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Sammanfattning 

 
Bakgrund 
I dagens arbetsliv ökar förändringstakten på grund av ett alltmer internationaliserat samhälle. 

För att organisationer ska överleva är omorganiseringar och utvecklingsarbeten nödvändiga. 

Den första januari 2011 genomfördes en omfattande omorganisation i Borås Stad som bland 

annat innebar en omorganisering av de tio befintliga kommundelarna, vilka blev 

koncentrerade till tre stadsdelar. Då kommunen bygger på beslut med demokratiskt folkvalda 

representanter anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till hur omorganiseringen har upplevts 

för att få veta om förändringsarbetet resulterat i engagemang hos medarbetarna och därmed 

framgång. Vi finner därför ett intresse att studera hur omorganiseringen av kommundelar till 

stadsdelar har upplevts av enhetschefer inom äldreomsorgen i Borås Stad. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att få förståelse för hur åtta enhetschefer upplever den omorganisering 

av kommundelar som genomfördes vid årsskiftet 2010/2011 inom Borås Stads 

verksamhetsområde äldreomsorg. Fokus kommer att ligga på delaktighet, information och 

kommunikation samt hur enhetscheferna upplever att deras arbete har förändrats i jämförelse 

med innan omorganiseringen. 

 

Metod 
I studien används en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Vi genomförde åtta 

semistrukturerade och individuella intervjuer. Det empiriska materialet har jämförts och 

analyserats med stöd av vetenskapliga artiklar och teorier för att komma fram till ett resultat 

och en diskussion.  

 

 



 
 

Resultat 
Vi tycker oss kunna utläsa av vårt resultat att respondenterna upplever att de har en förståelse 

för varför omorganiseringen behövde genomföras. Några respondenter upplever att det var för 

lite information och kommunikation kring omorganiseringen samt att tiden för genomförandet 

av omorganiseringen var för kort. Flera respondenter upplever att administrationen har ökat 

efter omorganiseringen samt att det nu är fler personer som ska vara med och bestämma vilket 

en del respondenter upplever bidrar till ett trögare system och längre beslutsvägar. Dock 

upplever en del respondenter en ökad trygghet och tydlighet i den förändrade strukturen. Flera 

respondenter upplever fördelar i att det nu går att samverka och lära sig mer av varandra 

stadsdelarna emellan. Några respondenter upplever att de inte fått möjlighet att vara delaktiga 

i omorganiseringen i någon särskilt stor utsträckning. En del uttrycker att de fått vara med och 

påverka arbetet på den egna arbetsplatsen när omorganiseringen väl var genomförd. Några 

respondenter upplever att mycket kompetent personal har gått förlorad vid omorganiseringen 

och anser att en del personal borde fått vara kvar på sina gamla positioner för att behålla en 

del av kompetensen. En del upplever att positioner blivit otydliga vilket skapat en förvirring 

kring vem som ska göra vad och upplever att en avgränsning av positioner med fördel kunde 

genomförts inför omorganiseringen.  

 

 



 
 

Abstract 

 

Background 
The rate of change in today's working life increases, due to an increasingly internationalized 

society. In order to survive, organizations must continuously reorganize and develop work. 

On January 1, 2011, an extensive reorganization was made in the city of Borås. This included 

a reorganization of the ten existing districts, which were concentrated into three districts. 

Since the municipality is based on decisions made by democratically elected representatives, 

we believe that it is important to take into account, how the reorganization has been 

perceived. This provides the opportunity to gain knowledge about if the change process 

resulted in commitment from the employees and thus success. Therefore, we find it interesting 

to study how the reorganization of the ten districts into three districts has been experienced by 

the unit managers of the care of the elderly in the city of Borås. 

 

Purpose 
The purpose of the study is to investigate how the reorganization of districts conducted at the 

turn of 2010/2011, was experienced by unit managers of the care of the elderly in the city of 

Borås. We will focus on participation, information and communication, and if the unit 

managers feel that their work has changed compared to before the reorganization. 

 

Method 
The study uses a qualitative approach with a hermeneutic perspective. We conducted eight 

semi-structured and individual interviews. The empirical data has been compared and 

analyzed with the help of scientific articles and theories, to reach a result and discussion. 

 

Results 
Our results indicate that there is a confidence and an understanding of why the reorganization 

needed to be done. Some respondents experience that there was too little information and 

communication about the reorganization, and that the time for implementation of the 

reorganization was too short. Several respondents feel that the administration has increased 

after the reorganization, and that there are more people who now are involved when it comes 

to decision making. This was experienced to contribute to a slower decision making process. 

However, some respondents feel confident in the changed structure, as it is perceived as more 

clear than when there were fewer people involved in the decision making. Several 

respondents perceive advantages in that it is now possible for the districts to interact and learn 

from each other. Some respondents feel that they were not given the opportunity to be 

involved in the reorganization in a particularly large extent. Some respondents expresses that 

they had been able to influence the work at their workplace, which was perceived as positive. 

Many respondents feel, that highly skilled personnel were lost in the reorganization, and that 

some should have been remained in their old positions to remain a part of the expertise that 

existed. Some feel that the demarcation of positions should have been implemented before the 

reorganization, in order to clarify who does what. 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet ges läsaren en överblick till vårt valda ämnesområde. Här 

presenteras även en problemdiskussion samt vårt syfte och frågeställningar.  
 

Förändringar sker kontinuerligt i privatlivet, arbetslivet och i samhället. En del av dessa sker 

successivt och är lugna medan andra är kaotiska. I dagens arbetsliv ökar förändringstakten på 

grund av ett alltmer internationaliserat samhälle som bidrar till att konkurrensen hårdnar. 

Dessutom har den offentliga sektorn kämpat med besvärliga förhållanden, då 1990-talets 

lågkonjunktur bidrog till nedskärningar och minskad budget. För att organisationer ska 

överleva i vår föränderliga värld är omorganiseringar och utvecklingsarbeten nödvändiga 

(Angelöw 1991:9f). Under 1980-talet och i ökande takt under 1990-talet blev kvalitet och 

kundanpassning allt viktigare konkurrensmedel. De anställda har med tiden kommit att 

alltmer betraktas som en resurs och deras erfarenhet, kompetens samt vilja till lärande och 

utveckling har blivit alltmer viktiga tillgångar i arbetslivet (Berglund & Schedin 2009:207f). 

För att nå verklig framgång vid ett förändringsarbete behöver organisationer få så många 

anställda som möjligt engagerade i förändringsarbetet (Angelöw 1991:12).  

 
Arbetspsykologen Harald Berg menar att omorganisationer i kommuner idag sker för ofta och 

att det mestadels beror på den politiska styrningen då omorganiseringar ofta sker vid varje 

nytt val. Då kommuner är politiskt styrda upplever medarbetare ofta att de inte kan vara med 

och påverka omorganiseringar, vilket resulterar i att de kan avskärma sig och uppfattar 

omorganiseringarna i sig som onödig. Berg poängterar dock att alla omorganiseringar inte bör 

betraktas som onödiga då många av dessa i synnerhet behövs genomföras. Vidare menar han 

att det är av stor vikt att omorganiseringar resulterar i att samtliga berörda upplever att de får 

ut något av dem; något som ledningen ofta missar. De anställda riskerar att tappa förtroendet 

för ledningen om det inte finns någon kommunikation eller förståelse för förändringarna
1
. 

Förändringar i arbetet hävdas ofta leda till motstånd hos medarbetare, vilket inte behöver vara 

fallet, då människor välkomnar förändringar som kan göra deras situation bättre (Angelöw 

1991:19). 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Borås Stads organisationsförändring 

Den första januari 2011 genomfördes en omfattande omorganisation i Borås Stad. Detta 

grundade sig i att kommunfullmäktige i Borås Stad hade tagit ett beslut i juni 2010 om att 

fastställa en ny nämndorganisation. Detta beslut innebar bland annat att en del nya nämnder 

tillkom medan andra försvann, samt en omorganisering av de tio befintliga kommundelarna 

som blev koncentrerade till tre stadsdelar: Öster, Väster samt Norr
2
 (se figur 1). 

Omorganiseringen innebar färre administrativa gränser. Kommunstyrelsens ordförande Ulrik 

Nilsson uttryckte i en artikel på Borås Stads hemsida att den främsta målsättningen med 

omorganiseringen var att förbättra likabehandlingen av medborgarna i Borås Stad. Tanken var 

att det således inte ska spela någon roll i vilken del av Borås medborgarna bor, utan det ska 

finnas möjlighet att få samma service när det gäller skola, barn- och äldreomsorg i hela Borås 

                                                           
1
 http://www.suntliv.nu/Teman/Kris-och-forandring/Artiklar-om-kris-och-forandring/Dalig-omorganisation-kan/ 

[2013-01-03] 
2
http://www.boras.se/download/18.2254dcda128d8923bdf80004770/Nr+64+Ny+n%C3%A4mndorganisation.pd

f [2012-12-20] 

http://www.suntliv.nu/Teman/Kris-och-forandring/Artiklar-om-kris-och-forandring/Dalig-omorganisation-kan/
http://www.boras.se/download/18.2254dcda128d8923bdf80004770/Nr+64+Ny+n%C3%A4mndorganisation.pdf
http://www.boras.se/download/18.2254dcda128d8923bdf80004770/Nr+64+Ny+n%C3%A4mndorganisation.pdf
http://www.boras.se/download/18.2254dcda128d8923bdf80004770/Nr+64+Ny+n%C3%A4mndorganisation.pdf
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Stad. Ytterligare fördelar med omorganiseringen är att resurser kan användas på ett mer 

effektivt och flexibelt sätt. Som ett exempel på det tar Ulrik Nilsson upp förskolor i olika 

kommundelar där det innan omorganiseringen kunde finnas för många barn på en förskola i 

en kommundel och finnas flera platser över på en förskola i en annan kommundel
3
. 

 

1.1.2 Fakta om äldreomsorgen i Borås Stad  
De tre stadsdelarna i Borås ansvarar för äldreomsorgen inom sitt område. Borås arbetar 

kontinuerligt för att utveckla och förbättra kvalitén för verksamheten. Äldreomsorgen i 

vardera stadsdel erbjuder stöd och service till personer över 65 år. Borås Stad beskriver att 

målet med äldreomsorgen är att individerna ska kunna bo kvar i sina hem så länge de själva 

vill och att de ska uppleva att de får den hjälp de behöver och känna trygghet i det. Inom 

äldreomsorgen i samtliga stadsdelar arbetar all personal efter en gemensam äldreomsorgsplan 

där målen med äldreomsorgsverksamheten framförs. Tanken med äldreomsorgsplanen är även 

att den ska skapa enhetlighet och tydlighet om vad som ska uppnås och utvecklas
4
.  

 
Figur 1. Översikt över Borås Stads tio stadsdelar som fogades ihop till tre. 
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1.1.3 Enhetschefer inom äldreomsorgen 
Enhetscheferna inom äldreomsorgen i Borås Stad har ansvar för det verksamhetsområde i den 

stadsdel de arbetar. I vår studie har vi genomfört intervjuer med enhetschefer vilket vi 

kommer att presentera närmre i andra avsnitt av den här undersökningen. Under dessa 

intervjuer fick vi bland annat information om deras yrkesroll och arbetsuppgifter. Det 

framkom att enhetscheferna är ansvariga för både personal och brukare. Deras arbetsuppgifter 

består till stor del av budgetansvar, schemaläggning, hantering av löneprogram, rekrytering, 

arbetsmiljöfrågor och övergripande verksamhetsfrågor. 

 

                                                           
3
http://www.boras.se/startsidanslankar/aktuellt/aktuellt/nyheter/nyheterborasstad/rattvisaeffektivitetochkvalitetby

ggstenariborasomorganisation.5.5aabb1bc12ba0b765da80002700.html [2012-12-18] 
4
http://www.boras.se/kategorisidor/familjochomsorg/familjochomsorg/aldreomsorg/aldreomsorg/kvalitetochutve

ckling.4.7243a9a4125d5ad4db180006778.html [2013-01-06] 
5
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganisation/

stadsdelar.4.7243a9a4125d5ad4db1800026315.html [2012-12-29] 

http://www.boras.se/startsidanslankar/aktuellt/aktuellt/nyheter/nyheterborasstad/rattvisaeffektivitetochkvalitetbyggstenariborasomorganisation.5.5aabb1bc12ba0b765da80002700.html
http://www.boras.se/startsidanslankar/aktuellt/aktuellt/nyheter/nyheterborasstad/rattvisaeffektivitetochkvalitetbyggstenariborasomorganisation.5.5aabb1bc12ba0b765da80002700.html
http://www.boras.se/startsidanslankar/aktuellt/aktuellt/nyheter/nyheterborasstad/rattvisaeffektivitetochkvalitetbyggstenariborasomorganisation.5.5aabb1bc12ba0b765da80002700.html
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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1.2 Problemdiskussion  
I Borås Stads organisation arbetar cirka 10 000 personer

6
. Kommunfullmäktige är det organ 

som är högst beslutande i organisationen. Kommunstyrelsen som innefattar politiker har hand 

om beslutsfattande i den dagliga verksamheten. Kommuner får inte arbeta i vinstdrivande 

syfte. Samtliga medborgare betalar kommunalskatt och alla har rättighet till samma service 

och möjligheter inom kommunen
7
. Då Borås Stad är en kommun är den därmed politiskt styrd 

och vi anser att det är intressant hur de bedriver verksamheter och hur förändringar upplevs. 

