gemenskap och samhörighet utifrån 

deras olika yrkesroller. En del medarbetare, så som M2, upplever en längtan att gå 

tillbaka till sina gamla avdelningar, eftersom hen inte anser sig ha något yrkesmässigt 

gemensamt med sina nya kollegor. Hen beskrev följande;  

Nja..vi är som sagt två i vår lilla grupp då och vi har inte mycket gemensamt 

arbetsmässigt med de här killarna och tjejerna här ute, men som personer funkar 

vi utmärkt ihop. Men att vi är en väldigt spretig organisation[…] jag skulle helst 

se att vi går tillbaka till [...] för vi har mer gemensamt arbetsmässigt med dem, 

jag har absolut inget emot personerna, tvärtom, de är skitbra allihop, men det är 

skillnaden alltså, det kan jag tycka, att vi hör inte hemma här på det viset. (M2) 

I intervjuerna med medarbetarna har det även framkommit att det funnits de 

medarbetare som upplever en känsla av ensamhet mot yrkeskollegor och avdelningen i 

sin helhet. Denna upplevda känsla av ensamhet framkom i intervjun med M5, där hen 

berättade följande; "Jag är ganska ensam" (M5). Även medarbetare M4 beskrev 

upplevelser av ensamhet gentemot sina närmaste arbetskollegor och avdelningen. Samt 

en vilja till att skapa mötesplatser, för att öka gemenskapen till samtliga av sina 

kollegor. Hens upplevelser var bland annat att;  
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[…] dagar som jag inte pratar med dom för att vi kanske inte får kafferast 

samtidigt eller. Så jag blir ensam i min grupp..[…] jag har aldrig nåt gemensamt 

mer än APT.[…] // Vi har aldrig en gemensam fika eller för att öka 

gemenskapen. Vi kanske ska vi göra någonting någon gång, nej. Så lite tråkigt så. 

För det har man från andra arbeten. Har man haft det lite så mysigt och att vi gör 

en AW (after work) eller att vi gör någonting sånt. Neej. (M4) 

Det finns även de medarbetare som uppskattat att  få nya arbetskamrater, men att de 

starkaste banden ändå finns kvar hos de gamla kollegorna och hos den kollega som 

förflyttats. Som M6 nedan förklarar så har hen snarare stärkt sin relation med sin 

omplacerade kollega än att skapa nya relationer med resterande kollegor på 

avdelningen.  

[…] Vi har en bra relation (kollegan), [...] men vi har egentligen ingenting med 

dem att göra, utifrån verksamhetsdelen, men vi känner oss inte som en del i 

kundservice, men däremot är det väl trevligt att få lite mer arbetskamrater.// Ja, ja 

absolut, det är en gudagåva att ha varandra, det är styrkan det är jätteskönt att ha. 

[...]. (M6) 

5.5 Resultatsammanfattning 
I resultatet gällande "omorganiseringen" har individerna i ledningen talat om att skapa 

en effektivare kundservice gällande ärendehanteringen. Det påpekades även att det 

fanns en ovana bland medarbetarna vid organisationsförändringar. Individerna i 

ledningsgruppen lyfte även fram att de flyttat över medarbetare istället för att nyanställa 

och att de gick ut med informationen strax innan förflyttningen skulle ske. Från 

individerna i ledningsgruppen så nämndes det att de följt kommunikationsplanen som 

planerat. Avslutningsvis så nämnde en individ i ledningsgruppen att den nya 

kundserviceavdelningen inte utvecklats i den takt som förutsetts. Medarbetarna 

påpekade att det för vissa av dem varit en omtumlande förändringsprocess. Det har 

framkommit två uppdelningar gällande upplevelserna om informationen och 

omplaceringen, där vissa varit positivt inställda och andra negativt inställda. Gällande 

vad organisationsförändringen inneburit för medarbetarna så påpekar de flesta att det 

inneburit någon form av besvikelse. I frågor gällande ledarskapet framkom det tydligt 

att medarbetarna har delade upplevelser om den nya kundservicechefen. Vissa 

medarbetare anser att den nya kundservicechef är en bra ledare som är lätt att föra en 

dialog med, medan andra upplever denne som otydlig och osäker. Gällande resultatet 
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om sociala relationer så framkom det av samtliga medarbetare att det största hindret för 

att skapa en gemenskap är deras olika yrkesroller. Det har även framkommit att vissa av 

medarbetarna vill gå tillbaka till sina gamla avdelningar, medan andra känner sig 

uteslutna från både yrkeskollegor och avdelning. Utifrån resultatet så har vissa mönster 

synliggjorts nämligen delaktighet och makt, process och tid och sociala relationer. 

Presentationen av dessa teman kommer mer ingående i nedanstående analyskapitel.   

6. Socialpsykologisk analys 
Utifrån studiens resultat och de tidigare redovisade teoretiska utgångspunkterna delas 

analysen upp i tre teman; "Delaktighet och makt", "Process och tid" samt "Sociala 

relationer". I Delaktighet och makt belyser studien medarbetarnas upplevelser om 

organisationsförändringen kopplat till motivation och motstånd, samt till deras 

upplevelser av ledarskapet och hur ledarna kommunicerat projektet. I det andra temat, 

Process och tid, kommer medarbetarnas samt två av ledarnas upplevelser gällande 

förändringsprocessen och tidsaspekten belysas. I det sista temat, Sociala relationer, så 

kommer medarbetarnas upplevelser om hur relationerna påverkats i de olika 

yrkesgrupperna under organisationsförändringen presenteras. Samtliga teman kommer 

kompletteras med tidigare forskning och artiklar, för att kunna skapa den djupare 

förståelse och förklaring som studien eftersträvar, genom att svara på frågeställningarna; 

• Hur har medarbetarna upplevt och tolkat organisationsförändringen "En 

väg in"? Utifrån teorierna motivation, motstånd, förändringsledarskap 

och sociala band.  