Ett flertal kommuner, däribland Borås Stad, har infört lagen om valfrihetssystem (LOV) som 

syftar till att äldre själva ska få möjlighet att välja att bo på ett privat eller kommunalt 

äldreboende
8
. Det finns en uppåtgående trend som visar att intresset för privat äldreomsorg 

ökar, dock är den kommunala äldreomsorgen fortfarande störst. Som tidigare nämnt tillkom 

en ny kommunledning vid valet 2010, som tog ett beslut om en omorganisation av Borås 

kommundelar. Då kommunen har så många anställda och bygger på beslut av demokratiskt 

folkvalda representanter, anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till hur omorganiseringen har 

upplevts för att få veta om förändringsarbetet resulterat i engagemang hos medarbetarna och 

därmed framgång. Att undersöka hur Borås Stads omorganisering har upplevts, finner vi 

intressant ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv då det kan ge en ökad förståelse för hur 

anställda har upplevt en organisatorisk förändring. Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv anser 

vi att vår undersökning därmed kan ge ökad förståelse för hur människor upplever arbetslivet 

samt deras eget arbete.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att få en förståelse för hur åtta enhetschefer inom Borås Stads 

verksamhetsområde äldreomsorg upplever den omorganisering som genomfördes vid 

årsskiftet år 2010/2011. Vi vill bidra till forskning inom organisering genom att skapa en 

förståelse för hur omorganisering kan upplevas av enhetschefer i en organisation. Våra 

frågeställningar är således: 
 

 Hur upplever enhetschefer sina möjligheter till delaktighet under omorganiseringen? 
 Hur upplever enhetschefer att dem delgivits information om omorganiseringen och hur 

denna information har kommunicerats? 
 Hur upplever enhetschefer sin förståelse för syftet med omorganiseringen? 
 Hur upplever enhetschefer att omorganiseringen har påverkat deras arbete? 

 

1.3 Begreppspreciseringar 
Becker menar att det är viktigt att definiera begrepp som används i en studie för att inte låta 

begrepp få för vid innebörder och bli alltför generaliserande. Det är även viktigt att inte leta 

efter eller tvinga på begrepp på individers yttranden (Becker 2008:132ff). Därför vill vi 

definiera vad vi i denna studie avser med begreppen organisation, information samt 

förändringsarbete.  
 

                                                           
6
http://www.boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/naringslivocharbete/ledigajobb/arbetsgivarenborasstad.4.

7243a9a4125d5ad4db1800018367.html [2013-01-06] 
7
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganisation/

vemgorvad.4.7243a9a4125d5ad4db1800026389.html [2012-12-29] 
8
 http://www.dn.se/debatt/valfrihet-inom-aldrevarden-kan-bli-obligatorisk-ar-2014 [2012-01-05] 

http://www.boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/naringslivocharbete/ledigajobb/arbetsgivarenborasstad.4.7243a9a4125d5ad4db1800018367.html
http://www.boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/naringslivocharbete/ledigajobb/arbetsgivarenborasstad.4.7243a9a4125d5ad4db1800018367.html
http://www.boras.se/kategorisidor/naringslivocharbete/naringslivocharbete/ledigajobb/arbetsgivarenborasstad.4.7243a9a4125d5ad4db1800018367.html
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.dn.se/debatt/valfrihet-inom-aldrevarden-kan-bli-obligatorisk-ar-2014
http://www.dn.se/debatt/valfrihet-inom-aldrevarden-kan-bli-obligatorisk-ar-2014
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Begreppet organisation beskrivs av Strannegård och Eriksson-Zetterquist (2011) som ett 

system som ska generera någon slags samordnad handling. Vidare beskriver de att en 

organisation skapar ordning och reda, har tydliga mål, samordnar, innefattar en enighet, en 

formell struktur samt någon form av hierarki (Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011:11f).  

 

Begreppet information beskriver Nationalencyklopedin (2012) som det innehåll som överförs 

vid en kommunikation. Information är när en individ får kännedom om något som fakta, 

upplysningar eller underrättelser. Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan information och 

kunskap, då information kan bidra till en viss kunskap men inte någon djupare insikt. Det går 

att skilja på två typer av information, den sakliga som sker vid nyhetssammanhang samt den 

subjektiva som vid reklam och propaganda med syfte att övertala individen med information. 

Gemensamt för dessa är att det sker en påverkan på individen som är mottagare som tolkar 

informationen samt får ökad kunskap
9
. 

 

Begreppet förändringsarbete beskriver Nationalencyklopedin som det som genomförs vid 

förändring, utveckling och omformandet av ett socialt system. Ett förändringsarbete 

genomförs vid upplevda problem. Former för förändringsarbete är omdiskuterade, då det är 

något som påverkar individers trygghet och vardagsliv. Arbetslivet idag ställer krav på 

flexibilitet och förändringsbenägenhet på grund av internationalisering och därav betonas 

vikten av tillvaratagandet av medarbetares kunskap och erfarenhet allt mer. Medarbetares 

delaktighet och engagemang tillgodoses ofta genom att förändringsarbetet genomförs likt ett 

projekt där medarbetare är med i konferenser och workshops
10

. I en del litteratur vi använt oss 

av i vår studie benämns begreppet förändringsarbete synonymt med omorganisering och 

tvärtom. Därför har vi valt att använda oss av båda begreppen i vår uppsats, dock syftar vi till 

samma betydelse. Bolman & Deal (2005) definierar begreppet omorganisation som ett 

förändringsarbete som en organisation kan genomföra när dess struktur inte är lämpligt 

anpassad efter en viss situation (Bolman & Deal 2005:37). 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att enbart undersöka enhetschefers upplevelser 

av den gjorda omorganiseringen. Trots att Borås Stad innefattar flera olika 

verksamhetsområden valde vi att avgränsa oss till verksamhetsområdet äldreomsorgen då det 

var det område vi först kom i kontakt med. Vi har även valt att avgränsa oss till att endast 

intervjua enhetschefer delvis då vår undersökning blir alldeles för omfattande om vi intervjuar 

personer inom flera olika befattningar inom äldreomsorgen, och delvis då vi finner det 

intressant att dessa har en position med både chefer över sig men har även anställda under sig. 

Vi förmodar att enhetschefer har förståelse för hur anställda både längre upp och ner i 

organisationen har upplevt omorganiseringen utöver deras egna upplevelser. Vi har dessutom 

valt att endast intervjua personer som har arbetat inom organisationen både innan och efter 

omorganiseringen då vi förmodar att de därmed har en god inblick i hur organisationen 

fungerar.   

 

 
 

                                                           
9
 http://www.ne.se/lang/information/211471, Nationalencyklopedin [2012-12-29] 

10
 http://www.ne.se/förändringsarbete, Nationalencyklopedin [2012-12-29] 
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1.5 Disposition 
Vår uppsats har följande disposition: 
 

Kapitel 1: Inledningen innefattar en inledning, en bakgrund, en problemdiskussion samt 

begreppspreciseringar. Här presenteras även syftet med vår studie samt våra frågeställningar.  
 

Kapitel 2: Här behandlas tidigare forskning där vi lyfter fram vad som tidigare gjorts under 

vårt valda undersökningsområde. Kapitlet innefattar även teoretiska utgångspunkter som är 

relaterade till vår undersökning.  
 

Kapitel 3: I metoddelen framgår hur vår studie har genomförts, vilken metod vi har använt, 

urval, material, hur vi har analyserat, en redogörelse av vår förförståelse samt hur 

arbetsfördelningen sett ut.  
 

Kapitel 4: I resultatdelen sammanfattas och analyseras de empiriska resultat vi fått fram 

under de intervjuer som gjorts med enhetschefer från äldreomsorgen inom Borås Stad. 
 

Kapitel 5: I diskussionsdelen tolkas de resultat som har kommit fram i förhållande till tidigare 

forskning samt teorier. Diskussionen avslutas med en metoddiskussion samt förslag till 

fortsatt forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som vi anser är relevant för vårt syfte samt 

frågeställningar. Den tidigare forskningen består av nationell såväl som internationell 

litteratur och vetenskapliga artiklar. 

 

2.1 Motstånd mot förändring 
I avhandlingen Management och motstånd - offentlig sektor i omvandling skriver Henrietta 

Huzell (2005) om motstånd som kan uppstå bland anställda när en organisation inom offentlig 

sektor påbörjar och genomför ett förändringsarbete. Hennes avhandling baseras på ett 

utvärderingsarbete hon fick i uppgift att utföra på Banverket 1998. Omorganiseringen innebar 

att två divisioner inom Banverket skulle förändra sin organisationsstruktur. Tanken var att 

uppnå en ökad flexibilitet, marknadsorientering, kundorientering samt affärsmässighet. 

Studiens grundläggande antagande är att när ledningen i en organisation exempelvis strävar 

efter att öka effektiviteten eller kontrollera arbetsprocessen samtidigt som de anställda strävar 

efter att själva kunna styra arbetsprocessen, uppstår det en naturlig motsättning mellan ledning 

och anställda (Huzell 2005:2f).  

Huzell har en vid definition av begreppet motstånd som även innefattar anställdas (ofta 

omedvetna) kritik mot en omorganisering. Med andra ord menar hon att motstånd kan, men 

behöver nödvändigtvis inte visa sig i öppna former av strejker eller frånvaro, utan motstånd 

kan vara av dold karaktär där den anställda motsätter sig en förändring utan att aktivt utföra 

tydliga handlingar (Huzell 2005:18). Motstånd förekommer inte utan drivkraft, utan det måste 

finnas förutsättningar för att motståndet ska existera eller reproduceras (Huzell 2005:114). 

Huzell belyser att enligt det så kallade motståndsperspektivet bör gränser efter en 

omorganisering vara tydliga och då särskilt vad gäller avgränsningar av arbetsuppgifter. Detta 

då arbetsuppgifter efter en omorganisering kan upplevas av anställda som oklara vilket kan 

resultera i upplevelser som förlorad kontroll över arbetet och uppgivenhet (Huzell 2005:145) 

Motståndsperspektivet belyser även hur en förändring av en organisation kan påverka arbetet, 

arbetstiden samt interaktionen och att dessa sammantaget intensifierar arbetet. Huzell lyfter 

fram tre olika teman vad gäller motstånd av dold handling för att förklara detta.  

 
1. Begränsningar i tid och arbete som innebär att minskade resurser och tidsbrist resulterar i 

att anställda upplever att de hindras från att utföra sitt arbete ordentligt och därmed kan detta 

motivera anställda att inte göra det som ledningen hoppas på. Anställda kan även låta bli att 

hjälpa till då de menar att det är oundvikligt då tiden inte räcker till. Detta kan även resultera i 

att anställda stänger in sig på sina kontor för att hinna med arbetsuppgifterna vilket går emot 

ledningens önskemål om att de anställda ska sprida kunskaper och öka samverkan (Huzell 

2005:146ff).  
 

2. Begränsande interaktion som innebär att anställda ifrågasätter ledningens idéer om 

interaktion och att ständigt sträva efter mer och/eller en annan variant av samarbete för att 

utföra arbetsuppgifter. Vid nya samarbetsformer såsom förändringar av exempelvis arbetslag 

föredrar ofta anställda standardiserade arbetsformer istället för ökad interaktion. Detta då de 

ofta upplever det som slitsamt att samarbeta och interagera på nya sätt (Huzell 2005:151f).  
 