• Hur har medarbetarnas sociala relationer påverkats efter 

organisationsförändringen "En väg in"? Utifrån begreppet sociala band 

och differentiering? 

6.1 Delaktighet och makt 
För att medarbetare ska uppleva kontroll och delaktighet behöver de ha möjlighet att 

påverkar förändringsprocessen. Brist på kontroll kan leda till rädslor för det okända och 

det nya som ska hända. Detta leder i sin tur till en känsla av maktlöshet, och olika typer 

av motstånd byggs upp. Medarbetare, vars ledare involverar dem, samt kommunicerar 

syfte och mål med förändringen, blir mer motiverade och känner sig därmed delaktiga.   
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I förberedelsefasen inför en organisationsförändring är det viktigt att syftet och visionen 

överkommuniceras under en längre tid och i alla tillgängliga kanaler till medarbetarna 

(Jacobsen 2013). Detta går att koppla till L1:s beskrivning av projektets 

kommunikationsplan, där ledningsgruppen gick ut med information på APT möten, 

samt att berörda avdelningscheferna blev ansvariga för att distribuera den mer 

detaljerade informationen vidare till medarbetarna. Ledningsgruppen har även använt 

sig av kommunens intranät för att sprida information om förändringen. Det som 

framkom ur medarbetarnas upplevelser, gällande informationen, var att flertalet upplevt 

en underkommunicering snarare än en överkommunicering. Ett tydligt exempel på 

denna upplevda underkommunicering är att M6 ansåg att det inte varit någon 

information alls. Dessutom anser hen att verksamhetsutvecklaren bestämt för mycket, 

utan att föra en dialog med medarbetarna, samt att få av medarbetarna förstått 

ledningens vision och syfte med förändringen. Som M5 nämnde, att det förklarats bra i 

teorin, men senare inte fungerat i praktiken. Det är även viktigt att ledningen är lyhörda 

till medarbetarna samt att ta hänsyn till att människor förändrar sig genom att realtera 

till det som sker (Karp och Helgø 2008). Det finns mycket att vinna på att involvera 

medarbetarna. Människorna är en viktig del, som inte får glömmas bort, i 

organisationsförändringar (O'Brien 2002). Involveringen av medarbetarna har i 

organisationsförändringen "En väg in", utifrån medarbetarnas berättelser, prioriterats 

bort av ledningen. Denna bortprioritering av medarbetarnas delaktighet, ledde till att 

vissa medarbetare upplevde känslor av rädsla, så som M2 att hen "I början var jag mot 

förändringen så vida för att jag visste inte vad vi skulle landa i, man levde i ett ingenmansland". 

Medans andra medarbetare så som M6, upplevde känslor av ilska mot förändringen. 

Så jag kan säga att jag är pissed off det kan jag säga, jag är..ärligt talat känner jag 

mig mer som en åskådare men jag är inte en person som försöker förstöra eller 

så, absolut inte, men jag försöker sitta still i båten och se lite på hur man agerar 

[...]. (M6)  

Ledningen har i detta projekt misslyckats med att involvera och ta till vara 

medarbetarna som en resurs. De har även utifrån dessa utsagor misslycktas med att 

skapa delaktighet hos medarbetarna. För att människor ska känna sig delaktiga i 

organisationsförändringar så behöver hinder tas bort och ledningen måste ge människor 

de resurser och den tid som behövs för att uppnå målet med förändringen (Jacobsen 

2013). Människorna som blir påverkade av organisationsförändringar behöver få ut 
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tydlig information från ledningen om när, hur och varför organisationsförändringen ska 

ske (Jacobsen 2013). Medarbetarna behöver få ut visionen och målet med 

organisationsförändringen för att kunna ställa sig bakom den kommande 

förändringsprocessen. I intervjuerna har det framkommit delade uppfattningar om syftet 

med förändringen. Det var framförallt medarbetare M5 som fått ut tydlig informationen 

om förändringens syfte, som hen beskrev följande;  

Ja, de sa att vi skulle få jättemycket tid att utvecklas och cirkulera för vi e ju så 

olika yrkeskategorier. Att vi får tid att utvecklas då och att vi cirkulerar och får 

lära av varandra. Så att man kan, ja om det fattas folk så kan man hoppa in och 

sånt hos dom andra då. (M5) 

 Lyckas däremot inte ledningen kommunicera ut budskapet med 

organisationsförändringen och motivera medarbetarna så finns det risk för att olika 

versioner av motstånd växer fram. De versioner av motstånd som kartlagts utifrån 

Jacobsens (2013) faser är att medarbetarna som berörs av organisationsförändringarna 

börjar ifrågasätta om dessa förändringar verkligen är nödvändiga och vad motivet är för 

dessa. Motståndet mot organisationsförändringar kan även framstå i att medarbetarna 

upplever en förlust av kontroll, en rädsla för vad som kommer hända framöver i 

organisationen och en rädsla för det okända. Andra anledningar till motstånd blir att 

medarbetarna i organisationsförändringen blir rädda att förlora sin yrkesidentitet och 

sina arbetsuppgifter (Jacobsen 2013). Som nämnts så har det framkommit i intervjuerna 

att vissa medarbetare så som M2 upplevt en rädsla för det okända i och med 

förändringen, samt att dennes kollega M3, inte förstått syftet med förändringen. M3, tog 