3. Kompetensförluster som innebär att anställda kan uppleva att det kan saknas kompetens för 

att kunna utföra arbetsuppgifter. Anställda kan uppleva att ledningen inte borde förändra allt 

för mycket genom att sortera om och omlokalisera arbetskraften, utan istället borde de 
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fokusera på den kompetens som finns och fördjupa den genom att låta oerfarna anställda läras 

av den som är erfaren (Huzell 2005:152ff). 
 

2.2 Kommunikationens roll 
I artikeln The role of communication in organisational change skriver Wim J. L. Elving 

(2005) om kommunikationens roll under organisatoriska förändringar. Där lyfter han fram att 

även om intresset och forskning kring organisationsförändringar ständigt ökar, är det 

intressant att fortsätta studera dessa då organisationsförändringar ofta misslyckas. Detta beror 

enligt Elving bland annat på dåligt hanterad kommunikation under förändringar kan leda till 

rykten och motstånd mot förändring. Studien har undersökt kommunikation under 

organisationsförändringar och hur kommunikation kan motverka motstånd mot förändring, 

hur kommunikation kan bidra till en ökad förståelse för förändringarbetet samt vilka 

kommunikationsinsatser som bör tillämpas (Elving 2005:129). Elving har i sin artikel tagit del 

av tidigare empiriska resultat från andra forskares undersökningar som behandlat 

kommunikation under organisatoriska förändringar. Tidigare undersökningar har berört hur 

meddelanden inom kommunikationsförändring och strategier för kommunikation kan 

utvecklas samt vilket kommunikationssätt som kan användas för att kommunicera 

förändringar. Utifrån dessa tidigare undersökningar har Elving utformat sex påståenden om 

organisationsförändringars förutsättningar vilka presenteras nedan. Han menar på att dessa 

bör beaktas för att en organisation ska kunna genomföra en god omorganisering (Elving 

2005:130).  

P1 - En effektiv organisationsförändring kommer att visas i låga nivåer av motstånd mot 

förändring eller i höga nivåer av beredskap för förändring av de anställda (Elving 2005:131). 
 

P2 - Ett av de viktigaste syftena med kommunikationsförändring bör vara att informera 

organisatoriska medlemmar om förändringen, och hur deras arbete förändras på grund av 

ändringen. Denna informativa funktion av kommunikation kommer att ha en effekt på 

beredskap för förändring (Elving 2005:132). 
 

P3 - Kommunikation avsedd för att skapa en gemenskap inom en organisation, kan resultera i 

engagemang samt förtroende för organisationen och dess ledning och kan även påverka hur 

redo individer är för förändring. 
 

P4 - Höga nivåer av osäkerhet kommer att negativt påverka hur pass redo en individ är för 

förändring (Elving 2005:133).  
 

P5 - När en organisationsförändring leder till nedskärningar och förluster av jobb, kommer 

detta att ha en stor effekt på hur redo individer är för förändring. 
 

P6 - Kommunikation kommer att ha en påverkan på känslor av osäkerhet och otrygghet 

(Elving 2005:134).  

 

2.3 Ledarskapets betydelse för förändringsarbete 
I artikeln Organizational Change: Motivation, Communication, and Leadership Effectivenes 

skriver Gilley, Gilley och McMillan (2009) att trots att det finns ett flertal olika modeller, 

teorier och verktyg som ledare kan ta till som hjälp vid genomförande av en 

organisationsförändring, tyder forskning på att det finns en begränsad förståelse av dessa. Det 
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kan bero på att dessa modeller inte ger tillräckligt med vägledning för själva genomförandet. 

Det kan även enligt Gilley och McMillan bero på en oförmåga att förändra sin ledarstil. Enligt 

författarna visar en del studier på att förändringar i organisationer tenderar att misslyckas i två 

utav tre fall men även att andra studier visar på än mer pessimistiska siffror som att upp emot 

80-90% misslyckas. Det är organisationens ledning som har kontrollen över organisationens 

konkurrenskraft och tillväxt. Gilley och McMillan presenterar ledaregenskaper som 

kommunikation och motivation för att genomföra en framgångsrik organisationsförändring 

(Gilley, Gilley & McMillan 2009:75). Syftet med Gilley & McMillans studie var att 

undersöka om underordnade upplevde att deras chefer genomför förändringar på ett effektivt 

sätt samt hur ofta de upplevde att chefer uppvisar färdigheter och beteenden som är 

förknippade med ett effektivt förändringsgenomförande. Studien som var en del av en större 

studie, genomfördes med en kvantitativ metodansats och 552 personer deltog. Gilley och 

McMillan presenterar i sitt resultat att ledare kan skapa motivation exempelvis genom att låta 

medarbetare få komma med förslag och kreativa idéer. Kontinuerlig kommunikation som 

först är förberedande, där ledare gärna får skapa en känsla av att omorganiseringen är 

brådskande, inspirerar medarbetare att göra sitt bästa. Efter det ska kommunikationen ske 

löpande och med återkoppling till de anställda som kan tillåta dem att göra och lära sig av 

misstag för att vilja bli bättre (Gilley, Gilley & McMillan 2009:83ff).  
 

2.4 Delaktighet 
I artikeln Participation as the key to successful change - a public sector case study behandlar 

Geraldine O'Brien (2002) anställdas delaktighet i arbetet och hur det kan gynna 

förändringsarbete.  Hon skriver att det kan vara gynnsamt för en ledning att tillämpa 

delaktighet bland anställda då det ofta resulterar i en ökad acceptans för förändringar. 

Dessutom framhåller hon att ledningen bör skapa en öppen företagskultur genom att lita på att 

de anställda besitter kompetens som är värd att ta del av vid genomförandet av ett 

förändringsarbete, vilket kan resultera i att de anställda vågar framföra sina åsikter (O´Brien 

2002:445).  
 
I artikeln lyfter O´Brien fram en fallstudie som gjordes inom den offentliga sektorn på Irland. 

Studien baserades på en strategi som den irländska offentliga förvaltningen använde vid ett 

förändringsarbete för att få ett mer decentraliserat arbetssätt vilket skulle resultera i att de 

anställda skulle få ökad delaktighet (O´Brien 2002:442). I undersökningen ingick två företag 

inom den offentliga sektorn vilka båda omfattade ungefär 50 anställda var. De metoder som 

tillämpades var en surveyundersökning för att mäta attityder men även intervjuer med 

deltagare som vart delaktiga i fokusgrupper samt ett internationellt utbytesprogram (O´Brien 

2002:446). Fallstudiens resultat från surveyundersökningen visade att det fanns en vilja bland 

respondenterna att vara mer delaktiga vad gällde förändringsförslag men få kände att deras 

förslag skulle genomföras. Det framgick även att majoriteten uttryckte att ledningen borde 

tillfråga samt involvera de anställda vid förändringar. Resultaten från utbytesprogrammet 

visade att samtliga respondenter upplevde att den ökade delaktigheten hade gett dem ett större 

självförtroende samt förmåga att hantera svåra situationer. Utifrån resultaten av 

fokusgrupperna framgick det att den ökade delaktigheten och samarbetet med kollegor 

minskade motstånd mot förändring bland deltagarna (O´Brien 2002:448ff).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter vilka vi har valt att använda oss utav i 

vår undersökning. De teman som introduceras har till viss del växt fram genom vårt 

empiriska material. Dessa är motstånd mot förändring, delaktighet, kommunikation samt 

förtroendefullt ledarskap.   

 

3.1 Motstånd mot förändring 
I boken Det goda förändringsarbetet: Om individ och organisation i förändring beskriver 

författaren Bosse Angelöw hur olika reaktioner av förändringsarbete kan förstås och hur dessa 

reaktioner kan hanteras. Angelöw tar som exempel på reaktioner upp motståndsstrategier som 

vanligtvis kan uppstå hos personal och beskriver då hur ledare kan lära sig att genomföra ett 

konstruktivt förändringsarbete för att motverka och hantera dessa motståndsstrategier. 

Angelöw menar att reaktioner främst beror på i vilken utsträckning förändringarna är 

påtvingade eller självvalda, vilka handlingsalternativ som finns, samt vilka konsekvenser 

förändringarna får för anställdas arbete (Angelöw 1991:9). Angelöw menar att förändringar 

inom den offentliga sektorn motiveras i de flesta fall på grund av ett krympande budgetanslag. 

Idag ses personalen ofta som företagets viktigaste resurs och därav menar Angelöw att 

decentralisering och personalinflytande underlättar vid ett förändringsarbete (Angelöw 

1991:10ff).   
 
Kurt Lewin (1951) formulerade under 1940-talet en teori utformad som en trestegsmodell, 

vilken är utvecklad för att kontrollera och undvika motstånd och på så sätt genomföra en 

lyckad förändring. Denna trestegsmodell har varit vägledande för många 

organisationsförändringar. Lewin menar att förändringsprocesser genomgår tre olika faser; 

upptining, rörelse och stabilisering. Under upptiningsfasen skapas behov, beredskap och 

förståelse för förändringar. Under rörelsefasen implementeras nya handlingsmönster och 

normer. Under stabiliseringsfasen permanentas den genomförda förändringen. Det är en god 

strategi för ledare att under upptiningsfasen anlita en utomstående som identifierar orsaker till 

varför en förändring behövs göras samt skapar en förståelse och höjer medvetenheten hos de 

individer som ska genomgå en förändring (Lewin 1951:228f). Angelöw (1991) har utvecklat 

Lewins faser och menar att en kartläggning bör göras av förändringsarbetet där varje enskild 

medarbetare lägger fram förslag till förändringar som rör deras egen arbetssituation via ett 

formulär. Detta för att medarbetarna ska känna tilltro för ledningen samt motivation och 

delaktighet i förändringsarbetet. Därefter sammanställs alla formulär och tillsammans med 

medarbetarna bestämmer ledningen vilka förändringar som bör genomföras. Under 

stabiliseringsfasen finns först en tveksamhet och oro för att lämna det gamla, men samtidigt 

en nyfikenhet för resultatet. Konflikter inom grupper, en oklarhet i vem som ska göra vad och 

även att medarbetare säger upp sig på grund av att förändringsarbetet som ger upphov till än 

mer ansvar än tidigare är vanligt i början av stabiliseringsfasen. När förändringarna börjar 

etableras i vardagen försvinner den kritiska perioden och engagemanget återkommer 

(Angelöw 1991:130ff). 

 
Vi anser att Angelöw och Lewins teorier om motstånd lämpar sig för vår studie då vi vill 

förstå de anställdas reaktioner och se om vi kan relatera detta till vårt resultat. Mer precist vill 

vi få förståelse för om det förekommer något motstånd bland respondenterna.  

 



10 
 

3.2 Delaktighet 
Bosse Angelöw menar att ett lyckat förändringsarbete kräver att de anställda som berörs bör 

vara delaktiga. De anställda ska vara med och formulera problem, diskutera åtgärder, lägga 

fram förslag och bestämma i vilken takt förändringen ska ske. Om de anställda inte får 

möjlighet till något av detta menar Angelöw att det leder till motstånd mot förändringen samt 

ett lågt engagemang (Angelöw 1991:93). Toppstyrda organisationer möter oftast motstånd vid 

förändringsarbeten. Delaktighet, kommunikation, trygghet och ömsesidig tillit är viktiga delar 

för ledare att ta hänsyn till för att de anställda ska välkomna en förändring. Ofta är de 

anställda i behov av förnyelse, utveckling och utmaningar för att utvecklas på såväl ett 

personligt som yrkesmässigt plan, men inställningen blir negativ om exempelvis delaktigheten 

utelämnas eller takten på förändringsprocessen blir för alltför hög (Angelöw 1991:19).  
 
Bo Ahrenfelt anser att förändringsledare inte bör sträva efter lydiga medarbetare, vilket är 

vanligt i gamla, slutna system med auktoritära ledare. Han menar att förändringsledare borde 

vara medvetna om att lydnad och passivitet är två sidor av samma mynt. Genom att sträva mot 

att få engagerade medarbetare och välkomna kreativiteten som uppstår hos medarbetare vid 

möjlighet till inflytande, vilket Ahrenfelt kallar för ett öppet system, kan en kontinuerlig 

anpassning ske och mål nås på ett tillfredsställande sätt (Ahrenfelt 2001:133f). Ahrenfelt 

betonar att förändringsledare inte ska underskatta sina medarbetares kunskaper och 

erfarenheter, utan se dem som sina lärare och ta vara på deras kunskap. Detta då medarbetare i 

de flesta fall har värdefulla kunskaper om organisationen som ledningen saknar. 

Organisationsförändringar handlar oftast om att finna och åtgärda brister. Ahrenfelt menar att 

medarbetare ofta har god kunskap om dessa brister och att förändringsledare därav har mycket 

att vinna på att låta medarbetare vara delaktiga i förändringsarbeten (Ahrenfelt 2001:144).  

 

Vi finner att Angelöw och Ahrenfelts teorier om delaktighet är relevanta för vår undersökning 

då de lyfter fram delaktighet vid förändringsarbeten och vi vill med stöd av teorin få en 

förståelse för hur respondenterna i vår undersökning upplever delaktighet vid 

omorganiseringen.  

 

3.3 Kommunikation  
Angelöw belyser vikten av riklig och direkt kommunikation vid en omorganisering med de 

anställda som berörs. Detta då de anställda annars kan känna att dem förlorar kontrollen över 

sin framtid och att det då finns risk för ryktesspridning som leder till missförstånd, osäkerhet 

och oordning (Angelöw 1991:109ff). Förändringsarbete är även en viktig läroprocess där tyst 

kunskap som anställda erhållit genom exempelvis erfarenhet behöver medvetandegöras, 

dokumenteras och systematiseras för att inte gå förlorad. Angelöw menar att det vid ett 

förändringsarbete är en stor fördel att sträva efter att bli en lärande organisation. En lärande 

organisation arbetar för att främja ett lärande klimat med goda informations- och 

kommunikationskanaler som gör det möjligt för de anställda att förmedla och utbyta 

erfarenheter och förvärvade kunskaper med varandra. En lärande organisation försöker tidigt 

att identifiera problem och åtgärda dessa för att hitta nya, bättre arbetsformer och arbetsrutiner 

(Angelöw 1991:116ff).  

 

Vi anser att Angelöws teori om kommunikation är passande för vår undersökning då vi med 

stöd av den vill få förståelse för hur respondenterna upplever att kommunikation och även 

information har förmedlats vid omorganiseringen.  
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3.4 Förtroendefullt ledarskap 

Bertil Rolandsson & Margaretha Oudhuis (2009) menar att det vid en omorganisering är 

nödvändigt för ledningen att utveckla ett förtroendefullt ledarskap för att få med sig 

medarbetarna vid ett förändringsarbete. De menar även att det är en stor tillgång för företaget 

om de anställda upplever organisationen som effektiv och att de känner engagemang och 

delaktighet i föränderliga och osäkra tider. Detta då det annars kan leda till ett bristande 

engagemang (Rolandsson & Oudhuis 2009:13f). De tar upp att det finns strategier för det 

förtroendefulla ledarskapet som exempelvis kan skapas genom att ledningen inför 

arbetsgrupper för att skapa en dialog med möjlighet för de anställda att påverka för att skapa 

en större delaktighet. De förespråkar även att ledningen måste informera varför tänkta 

förändringar krävs för att skapa en förståelse och minska oron hos de anställda. En annan 

strategi som tas upp är att avgränsa positioner för att tydliggöra vem som ska göra vad vid en 

omorganisering, då rollkonflikter om vem som ska göra vad skapar konflikter och en dålig 

arbetsmiljö (Rolandsson & Oudhuis 2009:142). 

 

Rolandsson & Oudhuis teori om förtroendefullt ledarskap lämpar sig enligt oss för vår 

undersökning då vi med hjälp av teorin vill få förståelse för om respondenterna upplever att 

de har känt engagemang för omorganiseringen genom det ledarskap som har tillämpats. 
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4. Metod 

I detta avsnitt redovisas hur undersökningen genomfördes. Det handlar om val av metod, 

tillvägagångsätt, förförståelse samt hur material samlades in och analyserats. 

 

4.1 Val av perspektiv och metodansats  

Vi använde oss av en kvalitativ metod då vi ansåg den vara mest lämpad för att besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar. Genom att använda oss av en kvalitativ metodansats kunde vi 

genom ett mindre antal intervjuer skapa oss en förståelse för respondenternas upplevelser av 

omorganiseringen.  Vi valde att utgå ifrån det hermeneutiska perspektivet och på så sätt få en 

djupare förståelse för respondenternas upplevelser, känslor och tankar. Hermeneutiken är 

alltså en tolkningslära vilken bygger på att tolka människors personligheter och resultatet av 

deras handlingar (Thurén 2007:94f). Under intervjuer kan forskare med ett hermeneutiskt 

perspektiv lägga mindre vikt vid själva intervjusituationen och istället vara mer vaksam på 

den kontext som förmedlas under intervjun. Det är viktigt för forskare att vara öppna för 

respondentens förförståelse samtidigt som forskare måste sätta sin egen förförståelse inom 

parantes. Med andra ord innebär det att forskaren måste bortse från sina känslor och tankar för 

att kunna fokusera på respondentens (Kvale & Brinkmann 2009:65f). Vi anser att vi har utgått 

från en hermeneutisk ansats då vi har försökt att sätta vår förförståelse inom parantes under 

intervjuerna. Vi har även försökt ha detta i åtanke vid utformningen av våra intervjufrågor då 

vi försökt formulera frågor som inte varit alltför styrda av vår förförståelse. Istället har vi 

försökt att ställa lite mer övergripande ”hur-frågor” som kan ge spontana och rikliga 

beskrivningar av respondenten vilket hjälper oss att få en djupare förståelse. Vår intention har 

varit att tillägna oss beskrivningar som vi kan bygga tolkningar på (Kvale & Brinkmann 

2009:148f). Då vårt syfte inte var att söka en sanning eller få fram absolut kunskap ansåg vi 

att det positivistiska perspektivet inte var aktuellt för vår studie. Då vi inte hade för avsikt att 

få fram statistik, samband, beskriva eller förklara egenskaper anser vi att den kvantitativa 

metoden inte var lämplig för vår studie (Thurén 2007:16f).  
 
Metodansatser kan vara induktiva eller deduktiva. Vid en induktiv ansats låter forskaren 

teorier växa fram genom det insamlade empiriska materialet. Vid en deduktiv ansats finner 

forskaren teorier som både styr undersökningen och prövar dessa mot det insamlade 

empiriska materialet (Kvale & Brinkmann 2009:122). Vid valet av metod har vi använt oss av 

både ett deduktivt och induktivt förfaringssätt. Detta innebär att vi i början av undersökningen 

fann, enligt oss, lämpliga teorier vilka vi har försökt att använda som en slags riktning i vår 

undersökning. Efter materialinsamlingen har vi fortsatt att leta teorier utifrån det resultat vi 

fått. Patrik Aspers menar på att detta är en strategisk och målstyrd strategi, vilket han 

benämner som ett abduktivt förhållningssätt (Aspers 2011:265).  

 

4.2 Urval 
Vår urvalsgrupp bestod sammanlagt av åtta respondenter vilka samtliga är enhetschefer inom 

Borås Stads verksamhetsområde äldreomsorg. Innan vi påbörjade vår undersökning kände vi 

inte till något företag eller organisation som inom de senaste åren genomfört en 

omorganisering, så tillsammans med vår handledare diskuterade vi potentiella företag och 

organisationer. Vår handledare hade kontakter på Borås Stad som hade genomfört en 

omorganisering och på så vis kontaktade vi en områdeschef för Borås Stad. Vi talade om vad 

vi ville undersöka samt att vi ville intervjua enhetschefer. Områdeschefen i sin tur förde detta 

vidare via mail till enhetscheferna samt gav oss kontaktuppgifter till tjugo enhetschefer. Vi 
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använde oss alltså av ett så kallat snöbollsurval då vi fick kontakt med våra respondenter 

genom kontakter och deras kontakter (May 2001:122).  
 
Vi bestämde att vår urvalsgrupp skulle bestå av enhetschefer från en av de tre olika 

stadsdelarna i Borås Stad. Från denna urvalsgrupp valde vi även att intervjua de som har 

arbetat i Borås Stad under en längre period för att se om deras upplevelse av arbete och 

organisation förändrats i och med omorganiseringen. Respondenterna har arbetat som 

enhetschefer i Borås Stad mellan tre till tjugotvå år. Dock har vissa respondenter inte bara 

arbetat som enhetschefer utan haft andra befattningar inom Borås Stad innan deras nuvarande 

position.  
 
För att kunna samla in data valde vi att utföra intervjuer då vi anser att det är ett lämpligt sätt 

att få kännedom om individers upplevelser (May 2001:148). Vi ansåg dessutom att den 

semistrukturerade intervjun var den bäst lämpade för vår undersökning då intervjuaren 

utformar specifika frågor i förväg vilket styr samtalet, men intervjuaren har även möjlighet att 

ställa följdfrågor där denne anser att respondentens svar kan utvecklas eller förklaras närmare 

(May 2001:150). En semistrukturerad intervjus fördel är att den är strukturerad, på grund av 

de specificerade frågorna men den tillåter även för respondenterna att besvara frågorna med 

egna ord (May 2001:151).  

 

4.3 Material 
Vi valde att genomföra intervjuer, då det som tidigare nämnts ger oss möjlighet att nå en djup 

förståelse av respondenternas upplevelser, känslor och tankar (May 2001:148). Vi anser att 

intervjuer var ett lämpligare alternativ än exempelvis en observation, där forskaren skapar sig 

en egen förståelse av ett fenomen genom att delta i aktörernas vardagsliv (May 2001:179f). Vi 

var medvetna om att det i intervjusituationer kan uppstå en maktobalans mellan forskare och 

respondent och att det därför är viktigt som forskare att försöka få intervjun att efterlikna ett 

så naturligt samtal som möjligt (Aspers 2011:141).  

 
Vid utformandet av våra intervjufrågor var vi medvetna om att formulera intervjufrågor där 

respondenten fick svara på ”hur” istället för ”varför”. Detta valde vi att göra då ”varför-

frågor” kan upplevas som anklagande mot respondenten och att det måste finnas en orsak. Det 

kan även resultera i att respondenten intar en försvarsposition och då riskerar forskaren att 

inte få den förklaring eller berättelse som behövs för att uppnå en förståelse (Becker 

2008:69f). Vid utformandet av våra intervjufrågor var vi även medvetna om att inte ställa 

några ledande frågor. Vi vill exempelvis inte att våra intervjufrågor skulle kunna påverka 

respondenterna att tänka positivt eller negativt beroende av frågan. Ledande frågor kan 

påverka respondentens svar på så sätt att respondenten svarar vad som uppfattas vara det 

forskaren vill att respondenten ska svara. Det kan göra att forskaren riskerar att undgå 

intressant och oförutsedd information som kan vara viktig för studien (May 2001:135).  

 

I vår intervjuguide ställde vi inledningsvis intervjufrågor som gav oss bakgrundsinformation 

om respondenten. Sedan följde frågor kring om respondenten varit med om en 

omorganisering tidigare, hur arbetsuppgifterna ser ut idag jämfört med innan 

omorganiseringen, om respondenten har kunnat vara med och påverka omorganiseringen, hur 

den har upplevts och avslutningsvis om respondenten har egna förslag på hur 

omorganiseringen kunnat ske på annat sätt. Intervjuguiden som vi utformade användes under 

samtliga intervjuer.  
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4.4 Undersökningens genomförande 

Innan vi påbörjade intervjuerna talade vi om för respondenterna vad intervjuerna skulle 

användas till, att deras svar skulle behandlas på ett tillförlitligt sätt samt att deras svar inte 

skulle kunna knytas till dem som personer. Innan intervjuerna var vi även överens om att vi 

båda skulle närvara under dessa. Vi valde att en av oss skulle ställa intervjufrågorna medan 

den andre skulle fokusera på att föra anteckningar då det finns en risk att den som intervjuar 

missar viktig information såsom gester och blickar vilket den som antecknade noterade. Vi 

ansåg även att det kunde finnas en risk att den som intervjuade kunde vara alltför upptagen av 

att ställa nästa fråga att denne inte reflekterade över vilket svar som gavs. Därför hade båda 

möjlighet att ställa följdfrågor där vi ansåg att det behövdes. Vi frågade respondenterna om de 

gav sitt godkännande till att vi båda skulle närvara, vilket samtliga uppgav. Förutom att föra 

anteckningar valde vi även att använda oss av en diktafon under samtliga intervjuer så att den 

som ställde intervjufrågorna kunde fokusera på samtalet men även för att respondentens egna 

ord skulle bevaras och inte ersättas av oss som intervjuare (May 2001:168f). Innan vi 

påbörjade intervjuerna var vi givetvis noga med att tillfråga samtliga respondenter om vi fick 

lov att använda en diktafon. Samtliga respondenter gick med på att intervjun skulle spelas in. 

Intervjuerna varade allt mellan tjugo till fyrtio minuter. 