även upp att förändringen känts onödig.  De motstånd som uppvisas grundar sig i 

medarbetarnas avsaknad av delaktighet och kontroll. Vissa medarbetare har inte haft 

möjlighet att få kontroll över situationen som McCelland (Aronsson m.fl. 2012) menar 

att individer behöver för att uppleva motivation. Detta har lett till att medarbetaren M6, 

känt sig överkörd inför förändringen.  Hen insåg att det inte var någon ide att protestera 

mot förändringen utan att det var bara att "gilla läget". Motstånd kan även uppkomma ur 

att ledningen lovar mer än vad de kan hålla till medarbetarna. Konsekvenserna av att 

ledningens löften bryts är att medarbetarna tappar den motivation som de byggt upp för 

organisationsförändringen samt att de kan tappa förtroendet för ledningen. 

Medarbetarna kan helt enkelt känna sig lurade (Gilley m.fl. 2009).  Den motivation som 

medarbetare kan känna utifrån dessa löften, härleds i det här fallet till Maslows 
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(Aronsson m.fl. 2012) femte och slutgiltiga steg i behovstrappan, att genom löftena sett 

en möjlighet att uppnå självförverkligande. Motivationen utifrån löftena kan även 

härledas till att de ser en chans att utveckla sina yrkesroller, utifrån Herzbergs 

motivatorer (Aronsson m.fl. 2012, Herzberg [1968]/2003). Gällande just löften från 

ledningen inför en förändring, så har det i intervjuerna framkommit just upplevelser om 

löften om avlastning, nya arbetsuppgifter etc. Dessa löften har utifrån medarbetarnas 

upplevelser ej blivit uppfyllda.  Detta har troligtvis skapat en besvikelse hos de 

medarbetare som upplevt att de blivit lovade "förbättringar" i och med förändringen. 

Var dessa löften har uppkommit ifrån kan endast spekuleras om det varit från 

medarbetarnas dåvarande avdelningschefer eller ledningsgrupp. Det framkommer inte 

heller om det varit så att medarbetarna själva ska uppfylla löftena genom att avlasta och 

byta arbetsuppgifter med varandra, eller om det är den nye chefens uppgift att se till att 

dessa löften uppfylls. Medarbetarna som ansett att de blivit lovade förbättringar kan 

vara de individer som faller under McCelland prestationsbehov. Att de genom löftena 

såg en möjlighet till att prestera och bemästra nya arbetsuppgifter (Aronsson m.fl. 

2012). För att känna motivation till sitt yrke behöver människor få möjligheten att 

kunna växa och utvecklas i sin yrkesroll, de behöver uppnå en tillfredställelse kopplat 

till ansvar och prestationsmöjligheter (Aronsson m.fl., Herzberg [1968]/2003). Arbetets 

innehåll och utmaningar skapar motivatorer; en långvarig och stark motivation. Dock så 

har dessa typer utvecklingsmöjligheter snarare stramats åt efter förändringen vilket 

M2:s upplevelser är ett tydligt exempel på; "Ja..upplevelserna är väl den att vi har ju 

mindre tillgång till kurser, utan det får vi kanske leta upp mer själva då va". Saknas 

möjligheterna till att utveckla sina arbetsuppgifter och sina prestationsmöjligheter, så 

hamnar hygienfaktorerna i fokus, att dessa måste vara tillgodosedda för att människor 

inte ska vantrivas på sitt arbete. Även om hygienfaktorerna uppfylls, så som lön, så 

behöver inte dessa leda till trivsel gällande arbetet (Aronsson m.fl., Herzberg 

[1968]/2003). Det har tyvärr framkommit upplevelser från medarbetare att de nu efter 

organisationsförändringen vantrivs på arbetet och att arbetet förvandlats till ett 

försörjningsmedel. Ett talande exempel på detta är M5 upplevelser; "Men, aja det är så 

jag kan nog säga krasst att om jag inte hade haft ett barn på fem år och måste tänka på 

hen ah har trygg tillvaro då hade jag inte jobbat kvar här". Utifrån Herzberg så är det 

troligtvis så att M5 tappat sin arbetsglädje, eftersom de externa drivkrafterna, länen bara 

blir tillfredställd.  
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Ledarskapstilarna E och O används framförallt i förändringsledarskapsteorin för att 

förklara hur ledare inom dessa stilar hanterar motstånd i en organisationsförändring 

(Jacobsen 2013). Ledarstilarna E och O kommer här analyseras med utgångspunkten på 

hur den nya kundservicechefen hanterar sin ledarroll utifrån medarbetarnas upplevelser 

om denne. Utifrån resultatet har det framkommit att den nya kundservicechefen, 

behöver bli tydligare i sin chefsroll och kombinera den auktoritära sidan i E med O:s 

demokratiska och stödjande sida. Detta märks tydligt om medarbetarnas upplevelser 

ställs emot varandra. Exempel på dessa kontraster är M2 positiva inställning, följt av 

M6 mer kritiska upplevelse. 