 

4.5 Databearbetning 
För att kunna sammanställa resultatet av våra intervjuer har vi kodat intervjumaterialet vilket 

innebär att vi har brutit ner materialet i flera olika delar vilka kallas koder (Aspers 2011:165). 

Efter att vi transkriberat alla intervjuer läste vi igenom dessa en i taget och var för sig. Detta 

gjorde vi separat för att kunna få fram saker som vi kanske inte upptäckt om vi kodat 

tillsammans. Vi kodade enligt marginalmetoden då vi markerade i marginalen på pappret de 

stycken eller begrepp vi kunde koppla till vårt syfte och våra frågeställningar (Aspers 

2011:184f). Därefter fogade vi ihop dessa stycken till större och övergripbara kategorier. 

Vidare i analysen skapades teman utifrån dessa kategorier där vi även inkluderade vår 

förförståelse, iakttagelser från intervjun utöver det som sades. Våra teman blev sedan de 

rubriker som återfinns i vår resultatdel (May 2001:169f). 

 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att en undersökning ska vara tillförlitlig och trovärdig är det av vikt att resultatet kan 

reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen. Om metoden forskaren använder sig av, 

undersöker vad forskaren ämnar undersöka anses metoden vara valid (Kvale & Brinkmann 

2009:264). I vår undersökning försökte vi tillgodose detta då vi utformade intervjufrågor som 

var anpassade för att kunna få svar på vårt syfte och frågeställningar, vilket vi upplevde att vi 

fick. Vi anser även att vi har utfört en trovärdig undersökning då vi genomförde 

semistrukturerade intervjuer vilket resulterade i att respondenterna framförde sina upplevelser 

i egna ord.  

Vi är dock medvetna om att vi hade kunnat uppnå en högre validitet om vi genomfört en 

förstudie som hade kunnat resultera i att vi upptäckt möjliga brister och styrkor i vår 

intervjuguide. Dock hade vi inte möjlighet till det på grund av tidsbrist, men vi upplever ändå 

att vi har fått en tillförlitlig undersökning.  

En undersökning med en hög reliabilitet innebär att de mätningar som gjorts är korrekt 

genomförda för att avlägsna slumpfaktorn (Thurén 2007:26) Som tidigare nämnts använde vi 

oss av en diktafon vid intervjuerna, dels för att undvika att missförstå respondenterna men 
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också för att vi inte skulle riskera att lägga in våra egna ord om vi skulle missat något 

respondenterna hade sagt. Detta anser vi har bidragit till att höja undersökningens reliabilitet. 

Att vi utifrån vår intervjuguide ställt samma frågor till alla respondenter finner vi har ökat 

undersökningens reliabilitet, då alla intervjuer har utförts på ett liknande sätt. Vi ställde som 

tidigare nämnts även följdfrågor, delvis för att säkerställa att vi uppfattat respondenternas svar 

korrekt men också för att vi skulle få ett utförligare och rikligare svar, vilket ökat studiens 

validitet. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Gällande forskning och etik finns det ett antal etiska problem för forskare att beakta när dem 

reflekterar över andra människors åsikter. Etiska frågor eller problem handlar om vad som är 

korrekt och rättvist vad gäller undersökningen, deltagarnas intressen samt andra som kan 

tänkas påverkas av undersökningen (May 2001:78f).    
 
I vår undersökning har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2012). Detta innebär att vi har följt fyra 

krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Dessa olika krav har fungerat som underlag för våra reflektioner samt förståelse för vårt 

ansvar som forskare i vår undersökning.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera samtliga deltagare om deras uppgift i 

undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska även 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan 

när de vill. Vi anser att vi tillgodosåg detta när vi kontaktade områdeschefen. Då talade vi om 

vad vi tänkte undersöka samt att det var enhetschefer vi ville intervjua. Detta förde 

områdeschefen vidare via mail till ett större antal enhetschefer så att de enhetschefer vi ringde 

upp var medvetna om detta redan innan vi upprepade detta för dem när vi undrade om dem 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju.  
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi 

anser att vi tillgodosåg detta då vi först kontaktade ett par områdeschefer för Borås Stad som 

fick avgöra om de ansåg att det var aktuellt för att en undersökning som vår skulle kunna 

genomföras. När vi fick godkänt att utföra intervjuer av en områdeschef gav hon oss en lista 

med namn på ungefär tjugo enhetschefer varav vi kontaktade ett antal för att få ihop åtta 

stycken intervjuer. Med andra ord kunde både områdeschefen såväl som enhetscheferna tacka 

ja eller nej till att medverka. Respondenterna fick även vara med och samtycka vad gällde tid 

och plats av intervjuerna.  
 
Konfidentialitetskravet går ut på att det material och de uppgifter som samlas in från 

respondenterna ska behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Vi har tillgodosett detta 

genom att vi har informerat alla deltagare om att det inte är någon annan än vi som forskare 

samt möjligen vår handledare som kommer att kunna se vem som hade vilken åsikt. 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter vi samlat in från respondenterna endast kommer att 

användas i forskningssammanhang. Då vi informerade respondenterna om att intervjuerna 

skulle användas för vår kandidatuppsats och inte i något annat syfte anser vi att vi tillgodosåg 

detta krav.  
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Utöver de olika krav som ställs på forskaren är det även viktigt att denne försöker uppnå en 

balans mellan objektiviteten och subjektiviteten i intervjuprocessen. Denna balans innebär att 

intervjuaren och respondenten måste skapa en så kallad intersubjektiv förståelse mellan 

varandra men det måste även finnas någon form av distans vilket möjliggör att situationen går 

att bedöma. För att förtydliga vad som menas med denna balans betyder det att för att 

forskaren ska kunna få fram personlig information av respondenten måste forskaren visa 

engagemang, vara empatisk och skapa en tillit mellan sig själv och respondenten. Detta 

samtidigt som forskaren ska försöka förhålla sig vetenskapligt distanserad. Forskaren måste 

även ta hänsyn till hur respondenten kan påverkas i intervjusituationen, samt på vilket sätt 

påverkan kan ske. Respondenten kan exempelvis påverkas av vilken roll forskaren väljer att ta 

på sig. Forskare kan antingen ta på sig rollen som vän eller vetenskapsman och för att kunna 

behålla balansen som tidigare nämnts måste forskaren vara medveten om sin påverkan (May 

2001:155). Vi anser att vi har försökt skapa en sådan balans vid våra intervjuer, då vi försökt 

efterlikna intervjusituationer som ett vanligt samtal. Vi har intagit rollen som May benämner 

som vän och inte som vetenskapsman, för att skapa en tillitsfull relation då vi haft för avsikt 

att få information om respondenternas personliga upplevelser. Under intervjuerna upplever vi 

att vi har visat engagemang, förståelse och empati för det som respondenterna uttrycker.  

 

I vår undersökning har vi som nämnts, velat undersöka enhetschefers upplevelser av en gjord 

omorganisering. Vi har därmed reflekterat över hur vi som intervjuare kan ha påverkat 

respondenterna och vi tror att vi har påverkat dem genom att göra deltagarna medvetna om 

sina känslor och upplevelser i större grad än vad de kanske var innan då vi ställt frågor som 

har berört just upplevelser. Dock har vi inte velat påverka respondenterna genom att styra dem 

allt för mycket och vi har försökt att beakta detta genom att noggrant fundera över på vilket 

sätt, hur och vad vi frågade, vilket vi har diskuterat under rubrik 4.2. Vi har även reflekterat 

över vilka som påverkas av vår undersökning och vi anser att Borås Stad kan påverkas av 

undersökningen om de väljer att ta del av den för att få insikt i hur enhetschefer kan uppleva 

den omorganisering som gjorts. De som eventuellt väljer att ta del av våra resultat kan även 

tänkas ändra sin syn på Borås Stad. Utöver det kan vi tänka oss att alla de som har arbetat 

med eller påverkats av omorganiseringen kan påverkas av vår undersökning. Detta då vi kan 

tänka oss att dessa människor finner ett intresse av att veta hur andra upplever något dem 

själva varit med om eller bidragit till. Dock hoppas vi att det framgår tydligt för dem som 

väljer att ta del av undersökningen att vårt syfte var att få en ökad förståelse för den 

genomförda omorganisationen på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Med andra ord har vi 

försökt att inte påverka någon eller några i någon specifik riktning. 

 

4.8 Egen förförståelse 

Torsten Thurén menar att det är nödvändigt för oss människor att ha en förförståelse då vi 

genom denna kan tolka och förstå verkligheten. Vi skapar oss vår förförståelse genom de 

saker vi ser och upplever. Utifrån den erfarenhet vi skaffar oss utvecklas förförståelse till 

verklig förståelse (Thurén 2010:58ff).  
 
Vi har en förförståelse vad gäller organisering och omorganisering som vi har tillägnat oss 

under de olika kurserna Organisation, samhälle och individ 7,5 hp, Arbetsorganisation, 

utveckling och lärande 15 hp samt Organisation och ledarskap 7,5 hp under vår 

högskoleutbildning på programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället vid 

Högskolan i Borås. Dessa kurser har givit oss en ökad förståelse för bland annat vad en 

organisation är, hur organisationer kan vara strukturerade, hur organisationer kan förändras 

samt hur människor påverkas av och i organisationer. Vi har en förförståelse om att 
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omorganiseringar ofta genomförs i organisationer och att det är viktigt att veta hur ledningen 

ska gå tillväga för att personalen ska ha förståelse för samt vara med på vad och hur det ska 

göras. Vi tror att det krävs tydlig information och tydlig kommunikation innan en 

omorganisering sker då vi tror att ett sådant stort förändringsarbete annars kan skapa 

förvirring för berörda och en känsla av oordning. 
 
Vår förförståelse är även att det i en politiskt styrd organisation som en kommun ofta är, ges 

medarbetare inte lika mycket utrymme vad gäller inflytande och delaktighet som i andra 

organisationer. Det tror vi kan leda till att missnöje och motstånd mot förändringar oftare 

uppstår. 
 

4.9 Arbetsfördelning 
Då vi är två personer som har skrivit den här kandidatuppsatsen har vi från början varit noga 

med att försöka dela upp arbetsfördelningen på ett, enligt oss, jämlikt sätt. Vi hade båda ett 

gemensamt intresse för vårt valda ämnesområde och har formulerat studiens syfte, 

frågeställningar samt vår intervjuguide tillsammans. Som nämnt valde vi även att genomföra 

intervjuerna ihop. Under skrivandets gång har vi gemensamt diskuterat arbetets olika avsnitt 

och därefter ansvarat för olika mindre delar var för sig. Vad gäller resultat- och 

diskussionsavsnitten har vi främst skrivit dessa tillsammans. Vi upplever att detta arbetssätt 

har givit oss en förståelse för helheten. Vi har sett en stor fördel i att arbeta tillsammans då det 

har resulterat i intressanta diskussioner och infallsvinklar.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt sammanfattar vi våra empiriska resultat utifrån teman. Dessa olika teman är 

närhet och distans, delaktighet, information och kommunikation, motstånd samt förlorad 

kompetens. Dessa resultat kommer att hjälpa oss att besvara vår övergripande fråga: Hur 

upplevs omorganisering av enhetschefer inom Borås Stads verksamhetsområde äldreomsorg? 

 

5.1 Närhet och distans  
Under intervjuerna beskrev samtliga respondenter hur de upplevde att det såg ut och hur det 

var i organisationen både innan och efter omorganiseringen. Det framkom blandade åsikter 

hos respondenterna. Flera respondenter upplevde att det var färre människor som kunde vara 

med och styra innan omorganiseringen vilket innebar en större närhet när det var mindre och 

fler kommundelar men som resulterat i ökad distans mellan både beslut och arbetskamrater 

efter omorganiseringen. Många menade att de upplevde det en aning påfrestande att 

administrationen hade ökat, vilket ansågs ta för mycket tid från andra arbetsuppgifter. Av en 

enhetschef kom det fram att det dessutom ganska ofta hände att det kom flera mail om samma 

sak från olika personer som satt med administration.  
 
“Det är mer människor som styr nu. Förut så hade vi en chef och vi var närmre varandra vi 

som jobbade. Man träffades på ett annat sätt. Idag så är det så stort och väldigt mycket folk 

som sitter med administration som ska ha väldigt mycket uppgifter och det har inte vart så, 

inte på det sättet som det är idag”. – Person 5. 
 
“Det blev lite mer administration tror jag, det sitter fler administratörer ovanpå va, man har 

väl renodlat detta med utvecklingsledare och förbättringsledare och kvalitets... alltså det finns 

många sådana här som håller oss i arbete, så det är vi väl inte sådär jätteglada för.” – 

Person 8 
 
Även om många respondenter lyfte fram att fler personer är involverade i beslutsprocesser i 

dagsläget vilket många menade resulterat i ett aningen trögare system med längre 

beslutsvägar, upplevde många överlag en positiv inställning till omorganiseringen. Detta då 

många respondenter pekade på fördelarna med att kommundelarna kan samverka i större 

utsträckning som stadsdelar, vilket har bidragit till ett närmare samarbete alla stadsdelar 

emellan och de kan lära sig mer av varandra. Detta lyftes särskilt tydligt fram bland 

enhetschefer som tidigare har arbetat i mindre kommundelar. 
 
“... vi var så små i vår förra organisation så vi kunde ju göra lite... vi behövde ju inga rutiner, 

utan vi var ju bara tre chefer, så vi kunde ju ta lite runda-bordskonferenser och så var det 

klart. Nu har vi mer strukturer med ordning och reda, så jag tycker att jag känner en trygghet 

i att jag kan säga till personalen att såhär är det.” – Person 3. 
 
“Förut jobbade inte kommundelarna ihop särskilt mycket. Idag är det en självklarhet att vi 

har personal som rör sig runtom hela stadsdelen. Så att på det viset så har vi ju ökat 

samverkan mellan områdena” – Person 7.  
 

5.2 Delaktighet 
Under intervjuerna uttryckte respondenterna sina upplevelser om delaktighet ur olika 

perspektiv när vi frågade om de upplevde att de hade fått möjlighet att påverka 
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omorganiseringen. Somliga respondenter förknippade påverkan och delaktighet med deras 

arbete i kommundelarna innan omorganiseringen. Upplevelser som kom fram kunde vara att 

en del respondenter ansåg att de var mer delaktiga i arbetet i flera aspekter när stadsdelarna 

fortfarande var kommundelar.    
 
“Det varit en kanonbra skola att jobba i en mindre kommundel för du blir delaktig i alla 

saker. Det är mindre personal, mindre chefer. Man är inblandad i mycket mer. Så som i min 

roll som chef så var det väldigt bra att jobba i mindre kommundelar”. – Person 1 
 
Andra belyste delaktighet gällande genomförandet och planeringen av själva 

omorganiseringen. Här skiljer sig respondenternas upplevelser åt vad gäller om de upplevde 

att de fick möjlighet att påverka omorganiseringen. Majoriteten respondenter upplevde att de 

inte hade kunnat vara med och påverka själva omorganiseringen i sig, utan lyfte fram att det 

var politikernas och stadsdelschefernas arbete. En del av dessa uttryckte besvikelse över detta 

och menade på att enhetscheferna borde blivit tillfrågade om möjligheten att vara delaktiga 

men att de helt enkelt var tvungna att finna sig i hur det blev.  
 
“... framförallt när det gäller stadsdelschefer tycker jag att det är en skam att man inte har 

gått ut och sökt kompetenta personer utan man bara gav dem som satt som kommundelschefer 

förut de här jobben. Det hade jag gärna velat vara med att påverka”. – Person 4. 
 
Andra däremot framhöll att trots att de inte vart delaktiga i omorganiseringen, har de kunnat 

påverka arbetet i stadsdelen efter omorganiseringen. Ett par respondenter menade på att de 

fick vara delaktiga i omorganiseringen då de blev lyssnade på av sina chefer och 

ledningsgruppen, men anser ändå att beslut och styrning skett på en högre nivå.  
 
“Nej det gjorde jag väl inte, inte hur man organisatoriskt har gjort men vi har ju haft 

möjlighet att påverka vårt arbete här i stadsdelen så. I våra ledningsgrupper har vi kunnat 

påverka hur vi vill att saker ska göras. [...]Vårt interna arbete har vi ju kunnat vara med och 

planera fram och påverka.” – Person 7.  
 
“Då har ju jag jobbat så pass länge så att jag känner väl att jag har fått gensvar. [...] Men 

jag tycker att med hjälp av min chef så fick jag ändå vara med och påverka och bli lite 

insläppt så. Sen har det ju styrts betydligt högre uppifrån än vad det gjorde innan”. – Person 

1.  
 
Huruvida respondenterna ville eller inte ville påverka och vara delaktiga skiljer sig också åt. 

Majoriteten lyfte fram att de hade velat vara delaktiga och vissa gav exempel på vad de hade 

velat påverka. Ett mindre antal respondenter uttryckte att de inte la så stor vikt vid att vara 

delaktiga i själva omorganisationen men att de möjligtvis hade fått vara delaktiga om de hade 

velat.   
 
“Nej, det har jag inte och jag har inte valt heller att engagera mig i det. Det kanske jag hade 

fått om jag hade velat men jag har inte engagerat mig i det.” – Person 3.  

 

5.3 Information och kommunikation 
Samtliga respondenter gav uttryck för att omorganiseringen var ett politiskt beslut och 

upplevde att syftet med den var att skapa en likställdhet för både medborgare, personalens 
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arbetssätt samt att brukarna skulle få rätt till samma villkor. En annan åsikt som kom fram var 

att vissa respondenter funderade om omorganiseringen genomfördes på grund av ekonomiska 

motiv för att spara in på administration samt för att få bättre översikt över organisationens 

olika delar. 
 
“Sen har man varit tio små kommundelar vilket innebär tio olika arbetssätt. Eh så att jag 

förstår att för att få mer likställdhet i allt så gjorde man ju denna, och sen gissar jag säkert på 

vissa ekonomiska vinster. Men främst gissar jag på att det skulle bli mer lika”. – Person 1.  
 
“När man har så små komundelar så är det svårt att få det ekonomiskt att gå runt och det blir 

ännu mer administration. Och medborgarna får ju väldigt olika beroende på vart man bor då, 

så det var ju det politikerna lutade sig mot när man tog bort de här kommundelarna och 

gjorde stadsdelar.” – Person 4. 
 
Dock skiljer sig deras meningar om hur de delgivits informationen. Flera respondenter 

uttryckte att de fick information via chefer samt ledningsgrupper. Många menade på att 

planerna för omorganiseringen pågått i flera år och att det varit något som länge legat i luften. 

Ett återkommande uttryck vad gäller hur respondenter fick information om omorganiseringen 

var genom intranät och media såsom tidningar.  
 
“Kommundelschefen lade ut all information på intranätet så man kunde följa hur besluten 

gick så ja, jag känner att jag fick den information jag behövde.” – Person 3. 
 
Andra menade tvärtemot på att själva omorganisationen planerades och genomfördes för fort 

från det att beslutet togs, vilket både beskrevs som överraskande och förvirrande då de 

upplevde att de inte förstod vad som hände. Andra menade på att det möjligtvis kunde bero på 

valet som pågick då. Överlag framgick det av respondenterna att det varit en 

envägskommunikation från politikernas sida och att de var tvungna att acceptera deras beslut.  
 

“Man har inte vetat helt riktigt från den ena dagen till den andra ibland vad som har vart på 

gång”. – Person 2 
 

“Ja det har det väl pratats om länge, alltså det har funnits politisk vilja i många år, ända 

sedan jag började har jag hört talas om det här. Det var väl lite förvånande bara på vilket 

sätt man gjorde det för att helt plötsligt så blev det bara av. Man tillsatte väl till en person 

som såg till att det bara blev av”. – Person 8.  

 

5.4 Motstånd  
En respondent uttryckte att omorganiseringen resulterade i tydligare strukturer att arbeta efter, 

vilket upplevdes som positivt. Dock upplevde majoriteten respondenter att deras arbete 

upplevdes som rörigt och en känsla av oordning efter omorganiseringen och då särskilt i 

början av denna. En ofta förekommande åsikt var att det blev rörigt och oklart vem som skulle 

göra vad, då många tjänster omplacerades. De respondenter som uttryckte detta upplevde att 

deras egna arbetssätt påverkades av denna otydlighet. Dem uttryckte att det exempelvis var 

svårt att veta vem dem skulle vända sig till med sina frågor då rollerna hade kastats om samt 

att denna otydlighet resulterade i att deras egna arbetsuppgifter ökade.  
 



21 
 

“Mycket var oklart. Det kom liksom mail ‘gör detta’. ‘Okej ska jag göra det?’ Så det var 

väldigt mycket otydlighet till att börja med om vem som gjorde vad innan man som nu har fått 

någon slags struktur då”. – Person 1.  
 
“Det är ju fortfarande så att ‘jaha vem har hand om det då?’. Nej det vet inte jag, det hade 

alltid hon hand om förut”. – Person 6.  
 

En del respondenter menade alltså på att omorganiseringens resultat av otydlighet och 

förvirring inte upplevts som positiv. Att dessa respondenter upplevt motstånd mot 

omorganiseringen framgick under intervjuerna då de uttryckte att det var bättre förr, det vill 

säga innan förändringen då den resulterat i förvirring eller då de upplevt att de inte fått vara 

delaktiga i beslutsarbetet.  

 
“Ja, det har väl alltid funnits den här kommunala överbyggnaden så att säga som påverkar 

oss och då gäller det ju att kämpa emot lite [skratt]. Att inte bara göra som dom säger va 

utan man måste tänka själv med. [...] Jag tror väl att man är lite sån att man tänker att det 

var bättre förr”. – Person 8.  

 

5.5 Förlorad kompetens 
Flera respondenter uttryckte att en av de tydligaste förändringarna med omorganiseringen var 

att de upplevde att en stor del av den tidigare kompetens som funnits hade gått förlorad vid 

rotationen av personal som skedde i samband med omorganiseringen. Många belyste att detta 

hade bidragit till den otydlighet och förvirring som många kände efter omorganiseringen, då 

de inte visste vem dem skulle tillfråga i vissa ärenden då de personerna hade försvunnit.   
 

“Många med nyckelbefattningar i de olika kommundelarna försvann ju så att mycket 

kompetens gick förlorad. Men det satt någon väldigt kompetent person och hade allt detta i 

huvudet, och den finns inte längre“. [...] “Alla kan ju inte ringa och fråga den här personen 

för den har ju nya arbetsuppgifter.” – Person 6.  
 

En respondent uttryckte att även enhetscheferna borde roterat, då det blev ett ogynnsamt 

förhållande mellan den nya chefen och de personer som var kvar. Detta då respondenten hade 

arbetat på ett boende under en längre tid och motsatte sig en del idéer som den nye chefen 

hade då respondenten tillsammans med andra redan ansågs sig prövat dem idéerna tidigare 

utan framgång. Flera uttryckte en önskan om att överlappningen skulle genomförts på ett 

annat sätt under en längre tid då de menade på att rotationen av personal hanterades på ett 

olämpligt sätt. Många uttryckte att en del personer som försvann borde ha funnits kvar på 

varje ställe för att det inte skulle försvunnit allt för mycket kompetens. 

 
“Jag hade önskat och hade sett en fördel i att man kanske hade haft en projektgrupp med 

personer som jobbade utåt i en verksamhet. Nu kom det väldigt tydliga direktiv att så här ska 

det vara och det kunde vara lite frustrerande, eller det var väldigt frustrerande det första året 

att någon bara gick in och styrde upp och man tog inte till sig gammal kunskap.” – Person 1.  

 

“Det blev inte bra för någon att man plockade runt så mycket personal. Jag tror att det hade 

vart bättre om man hade haft några kvar på varje, sen ska man ju ha nya med så att det inte 

bara stannar men några kvar på varje ställe så att man hade haft mer bakkunskap. Det tror 

jag hade vart jättebra”. – Person 5.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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6. Diskussion 
I detta avsnitt knyts uppsatsens syfte och frågeställningar, metod, resultat, tidigare forskning 

och teori samman. Här tolkas de resultat som har kommit fram i förhållande till tidigare 

forskning samt teorier. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår undersökning var som nämnts att belysa hur enhetschefer inom Borås Stads 

verksamhetsområde äldreomsorg upplever den omorganisering som genomfördes vid 

årsskiftet år 2010/2011. Mer specifikt har vi undersökt hur enhetscheferna upplevt hur de har 

fått information om omorganiseringen, hur kommunikationen sett ut, om de upplever att de 

varit delaktiga samt hur de upplevt att omorganiseringen har påverkat deras arbete. Vi har valt 

att använda samma kategorier i resultatdiskussionen som i resultatavsnittet för att underlätta 

läsningen. Dock har vi här i resultatdiskussionen valt att baka in de tidigare kategorierna 

Närhet och distans samt Förlorad kompetens i kategori 6.1.3 Motstånd. 
 