[…] jag har bara positivt att säga om det, hen är en bra chef, lyssnar och tar in, 

ger oss väldigt fria händer, vi jobbar under eget ansvar. Frihet under ansvar, som 

jag kallar det för och det är helt suveränt.(M2) 

Men nu är det också dags att hen sätter ner foten att vad hen vill och hen har för.. 

tyck nånting då, bestäm nånting då, tyck nånting och stå för det du tycker. Så 

spring inte runt och behaga allt och alla. Så tyvärr tycker jag att hen är...som 

person tycker jag om hen men som chef är hen totalt, inte så bra […] Tydlighet, e 

tydlig chef som vågar stå upp för sin avdelning och sin personal, plattformen 

börjar där du ska vara trygg med din personal och visa att du stödjer din personal 

[…]Våga bli verksamhetschef. (M6) 

Eftersom medarbetarna upplevt den nya kundserviceenheten som antingen bra eller 

otydlig, så kan det vara så att det tagit längre tid för kundservicechefen att hitta sin 

chefsroll och ledarstil än vad vissa medarbetare förväntat sig.  

6.2 Process och tid  
En förändringsprocess i en organisation kan påbörjas av olika anledningar, exempelvis 

av externa eller interna påtryckningar. Förändringsarbetet kan utformas efter en linjär 

process (strategi E) eller utifrån ett medarbetarperspektiv (strategi O). Hybrider mellan 

dessa strategier är vanligt förekommande. Medarbetarnas inställning och uppslutning, 

påverkar i högsta grad resultatet av organisationsförändringen. Ledningen har också att 

ta hänsyn till den kultur som råder på arbetsplatsen, samt att tidsplanera förändringens 

olika steg och slutskede. 

De drivkrafter som sätter igång organisationsförändringar kan vara av så väl extern som 

intern natur. De externa drivkrafterna kan exempelvis bestå av politiska och tekniska 
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påtryckningar. Internt däremot, drivs ofta organisationsförändringar av att nya personer 

hamnar i centrala positioner inom organisationen och/eller att arbetsuppgifterna 

förändras. Interna drivkrafter påverkas också av att medarbetare får nya idéer och att de 

upplevs ett behov av att modifiera de befintliga administrativa strukturerna (Alvesson & 

Sveningsson 2011). Utifrån drivkrafterna så planeras och styrs förändringsprocessen av 

organisationen. Organisationsförändringar kan även ses utifrån är det dialektala 

perspektivet; att förändringsprocessen uppkommit i interna intressekonflikter och 

maktkamper (Jacobsen 2013). Det dialektala perspektivet återspeglas i intervjun med 

L1, där hen tog upp att kunderna upplevde många vägar in till förvaltningen, samt att 

det tog för lång tid med återkopplingen. Hen nämnde även att det sakandes ett 

gemensamt system för statistik gällande ärendena. Beroende på vilka drivkrafter som 

sätter igång organisationsförändringarna, så behöver organisationer bestämma 

omfattningen på förändringsprocessen och vilka förändringsstrategier som ska 

användas. En vanlig förändringsstrategi är att organisationen kombinera strategierna E 

och O, genom att använda sig av E:s formella system och strukturer och planera 

förändringen utifrån en linjär process, där besluten tas i den formella ledningen. Detta 

förenas med strategi O; där organisationerna ser medarbetarna som en resurs och väljer 

att ta vara på de anställdas kompetenser istället för att nyrekrytera (Jacobsen 2013). 

Organisationsförändringars omfattning delas in i utveckling och brytning, vilket handlar 

om att organisationer antingen utvecklar befintliga delar eller bryter ner och bygger upp 

nya (Jacobsen 2013). Utifrån intervjuerna med L1 och L2 i ledningsgruppen har det 

framkommit att ledningsgruppen använt sig av en kombination gällande strategierna E 

och O. Utifrån de tillgängliga dokumenten, som projektplan och kommunikationsplan, 

har det framgått att ledningsgruppen använt en linjär process, samt att ledningsgruppen 

har tagit de formella besluten. I intervjuerna framkom det att ledningsgruppen utifrån en 

tolkning av strategi O, valt att ta vara på de anställdas kompetenser istället för att 

anställa nya. Strategi O framkommer tydligast utifrån L1 upplevelser; "[…] vi hade 

liksom möjlighet att rekrytera in folk, […] för det är bättre att människor går av egen fri 

vilja till nånting, än att man omplaceras" .  Problematiken som uppstod för ledningen 

gällande beslutet av att omplacera medarbetare blev tidsplaneringen, för när 

medarbetarna skulle få reda på omplaceringen. Det skapade även svårigheter för 

avdelningscheferna som skulle besluta om hur många som skulle omplaceras och vilka.  
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[...] Dem som skulle över till kundservice jag vet inte om dem fick reda på det 

kanske två månader innan det blev skarpt läge, och jag är inte säker på att det 

hade nog någon kunnat hävda att det var alldeles för sent, men samtidigt tror inte 

jag det är bättre att göra det tidigare, för jag är inte säger på att det gagnar vare 

sig det du ska göra nu eller det du ska göra sen. (L1) 

Organisationsförändringen "En väg in":s drivkrafter har alltså främst varit interna då det 

skett inom serviceförvaltningen och att de modifierat arbetsuppgifter och strukturen. 

Det har även internt påverkat medarbetarna, då den speciellt berört de som placerats i 

kundserviceenheten. Omfattningen har varit en kombination av utveckling och brytning, 

eftersom Serviceförvaltningen har utvecklat servicedelarna till en ny enhet, men 

samtidigt brutit loss medarbetare för att skapa denna nya serviceavdelning.  I 

intervjuerna har det även framkommit att L2 utifrån hens upplevelser gällande 

kundservice utvecklingsdelar, inte kommit så långt som hen hade hoppas på.  