6.1.1 Information och kommunikation  
Ett bland de tydligaste resultaten vi fann gällande enhetschefernas upplevelser av 

omorganiseringen var hur och på vilket sätt de fick reda på att omorganiseringen skulle ske. 

Respondenterna var väl införstådda med att omorganiseringen skulle ske för att skapa en 

större likställdhet för medborgarna i hela Borås Stad. Däremot skiljde det sig åt på vilket sätt 

och vid vilken tidpunkt enhetscheferna fick reda på att omorganiseringen skulle genomföras. 

En del respondenter upplevde att de var redo för omorganisationen då den länge varit omtalad 

i bland annat media eller på deras intranät. Andra upplevde att de fått för lite information om 

omorganisationen och att den genomfördes för fort. Som tidigare nämnt beskriver Elving 

(2005) bland annat att osäkerhet i en organisation påverkar negativt hur pass redo de anställda 

är inför förändringar och att dåligt hanterad kommunikation under förändringar kan leda till 

rykten och motstånd mot förändring (Elving 2005:129ff). Då en del respondenter upplevt att 

informationen och kommunikationen inte varit tillräcklig eller meddelats i tid kan vi utifrån 

Elving förstå att det bidragit till att dessa respondenter upplevt motstånd mot förändringen. 

Det gör det också tydligt att förstå att de enhetschefer som upplevde att informationen och 

kommunikationen fungerat väl och meddelats i tid, haft en mer positiv upplevelse gällande 

omorganiseringen. Angående Elvings nämnda påståenden vill vi poängtera att vi finner 

samtliga intressanta, dock har vi inte kopplat alla sex påståenden till den studie vi har 

genomfört då vi anser att en del av dem fungerar mer som råd till ledare. Berg menar som 

tidigare nämnt att de anställda riskerar att tappa förtroendet för ledningen om det inte finns 

någon kommunikation eller förståelse för förändringen
11

. Vi tycker oss ändå se att det finns 

ett förtroende och en förståelse för varför omorganiseringen behövde genomföras, trots att vi 

fått uppfattning om att informationen, kommunikationen och tiden för genomförandet ibland 

upplevts som otillräcklig.  
 
En längre tid för genomförandet av omorganiseringen kunde enligt en respondent kunnat 

användas för att överlappa rotationen av nya positioner och bidragit till att det inte skulle bli 

lika rörigt och att kompetens inte skulle försvunnit. En respondent spekulerade i om det fanns 

en mening med att inte behålla den gamla kompetensen, för att utveckla nya arbetssätt. 

Utifrån de resultat vi fått fram anser vi att rotationen av chefer är något ledningen skulle 

                                                           
11

 http://www.suntliv.nu/Teman/Kris-och-forandring/Artiklar-om-kris-och-forandring/Dalig-omorganisation-

kan/ [2013-01-03] 

http://www.suntliv.nu/Teman/Kris-och-forandring/Artiklar-om-kris-och-forandring/Dalig-omorganisation-kan/
http://www.suntliv.nu/Teman/Kris-och-forandring/Artiklar-om-kris-och-forandring/Dalig-omorganisation-kan/
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kunnat informera och kommunicerat tydligare samt även varför omorganiseringen 

genomfördes på bara några månader när planerna pågått i flera år. Detta anser vi då dessa 

punkter kom upp under intervjuerna som respondenterna uttryckte en undran över.  
 
Några respondenter uttryckte en upplevelse att omorganiseringen delvis genomfördes på 

grund av ekonomiska motiv. Detta var inget uttalat syfte som uttrycktes av politikerna när 

beslutet om omorganiseringen lades fram för enhetscheferna. Många respondenter har under 

intervjuerna uttryckt att de upplever att fler individer har tillsatts för att sitta med 

administration efter omorganiseringen och att dessa ständigt skickar ut mail om uppgifter och 

enkäter som ska in. Vi kan tänka oss att detta kan uppfattas av enhetscheferna som att 

ledningen vill få ökad kontroll och styrning över organisationen och med detta öka 

effektiviteten, vilket vi tror kan tolkas som en ekonomisk åtgärd. Detta kan vi relatera till det 

vi nämnt tidigare som Angelöw (1991) benämner som ryktesspridning. Angelöw menar att det 

är viktigt med riklig och direkt kommunikation för att undvika missförstånd och osäkerhet, då 

det annars kan bidra till att medarbetare drar egna slutsatser (Angelöw 1991:109ff). Vi tror 

alltså att ledningen med en mer riklig information om syftet till varför en ökad administration 

införts, kunnat undvika denna ryktesspridning  
 

6.1.2 Delaktighet 
Utifrån de resultat vi fick fram kunde vi se att en del respondenter upplevde att de inte fått 

möjlighet att påverka omorganiseringen i någon speciellt stor utsträckning. Som tidigare 

nämnt uttryckte respondenterna delaktighet i två olika bemärkelser. Den ena avsåg delaktighet 

och inflytande i och över arbetet och den andra delaktighet i själva omorganiseringen. När det 

gällde själva omorganiseringen i sig var respondenterna ense om att besluten togs uppifrån på 

grund av att organisationen är politiskt styrd och därför fanns det en viss förståelse för att 

besluten togs på det sättet. Flera respondenter hade ändå en del synpunkter och förslag på 

förbättringar. Flera teorier vi använt oss av betonar betydelsen av delaktighet vid en 

omorganisering. Som tidigare nämnt menar Angelöw att för att undvika motstånd och lågt 

engagemang ska de anställda få vara med och formulera problem, åtgärder, förslag och 

tidsram (Angelöw 1991:93). En annan vanlig uppfattning som kom fram var att 

omorganiseringen genomfördes under för kort tid. Angelöw nämner också detta då han menar 

att inställningen hos de anställda oftast blir negativ om takten på förändringsprocessen blir för 

alltför hög (Angelöw 1991:19).  
 
Vi tror att kunskapen som fanns hos enhetscheferna hade kunnat utveckla omorganiseringen 

till att bli ännu bättre. Detta lyfter Ahrenfelt (2001) fram och anser som tidigare nämnts att 

medarbetare i de flesta fall har värdefulla kunskaper om organisationen som ledningen saknar 

och att förändringsledare därav har mycket att vinna på att låta medarbetare vara delaktiga i 

förändringsarbeten (Ahrenfelt 2001:144). Ett intressant förslag till delaktighet kom fram i en 

intervju då en respondent föreslog att en projektgrupp borde inrättats som kunde arbeta utåt i 

verksamheten för att öka inflytandet samt kunna fånga upp eventuella förslag och synpunkter 

hos de anställda. Vi tror att det skulle vara positivt då det hade medfört att organisationen fått 

med sig dessa individer på ett mer engagerat sätt om de fått vara delaktiga. En del 

respondenter uttryckte att de fått vara med och påverka i arbetet på den egna arbetsplatsen när 

omorganiseringen väl var genomförd, vilket upplevdes som positivt. 
 
Vi fick uppfattningen att respondenterna kanske inte hade funderat så mycket över sin 

delaktighet i omorganiseringen före intervjuerna. Detta då det kom fram förslag på 

förbättringar under intervjuernas gång, dock uppfattade vi det som att de flesta respondenter 
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ställt in sig på att finna sig i de beslut som togs. Det var spännande för oss att under 

intervjuerna höra hur respondenternas egna förslag växte fram. Ahrenfelt betonar som tidigare 

nämnt att organisationsförändringar oftast handlar om att finna och åtgärda brister. Han menar 

att medarbetare ofta har god kunskap om dessa brister och att ledare således har mycket att 

vinna på att låta medarbetare vara delaktiga i förändringsarbeten (Ahrenfelt 2001:144). Vi 

tolkar Ahrenfelts teori som mer anpassad för en förändring av arbetet i sig, och inte av en 

omorganisering av en hel organisation. Detta då Ahrenfelt syftar till förändringar av anställdas 

arbetsuppgifter och inte till organisationers organisering av verksamheten. Ahrenfelts teori 

kan vi därav inte applicera på den omorganisering vi studerat. 
 
Rolandsson och Oudhuis (2009) förespråkar som tidigare nämnt strategier för det 

förtroendefulla ledarskapet som exempelvis kan skapas genom att ledningen inför 

arbetsgrupper för att skapa en dialog med möjlighet för de anställda att påverka för att skapa 

en större delaktighet (Rolandsson & Oudhuis 2009:142). Respondenterna har inte lyft fram att 

någon strategi för att skapa arbetsgrupper har införts under omorganiseringen. Vi vet dock 

inte mer om detta än det som respondenterna har uttryckt, då vi inte har ställt några frågor om 

det till ledningen.   

6.1.3 Motstånd 
Med begreppet motstånd avser vi i vår studie med stöd av tidigare forskning och teorier den 

kritik vi tycker oss kunna utläsa att respondenterna har uttryckt i intervjuerna. Vi har tolkat 

denna kritik som har bestått i respondenternas synpunkter på mindre bra följder av 

omorganiseringen som tecken på ett slags motstånd mot omorganiseringen. När vi benämner 

motstånd i nedanstående stycken behöver det inte nödvändigtvis innebära aktivt motstånd 

utan det kan ofta vara kritik som kan utmynna i eller fungera som grogrund för motstånd.   

 

I resultaten framgick det att de flesta respondenter upplevde att de inte hade fått vara delaktiga 

i omorganiseringen, utan de upplevde att de snarare hade blivit påtvingade den vilket 

Angelöw menar kan resultera i motstånd. Resultatet visar alltså att samtliga respondenter 

belyste någon form av motstånd mot omorganisationen precis som Angelöw menar är en 

vanlig reaktion hos anställda vid ett förändringsarbete i en organisation (Angelöw 1991:9).  
 
Det motstånd som respondenterna belyser överensstämmer med de tre teman Huzell (2005) 

lyfter fram om motstånd. Respondenterna visar på motstånd vad gäller begränsningar i tid och 

arbete då de menade att omorganiseringen resulterat i förvirring och otydlighet i deras 

arbetsuppgifter. En del av dem visar även på motstånd i form av kritik mot begränsande 

interaktion. Respondenterna är kritiska mot den utökade interaktionen då flera upplevde att 

det efter omorganiseringen är fler personer som ska vara med och bestämma, vilket ökat 

distansen och upplevs bidra till ett trögare system då det tar längre tid att nå fram till beslut. 

Dock upplevde en del respondenter en trygghet i den förändrade strukturen, då den upplevdes 

som tydligare än innan när det inte var lika många med vid beslut. Att närheten som tidigare 

fanns har försvunnit, betonades särskilt av de enhetschefer som tidigare arbetat i någon av de 

mindre kommundelarna. Dock upplevde flera av dessa överlag detta som positivt, då dem 

menade på att det nu går att samverka och lära sig mer av varandra stadsdelarna emellan.  
 
Kompetensförluster i sig är visserligen inte ett direkt motstånd men vi kan tänka oss att det 

kan utmynna i motstånd. Vi ser likheter mellan det motstånd som Huzell benämner 

kompetensförluster vilket även framgår hos respondenterna då flera av dem upplevde att 

mycket kompetent personal gick förlorad vid omorganiseringen (Huzell 2005:152ff). Precis 

som Huzell skriver om kompetensförluster menade flera respondenter att ledningen inte skulle 
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omlokaliserat vissa anställda, utan de borde ha låtit en del vara kvar på sina gamla positioner 

för att behålla en del av kompetensen. Kritiken mot förändringen hos enhetscheferna visade 

sig då flera uttryckte att det var bättre innan omorganiseringen trots att majoriteten menade på 

att omorganiseringens mål var en god tanke. Dock visar respondenterna inte på motstånd i 

form av konflikter med andra anställda eller grupper och inte heller motstånd i form av att inte 

engagera sig i arbetet vilket som nämnt Angelöw utifrån Lewins teori menade var vanligt 

efter en organisationsförändring (Angelöw 1991:130ff). 

 

Angelöw menar som tidigare nämnts att det vid ett förändringsarbete är en stor fördel att 

sträva efter att bli en lärande organisation. Detta för att främja ett lärande klimat med goda 

informations- och kommunikationskanaler som gör det möjligt för de anställda att förmedla 

och utbyta erfarenheter och förvärvade kunskaper med varandra. En lärande organisation 

försöker tidigt att identifiera problem och åtgärda dessa för att hitta nya, bättre arbetsformer 

och arbetsrutiner (Angelöw 1991:116ff). Detta kan vi inte uttala oss om i vår studie, då vi inte 

intervjuat ledningen och det inte kom fram vid intervjuerna med respondenterna, har vi inte 

fått information om de strategier som har använts.  