Tidsaspekten gällande förändringsprocessen, omfattar exempelvis hur tidsschemat ska 

planeras och om organisationsförändringarna ska ha ett kort- eller långsiktigt perspektiv. 

Beroende på hur länge en förändring ska pågå tidsmässigt behöver ledningen planera 

när olika steg ska tas och när resultat och mål ska uppnås (Jacobsen 2013). Enligt 

Jacobsens (2013) har ett kortsiktigt tidsperspektiv använts  inom projektet "En väg in". 

Eftersom projektet startades upp i början av 2013 för att sedan i januari 2014 lämnas 

över som en fungerande avdelning till Serviceförvaltningen (Slutrapport "En väg in" 

2014, Projektdirektiv "En väg in" 2014). Utifrån förändringens tidsplanering, så måste 

även de planerade resultaten schemaläggas. Uppnås inte dessa resultat inom den 

planerade tiden så måste detta öppet kommuniceras ut till medarbetarna, annars finns 

risk för att ledningen tappar sin integritet (Gilley m.fl. 2009). I intervjuerna med både 

ledning och medarbetare så har det framkommit delade meningar gällande när dessa 

reslutat ska vara uppnådda. L1 nämnde i hens intervju att det funnits en medvetenhet 

om att vissa medarbetare varit ovana vid förändringar och att förändringsprocessen 

skulle kunna bli en problematisk process.  

[...] det är lysande men å andra sidan så har man absolut inte kommit så långt 

som jag hoppats på och trott när det gäller vissa utvecklingsdelar [...] men på nåt 

sätt att det var svårare än vad jag skulle ha kunnat förutsett och jag trodde 

faktiskt att det skulle vara rätt svårt, om man säger så. (L2) 
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Ledningen för projektet "En väg in", har alltså haft ett tidsperspektiv med uppsatta mål 

som inte uppfyllts på grund ut av att medarbetarnas acklimatisering i den nya 

avdelningen tagit längre tid än vad ledningen förutsatt. 

Medans medarbetarnas uttalande, framförallt M1, var att det är mer naturligt att de inte 

uppnått gemensamma system att arbete efter, just för att avdelningen bara varit verksam 

i ett års tid. Hen beskrev följande;  

 [...] det är ju ett år in i en organisationsförändring. Så det e, de blir ju såhär det är 

ingenting som funkar kanon. [...]vi letar fortfarande efter sätt att jobba på. 

Processer, rutiner som passar denna arbetssituationen. Det e det som är det svåra 

att hitta ett sätt där vi kan jobba effektivt och inte jobba ihjäl oss då samtidigt. 

Och bolla de här sakerna. Så att det jobbar vi med hela tiden nu så att det ska vi 

la komma fram till. (M1) 

I en organisationsförändring är det betydelsefullt att ledningen kan motivera 

förändringen och få medarbetarna att sluta upp bakom denna. Uppslutningen är 

beroende av vilken relation medarbetaren har till organisationen. De uppslutningar som 

går att härleda till organisationsförändringen "En väg in" är Jacobsens (2013) 

nödvändighetsuppslutningen; att medarbetare ser det som allt för kostsamt att motsätta 

sig förändringen, att de känner sig låsta i organisationen. Dessa medarbetare menar 

Jacobsen (2013), kommer våga vara mer kritiska i ett senare skede. Medarbetare har 

efter projektet, vågat öppna upp sig och framfört kritik mot förändringen. Exempel på 

medarbetare som upplevt det nödvändigt att sluta upp bakom förändringen är M6; "Jag 

kände mig överkörd, jag kände att jag förstod egentligen var det barkade. Jag kände att 

det var ingen ide att protestera, [...]". Den andra uppslutningen som går att koppla till 

"En väg in" är den  affektiva uppslutningen, att medarbetare självmant ställer sig bakom 

organisationsförändringen, eftersom dessa ser möjligheter för sig själv som anställd och 

organisationen (Jacobsen 2013). Både M4 och M5 har i sin uttalanden beskrivit en 

positiv uppslutning till förändringen i början av processen. De båda har haft upplevelser 

om att förändringen skulle föra med sig förbättringar gällande deras arbete. I 

förändringsprocesser finns även informella element "det som sitter i väggarna", de 

gemensamma värderingarna och samspelformerna som uppkommit mellan medarbetare 

och ledning. Dessa informella element är oftast outtalade i organisationer (Øyvind 

Bastøe & Dahl 1996). Ledningen behöver vara medveten om vilken organisationskultur 

som råder i organisationen inför en organisationsförändring. Den behöver också vara 
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lyhörd över hur arbetet utförs och vilka oskrivna regler som de anställda lever efter 

(Karp & Helgø 2008). Organisationskulturen kan ha förändrats för de berörda 

medarbetarna efter organisationsförändringen, då de kan ha förlorat det som byggts upp 

med tidigare kollegor (Jacobsen 2013). Ledningen och i det här fallet den nya chefen, 

behöver använda sig av det psykologiska kontraktet, att tillsammans med medarbetarna 

bygga upp en ny organisationskultur, med normer och värderingar. Detta är en resurs- 

och tidskrävande process för medarbetaren (Jacobsen 2013). Gällande den nya 

kundserviceavdelningens organisationskultur, så kan det utifrån M3 uttalande nedan, att 

avdelningen inte hunnit skapa ett gemensamt psykologiskt kontrakt enligt Jacobsen 

(2013) premisser.  

[...] vi har ju våra planmöten och så va, men då handlar det mest om växeln och 

sånt va, det blir ju inte egentligen på våra premisser riktigt [...] men de känns som 

när man sitter på mötena, så drar man dem här, lyssnar på dem här andra i en 

timma, så känner man lite bortkastad tid, så att säga (M3).  

Tiden fördelas alltså inte jämt mellan de olika yrkesgrupperna på APT- mötena,  utifrån 

M3:s uttalande. Detta kan i sin tur få konsekvenser för medarbetarnas upplevelser om 

delaktighet.   

6.4 Sociala relationer 
Människan är en social varelse och de sociala band som kopplar individer samman 

bidrar till att bygga upp gruppers struktur. Gruppens och individernas inbördes 

jämviktsförhållande, mellan närhet och distans, benämns differentiering.     

De sociala banden är fundamentala för människan och påverkar inte enbart det 

individuella beteendet utan också de sociala strukturerna i grupper och samhället. 

Säkras det sociala banden i grupper, så håller dessa krafter ihop samhället. Dessa krafter 

innehåller en balans av närhet och distans, mellan individen och gruppen; 

differentiering. Differentieringsgraden bestämmer gruppers överlevnads- och 

anpassningsförmåga och hur gruppen kan upprätthålla en jämn fördelning av traditioner 

och förändringar. I en grupp med optimal differentiering står individerna varandra nära 

och de har också utvecklat kunskap och förståelse om varandras åsikter och synsätt 

(Scheff 1994).  Scheffs (1994) optimala differentiering kan främst appliceras på 

medarbetarna M6 och M2s utsagor nedan, gällande sina arbetskollegor som 

omplacerades med dessa.  
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Ja, ja absolut, det är en gudagåva att ha varandra, det är styrkan det är jätteskönt 

att ha. [...]. (M6) 

Nja..vi är som sagt två i vår lilla grupp då och vi har inte mycket gemensamt 

arbetsmässigt med dem här killarna och tjejerna här ute [...]. (M2) 

Vissa yrkesgrupper har sedan tidigare uppnått optimal differentiering. Däremot har 

avdelningen, totalt sett, inte lyckats uppnå balans och gemenskap mellan de olika 

yrkesgrupperna. Denna obalans kan leda till överdifferentiering, vilket innebär att 

individen känner sig alienerad från gruppen. Alianationen uppstår eftersom balansen 

mellan närhet och distans till gruppen är för stor för individen. Överdifferentieringen 

har troligtvis växt fram utifrån att den nya avdelningen är som M2 uttryckte sig; "[...] vi 

är en väldigt spretig organisation". Förutom M2 uttalande om organisationens 

uppbyggnad, så är det även arbetstiderna och arbetsuppgifterna som skapar 

överdifferentieringen på avdelningen. Vilket bekräftas i M4 uttalande; "[…] dagar som 

jag inte pratar med dom för att vi kanske inte får kafferast samtidigt eller. Så jag blir 

ensam i min grupp,.[…] jag har aldrig nåt gemensamt mer än APT […]". Samtidigt som 

det finns fler medarbetare som upplever en ensamhet på avdelningen. De uppvisar 

överdifferentieringens alienation både gentemot medarbetarna i sin yrkesgrupp, men 

även gentemot avdelningen i sin helhet. Samtidigt går det att utläsa en vilja bland 

medarbetarna att skapa en samhörighet över yrkesgränserna. Medarbetarna  vill söka 

närhet och kontakt med de  andra medarbetarna på avdelningen för att bland annat bli 

omtyckta. Detta går direkt att koppla till  McCelland samhörighetsbehov (Aronsson 

m.fl. 2012), att medarbetarna söker efter en social interaktion, som de vill uppnå på 

arbetsplatsen. Exempel på detta är M4 upplevelser;  

Vi har aldrig en gemensam fika eller för att öka gemenskapen. Vi kanske ska vi 

göra någonting någon gång, nej. Så lite tråkigt så. För det har man från andra 

arbeten. Har man haft det lite så mysigt och att vi gör en AW eller att vi gör 

någonting sånt. Neej. (M4) 

7. Sammanfattning och slutsatser  
Syftet med denna studie har varit att skapa en djupare förståelse och förklaring för hur 

medarbetarna på kundserviceenheten upplevt och tolkat organisationsförändring "En 

väg in", utifrån teorier gällande motivation, motstånd, förändringsledarskap. Dessa har 
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kompletterats med teorin sociala band för att belysa hur medarbetarnas relationer har 

påverkats. 

 

Gällande temat "Delaktighet och makt" har det framkommit att flera medarbetare i 

studien har upplevt brist på kommunikation, vilket går stick i stäv med Jacobsens 

(2013) synsätt att i ett förändringsarbete kommunicera ut budskap och vision länge och 