 
En strategi som vi tidigare nämnt av Rolandsson & Oudhuis är att avgränsa positioner för att 

tydliggöra vem som ska göra vad vid en omorganisering, då rollkonflikter om vem som ska 

göra vad skapar konflikter och en dålig arbetsmiljö (Rolandsson & Oudhuis 2009:142). 

Utifrån vår studie kan vi inte utläsa att någon avgränsning av positioner har gjorts, dock kan 

vi inte se att det har bidragit till några konflikter eller en dålig arbetsmiljö utan att det snarare 

har bidragit till förvirring.  
 
Den trestegsmodell som Lewin (1951) utvecklade för att motverka motstånd kan vi relatera 

till de resultat som kom fram under intervjuerna. Även om många respondenter har visat på 

motstånd i form av kritik mot omorganiseringen visade dock samtliga förståelse för 

omorganisationens mål och syfte vilket tyder på att dem passerat den så kallade 

upptiningsfasen (Lewin 1951:228f). Resultaten visar att det har förkommit och förkommer 

ännu motstånd i form av kritik mot omorganisationen. Respondenterna upplever att även om 

det är två år sedan omorganisationen genomfördes, försöker stadsdelarna fortfarande att 

implementera normer, interaktionssätt och nya sätt att arbeta och respondenterna upplever 

detta som rörigt och otydligt. Många respondenter visade på en oro att lämna det gamla då 

dem uttryckte att det var bättre innan omorganiseringen men trots detta ser majoriteten ljust 

på resultatet om en ökad likabehandling för medborgarna i Borås Stad. Vi anser därför utifrån 

resultaten att respondenterna befinner sig någonstans mellan rörelsefasen och 

stabiliseringsfasen. Vi kan se att den förvirring och oro som många respondenter uttryckt, 

visar på att omorganiseringen inte nått stabiliseringsfasen ännu och att dessa förändringar som 

skett inte har hunnit befästa sig ordentligt än. 

 

6.2 Avslutande resultatdiskussion 
Vi anser att de åtta enhetschefer som vi intervjuade har gett oss flera utförliga exempel på hur 

de har upplevt omorganiseringen, vilket vi presenterat i resultat- och diskussionsavsnitten. Vi 

anser att den tidigare forskning samt de teorier vi har använt oss av i den här studien har hjälpt 

oss att förstå vårt resultat, vilket vi anser framgår i avsnittet resultatdiskussion. Vi kan dock 

tänka oss att en del teorier vi har använt oss av presenterar förändringsstrategier som har 

utformats och är anpassade för både privat och offentlig sektor. Vi kan även tänka oss att en 

del teorier möjligtvis är bättre anpassade för den privata än den offentliga sektorn. På grund 

av att kommuner är utformade på det sätt som de är med sitt specifika syfte och regelverk, tror 
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vi att det inte är möjligt att införa exempelvis inflytande och delaktighet på samma sätt som 

det går att göra i en privat organisation. Detta då vi tror vi att en privat organisation inte styrs 

på samma sätt som en organisation inom offentlig sektor och är möjligtvis mindre byråkratisk.  

 
Vi hade som nämnts en förförståelse som bland annat handlade om att medarbetare i en 

kommun inte ges särskilt stor delaktighet och att det i sin tur kan leda till motstånd mot 

förändringar. Vi anser att vi utifrån vårt resultat kan se att detta är något som framgått av 

intervjuerna med enhetscheferna i Borås Stads verksamhetsområde äldreomsorgen. Vår 

förförståelse var även att tydlig information och kommunikation krävdes, då vi trodde att 

förvirring kunde uppstå. Genom vår undersökning har vi fått en ökad förståelse för att detta 

stämmer.  

 

Det finns tidigare forskning och teorier på vårt valda område, där ett par har lyfts fram i vår 

undersökning. Trots detta har vi funnit att en del tidigare forskning och teorier inte går att 

applicera fullt ut på vår undersökta organisation, något vi anser beror på att organisationer är 

strukturerade på olika sätt. Vi anser därför att vår undersökning är relevant då vi finner att den 

har bringat mer ljus inom just hur kommunalt anställda kan uppleva en omorganisering.  

 

Avslutningsvis anser vi att vi genom undersökningen är medvetna i en större utsträckning om 

hur komplexa organisationer och förändringsarbeten kan vara och att vi har fått en större 

förståelse för hur en omorganisering kan upplevas samt vad som kan påverka enhetschefers 

upplevelser av omorganisationer i kommunal sektor. Vi tror att det är betydelsefullt att ha 

denna förståelser för vår kommande yrkesroll som organisations- och personalutvecklare då vi 

troligen kommer att arbeta med personal och vara involverade i förändringsarbeten i 

framtiden oavsett om vi arbetar i en privat eller offentlig verksamhet.  
 

6.3 Metoddiskussion 
Vi upplever att vårt val av metod och perspektiv var väl anpassade för vårt syfte, då det gav 

oss en djupare förståelse för respondenternas upplevelser av omorganiseringen. Våra 

intervjufrågor gav oss den information vi behövde och gav dessutom många intressanta svar 

vi inte förväntat oss från början. Vi anser att vår undersökning är valid, då vi spelade in 

intervjuerna och transkriberade dessa ordagrant för ökad tillförlitlighet, för att inte minnas fel 

eller förlora viktiga delar i materialet.  
 
Vi tog oss runt till respondenternas arbetsplatser och genomförde intervjuerna där. Vi hade 

inte tillgång till någon annan lokal, men vi tror att respondenterna uppskattade att vi tog oss ut 

till deras arbetsplatser så det inte tog extra tid från deras arbetsdag utöver själva tiden för 

intervjun. Vi diskuterade dock i gruppen om val av intervjuplats kan ha påverkat 

respondenterna på ett sätt som förhindrande dem att våga vara uppriktiga med exempelvis 

upplevda negativa känslor. Detta exempelvis då det vid en del intervjutillfällen förekom att 

medarbetare till respondenterna på arbetsplatsen såg att vi var där och vem vi intervjuade. Vid 

ett tillfälle kom dessutom en medarbetare in i rummet när vi satt och genomförde intervjun. 

Vi har därför varit väldigt noga med att inte ta med några citat som skulle kunna härledas 

specifikt till någon respondents identitet. Dock har vi, som framgår i resultatavsnittet haft med 

citat men valt att ge personerna varsin siffra som inte kan härledas. Vi valde att inte beskriva 

vilken stadsdel enhetscheferna arbetar i och vi valde att inte ge någon bakgrundspresentation 

om dessa för att ytterligare säkra respondenternas anonymitet. Vi uppfattade att 

respondenterna var positivt inställda till att delta i vår undersökning, då vi upplevde att dem 

uppskattade att få dela med sig av sina upplevelser.  
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Vid de första intervjuerna som vi utförde ställde vi våra på förhand bestämda frågor och en 

del följdfrågor. Dock lärde vi oss att ställa fler följdfrågor efter några intervjutillfällen, då vi 

insåg att det gav mycket att ställa fler frågor då respondenterna ofta hade mycket mer att säga 

och hade flera intressanta svar som först inte kom fram.  
 
Inför studien tog vi först kontakt med stadsdelens områdeschef som gav oss tillåtelse att 

intervjua deras enhetschefer. Som nämnt skickade områdeschefen oss en lista på tjugo 

enhetschefer vilka vi själva fick kontakta. Därefter skickade denne ut ett förberedande mail 

till samtliga enhetschefer för att de skulle vara beredda på att vi kunde ringa och att de då 

visste i vilket syfte vi hörde av oss. Detta innebar alltså att områdeschefen har kunskap om 

vilka respondenter som möjligtvis medverkat som respondenter, men eftersom vi inte talade 

om för denne vilka som valde att medverka och då inga namn figurerar i vår undersökning 

anser vi att anonymiteten ändå är säkrad. Vi diskuterade i gruppen om detta kunnat påverka 

respondenterna att inte våga svara med sina riktiga åsikter ibland med rädsla för att det skulle 

komma fram till deras områdeschef.  
 
Vi är medvetna om att antalet respondenter som deltog i vår studie inte kan generera en 

heltäckande bild av upplevelserna av omorganiseringen bland enhetschefer i Borås Stad. 

Dock är det viktigt att poängtera att det inte var syftet med vår studie då vår tidsram inte 

räckte till för att intervjua samtliga enhetschefer i alla stadsdelar. 
 
Hade vi haft mer tid att utföra vår undersökning hade vi sannolikt utfört en förstudie. Vi ser 

en fördel i att tillämpa en sådan då det kan resultera i att man som intervjuare blir medveten 

om hur frågor ska ställas och vad för frågor som ska ställas vilket kan ge en tydligare riktning 

i undersökningen. Dock hade vi som nämnt inte tillräckligt med tid att utföra en förstudie då 

en stor del av tiden i början av vår undersökning gick åt till att komma i kontakt med 

respondenter samt att finna tillfällen till att utföra intervjuerna. Trots detta anser vi att vi fick 

fram ytterst intressanta resultat och att vi fick svar på vårt syfte samt frågeställning.  
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6.3 Fortsatt forskning 
Den här studien har undersökt hur anställda inom äldreomsorgen i Borås Stad upplever 

omorganiseringen som genomfördes i januari 2011. Nedan presenterar vi förslag till vidare 

forskning inom detta område vilket vi finner intressant. 
 

Ett förslag till fortsatt vidare forskning kring vårt undersökta område är att intervjua samtliga 

enhetschefer inom äldreomsorgen i Borås Stad då vi endast intervjuat enhetschefer i en 

stadsdel. Vi finner det även intressant att intervjua anställda inom andra positioner inom 

äldreomsorgen i Borås Stad. Vi tror att det skulle generera en ännu större förståelse för hur 

anställda inom äldreomsorgen i Borås Stad upplever den genomförda omorganiseringen.  
 

Ett annat förslag för fortsatt forskning hade kunnat vara att jämföra enhetschefernas 

upplevelser gentemot exempelvis områdeschefernas, omvårdnadspersonalens eller 

politikernas upplevelser. Oavsett vilka som valts i en sådan komparativ undersökning tror vi 

att detta hade kunnat generera intressanta resultat vilka hade givit en ökad förståelse för hur 

omorganiseringen upplevdes.  
 

Vi finner även en kvantitativ undersökning såsom en enkätundersökning lämplig för vidare 

forskning. Detta då det hade kunnat ge en större överblick över hur ett större antal individer 

upplevt omorganiseringen baserat på ett antal olika statistiska mått som exempelvis 

medelvärden för en positiv eller negativ upplevelse av olika delar av omorganiseringen.  
 

Vi anser att det hade vart intressant att följa upp vår undersökning vid någon tidpunkt längre 

fram, förslagsvis om ett par år för att se om enhetschefernas upplevelser kring 

omorganiseringen har förändrats.  
 

Slutligen har vi en förhoppning om att vår studie har kunnat bidra något till vidare forskning 

kring omorganisationer och då särskilt individers upplevelser av dessa. Vi hoppas även att vår 

studie kan vara till användning för organisationer vid framtida omorganiseringar.   
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8. Bilagor 

 

Intervjuguide  

 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv? 

2. Hur länge har du arbetat i din nuvarande befattning inom äldreomsorgen i Borås Stad? 

3. Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?  

4. Har du varit med om en organisationsförändring förut? 

5.  Hur fick information om att Borås Stad skulle göra en omorganisering? 

6.  När fick du information om att Borås Stad skulle göra en omorganisering? 

7.  Förstod du varför omorganiseringen behövdes göras? 

8.  Hur var din första reaktion när du fick höra att en omorganisering skulle genomföras?  

9.  Upplever du att du har påverkats av omorganiseringen?  

   – Om ja, på vilket sätt? 

10. Har du fått chans att påverka omorganiseringen? 

    – Hade du velat påverka? 

11. Kan du berätta på vilket/vilka sätt ditt arbete har förändrats efter omorganiseringen?  

12. Vilka fördelar upplever du med omorganiseringen?  

13. Vilka nackdelar upplever du med omorganiseringen?  

14. Hur tror du att andra inom äldreomsorgen i Borås Stad upplever omorganiseringen? 

15. Har du förslag på hur omorganiseringen skulle kunnat genomföras på ett annat sätt? 

16. Är det något övrigt/annat som du vill tillägga?  

 

 

 