övertydligt. Från medarbetarnas utsagor har det även framkommit olika versioner av 

motstånd mot organisationsförändringen. Detta motstånd bekräftas av Jacobsen (2013) 

motståndsteori, att ledningen inte lyckats kommunicera ut budskapet ordentligt till de 

berörda medarbetarna och att detta i sin tur skapat rädsla för det nya och ifrågasättande 

av förändringen. Motståndet mot förändringen sammanfaller även med McCelland 

kontrollbehov (Aronsson m.fl. 2012), att medarbetarna har saknat kontroll över sin 

situation. Brist på kontroll och kommunikation medför bristande motivation och därmed 

avsaknad av delaktighet.  Flertalet har upplevt att de inte haft några valmöjligheter 

gällande förflyttning i den nya organisationen. Under intervjuerna har det framkommit 

att ledningen inte klarat av att hålla de löften som medarbetarna upplevt de blivit 

lovade. Brutna löften kan innebära att medarbetarna tappar förtroendet för ledningen 

och tappar möjligheterna till Maslows femte trappsteg, självförverkligande och 

Herzbergs tillfredsställelse på arbetsplatsen (Aronsson m.fl.2012, Herzberg 

[1968]/2003). Var exakt löftena uppkommit och vilka som ska uppfylla dessa går endast 

att spekulera om. Medarbetarna som ansett att de blivit lovade förbättringar kan vara de 

individer som faller under McCelland prestationsbehov. Att de genom löftena såg en 

möjlighet till att prestera och bemästra nya arbetsuppgifter (Aronsson m.fl. 2012). 

Andra medarbetare anser att de förlorat vissa utvecklingsmöjligheter. Därmed kan de ha 

gått miste om chansen till tillfredställelse (Aronsson m.fl.2012, Herzberg [1968]/2003). 

Slutligen gällande motivation framkom det även att vissa medarbetare inte längre 

känner arbetsglädje utan snarare ser yrket som ett försörjningsmedel. Att jämföra med 

Herzbergs hygienfaktorer (Aronsson m.fl.2012, Herzberg [1968]/2003). Vad gäller 

ledarskapet i den nya avdelningen efterfrågar vissa medarbetare ett tydligare och mer 

bestämt ledarskap, andra medarbetare är nöjda med ledarstilen. En framgångsfaktor kan 

vara att ledaren skapar en balans mellan den demokratiska (O) och auktoritära 

ledarstilen (E) (Jacobsen 2013). 
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 I temat "Process och tid" beskrivs att organisationsförändringen "En väg in" skapats av 

interna drivkrafter och att ledningen använt sig av en kombination av 

förändringsstrategier E och O (Jacobsen 2013). Detta styrks av att ledningen planerat 

projektet utifrån interna behov samt att de valt att omplacera medarbetarna istället för 

att nyrekrytera. Organisationsförändringen kan jämföras med en kombination av 

Jacobsens (2013) utveckling och brytning. Ledningen har valt att både utveckla och 

bryta loss delar av verksamheten för att skapa kundserviceenheten. Vad gäller 

tidsperspektivet för medarbetarnas omställning, så har ledningen haft ett alltför 

kortsiktigt perspektiv, då det tagit längre tid än vad ledningen trodde från början. Från 

medarbetarna har det framkommit att de haft olika inställningar kring projektet. Vissa 

medarbetare har haft inställningen att förändringen gynnat dem medan andra har 

upplevt att det är för kostsamt att protestera mot förändringen. Detta kan jämföras med 

Jacobsens (2013) affektiv- och nödvändighetsuppslutning. Det har också visats sig att 

Jacobsens (2013) begrepp, det psykologiska kontraktet, kan användas för att klargöra att 

den nya avdelningen saknar en organisationskultur med gemensamma normer och 

värderingar. Exempelvis saknar APT- möten en struktur som motsvarar avdelningens 

sammansättning.  

 

I temat "Sociala relationer" har det framkommit att medarbetarna utifrån Scheffs (1994) 

teori om sociala band och differentieringen, upplever en avsaknad av ett starkt band 

mellan varandra, på grund utav deras olika yrkesgrupper. Medarbetarna har alltså inte 

uppnått en optimal balans mellan närhet och distans till varandra utanför 

yrkesgrupperna. Obalansen som har uppstått på avdelningen har lett till att vissa 

medarbetare känner sig alienerade från sina kollegor i såväl yrkesgruppen som på och 

avdelningen, vilket sammanfaller med Scheffs (1994) överdifferentiering. Det går även 

att applicera McCelland (Aronsson m.fl. 2012) samhörighetsbehov gällande 

medarbetarnas upplevelser av relationerna. Medarbetarna vill skapa en gemenskap 

mellan yrkesgrupperna, men det skapas inte utrymme för detta.     

8. Reflektioner 
Sett ur ett socialpsykologiskt perspektiv har den här studien visat hur viktigt det är att 

motivera de anställda inför, under och efter en organisationsförändring. De 

vetenskapliga artiklar som inledningsvis presenteras i studien, behandlar teman 
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ledarskap, motivation, kommunikation och delaktighet. Artiklarna har framförallt 

används som ett komplement, för att uppnå en djupare förståelse för forskningsområdet 

kring organisationsförändringar. Vi har valt att vara tämligen sparsmakade vad gäller att 

involvera artiklarna i analysen. De vetenskapliga artiklar som vi använt har poängterat 

vikten av att medarbetarna behöver synliggöras och involveras i förändringsprocessen. 

Dessa artiklar anser vi kompletterar studiens frågeställningar. Det som främst skiljer vår 

studie åt mot studierna i de vetenskapliga artiklarna är att vi valt att ge medarbetarnas 

perspektiv större fokus, istället för att lyfta fram ledningens roll i förändringsarbetet. Vi 

anser att projektet "En väg in" fokuserat alltför mycket på förvaltningens behov och för 

lite på de medarbetare som varit involverade i projektet. Även om projektet "En väg in" 

på pappret blivit lyckat, så menar vi att den nya organisationen misslyckats, på så sätt 

att flera medarbetare upplevt avsaknad av motivation och delaktighet. Vi vill dock 

poängtera att vi i denna studie endast "skrapat på ytan" eftersom vi bara tagit del av ett 

fåtal individers åsikter. Medarbetarna har varit tillmötesgående och svarat öppenhjärtligt 

på våra frågor. Efter bearbetning av intervjuerna har vi reflekterat över medarbetarnas 

öppenhet, då vissa frågor rört känsliga ämnen såsom relationer till ledare och kollegor, 

samt egna känslor om organisationsförändringen. Denna öppenhet i intervjuerna 

grundar sig i att vissa medarbetare redan diskuterat sina upplevelser med den nya 

kundservicechefen. De har troligtvis inget att förlora på att delge sina upplevelser med 

oss. Tilläggas bör, är att alla intervjuer som citeras är avidentifierade i studien. Det vi 

personligen kan förbättra är intervjutekniken. Vi kunde varit mer drivna vad gäller 

följdfrågor och att hålla intervjuerna inom ramverket. Vi anser oss ändå nöjda med det 

material vi samlat in eftersom det har framkommit många synpunkter och tankegångar 

om organisationsförändringen. Vi hoppas att studien har fördjupat våra läsares 

förståelse om hur medarbetare på organisationsförändringen "En väg in" upplevt denna 

och även hur organisationsförändringar kan ses ur ett socialpsykologiskt och relationellt 

perspektiv. Vi hoppas också att denna studie kan användas som underlag för 

förvaltningsledning och kundservicechefen för att höja motivationen och gemenskapen 

på kundserviceenheten. Vår förhoppning är att studiens slutsatser kan tas tillvara inför 

kommande organisationsförändringar i kommunen. Förslag till vidare forskning är att 

titta närmare på relationen mellan chef medarbetare i ett genusperspektiv och med 

hänsyn tagit till ålder. Det hade också varit intressant att studera ledarskapsteorier på 

nytillträdda chefer, innan de tillträder och efter ett års tjänstgöring.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Information: 

• Presentera oss 

• Tacka för deltagandet 

• Förklara studiens syfte 

• Etik; frivilligt, spela in, tillgång till material. 

Bakgrundsdata: 

• Befattning 

• (Om chef; hur länge i kommunen?) 

Omorganisering:  

• Kan du börja med att beskriva organisationsförändringen "En väg in" ? 

• Hur har projektet presenterats till er? 

• Omfattning?  

• Hur har din upplevelse varit kring "En väg in" ? 

• Har du varit för eller emot organisationsförändringen? beroende på svar hoppa till 

motivation/motstånd eller ledarskap 

Ledarskap:  

• Hur har du upplevt ledarskapet? 

• Anser du att ledarskapet har varit bra? - Förklara vad en bra ledare är för dig.  

• Har du haft möjlighet att påverka organisationsförändringen? 

• Har det varit tydlig information om organisationsförändringen? - Feedback, vet 

alla vad som händer?  

• Vad anser du om den nya kundservice chefen?  
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Motivation/motstånd:  

• Vad har organisationsförändringen inneburit för dig? 

• Vilka känslor har uppkommit? 

• Har det funnits möjlighet till löneförhöjning, vidare utbildning/utveckling utifrån 

organisationsförändringen?  

• Har ledningen gått ut med löften om förbättringar gällande ovanstående för att få 

med dig under organisationsförändringen? 

• Upplever du att information av "En väg in"  kom ut i god tid enligt dig? - Om inte, 

utveckla, vad kunde ha varit annorlunda? 

Sociala relationer: 

• Hur såg relationen ut till dina kollegor innan organisationsförändringen? 

• Hur har organisationsförändringen mottagits av dina kollegor? 

• Hur anser du att ni har kunnat tala om era känslor och funderingar kring 

sammanslagningen? 

• Hur upplever du dina relationer med dina gamla respektive nya kollegor efter ihop 

sammanslagningen? 

• Hur upplever du din relation till din/dina chefer? – innan/efter/ny kundservice chef 

Avslut: 

• Har du några övriga kommentarer till det vi ställt idag eller finns det något annat som 

du skulle vilja ta upp? 

• Tacka så mycket 

• Gå igenom etik igen 

• Avsluta 
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Bilaga 2. E-post till Varbergs kommun  

Hej! 

Jag heter Tina Theandersson och min uppsatspartner heter Josefin Bergström. 

Vi läser just nu vårt sista år på Socialpsykologiska programmet på Halmstad Högskola. 

Vi är i startgroparna av vår c-uppsats där vi vill lägga fokus på hur de berörda av en 

organisationsförändring upplever denna organisationsförändring. De infallsvinklar som 

vi är intresserade av att studera är bland annat motstånd och motivation till 

organisationsförändringen, och dels vilket stöd som ges till de berörda. För att 

undersöka detta behöver vi intervjua åtta till tio stycken personer. Allra helst vill vi 

utföra intervjuerna ansikte till ansikte, men vi kan även genomföra dem via telefon. 

Intervjuerna skulle behöva genomföras under oktober månad för att vi skall hinna gå 

igenom det insamlade materialet. Vi undrar därför om ni i Varberg genomför någon 

organisationsförändring som vi skulle kunna studera. Vi kommer höra av oss under 

morgondagen. 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Josefin Bergström-  0738-03 84 46  

bergstromjosefin@hotmail.com 

Tina Theandersson-  0708- 23 54 91 

tina.theandersson@gmail.com 
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