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Sammanfattning    
 
”Ska vi förändra oss nu igen?” Det börjar bli ett ganska medfaret talesätt, men samhället 
förändras i ett allt snabbare tempo. Omorganisation är ett mångskiftande fenomen i den 
offentliga sektorn. Jag har i min uppsats studerat en omorganisation inom sjukvårdens 
serviceverksamhet. Mina frågeställningar om fenomenet omorganisation var; Upplever 
personal sig delaktiga och känner de att de har fått tillräckligt med information? Har de 
förväntningar eller farhågor om sin anställningssituation inför den nya förvaltningen? 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga personalens upplevelser inför en 
omorganisation. Metoden har varit en enkät med frågor som är gjorda som påstående 
med en femgradig skala. Resultatet visar att tre av fyra inte känner sig delaktig och mer 
än varannan som inte upplever att de har fått tillräckligt med information. Farhågorna är 
många fler än förväntningarna. Konsekvensen kan bli att arbetsklimatet utvecklas till 
det sämre och att det härmed blir en direkt påverkan av effektiviteten, motivation och 
arbetslust i organisationen som även kan resulterar i en högre sjukfrånvaro. Personalen 
som gick över visste inte om de skulle få bättre förmåner eller om det skulle bli 
neddragningar, vilket gjorde att de kanske tänkte ”man vet vad man har men inte vad 
man får”. Författarna betonar vikten av dialog för ett lyckat förändringsarbete och 
organisationsutveckling. Ledarna har en viktig uppgift att möjliggöra dialogen som kan 
skapa förståelse för varandras olikheter som kan bidra till kreativa lösningar och 
förändringar. 
 
 
 
 
Nyckelord: Omorganisation, Förändringsarbete, Farhågor, Förväntningar, Delaktighet, 
Information, Dialog 
 
 
 
 
 

 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ................................................................................................................... 4 

BAKGRUND.................................................................................................................... 4 

TEORETISKT REFERENSRAM .................................................................................. 5 

PROBLEMFORMULERING ......................................................................................... 7 

SYFTE.............................................................................................................................. 7 

METOD............................................................................................................................ 7 
Val av metod och metodinstrument.................................................................................. 7 

Urval ................................................................................................................................. 8 
Avgränsning........................................................................................................................................8 
Tillvägagångssätt ................................................................................................................................8 

Databearbetning och analysförfarandet ............................................................................ 9 

RESULTAT...................................................................................................................... 9 
Delaktighet..........................................................................................................................................9 
Information .........................................................................................................................................9 
Förväntningar och farhågor...............................................................................................................10 
Sammanfattande resultat ...................................................................................................................11 

DISKUSSION ................................................................................................................ 13 

Metoddiskussion............................................................................................................. 13 

Resultatdiskussion .......................................................................................................... 15 
Delaktighet........................................................................................................................................15 
Information .......................................................................................................................................16 
Förväntningar och farhågor...............................................................................................................19 

REFERENSER.............................................................................................................. 23 
 
Bilaga 1. 
Bilaga 2. 

 3



INLEDNING 

”Ska vi förändra oss nu igen?” Det är ett vanligt talesätt men förändringarna i samhället 
har ett snabbare tempo. Kraven blir allt starkare på förändringar, ett krav som gäller 
både individer, organisationer och samhället. Ett lyckat förändringsarbete kan resultera i 
förbättrade prestationer, välmående personal och i förlängningen ekonomisk lönsamhet. 
Det finns en längtan av att anpassa organisationer till enskilda behov och önskemål, 
samtidigt som organisationer ofta inte kan fungera bra utan att också individerna anpassar 
sig efter organisationerna. Mot bakgrund av detta väcktes ett intresse för att studera hur 
personer upplever en omorganisation. 
 
BAKGRUND 

De offentliga organisationerna har en tradition sedan 1600-talet och behövde en 
gemensam förvaltning för att hålla ihop landet. Även om skälet var främst att bygga en 
militärstat, men samtidigt krävdes ökad kontroll av rikets invånare. Organisationen som 
sakta växte fram var det byråkratiska regelsystemet och för att effektivisera och 
kontrollera verksamheten användes föreskrifter, förordningar, praxis och rutiner. Visst 
är den tungrodd men den ska vara just så förutsägbar, rättvis och hålla sig till rutiner 
som fastställts skriver Parmander (2004). Nu drygt 400 år senare är Sveriges styre 
indelat i kommuner, landsting och staten, varav landstingen ansvarar för sjukvården. På 
två ställen i Sverige finns det regioner istället för landsting. De är Region Skåne med ca 
33 000 anställda och Västra Götalandregionen med 45 000 anställda. Förändringar sker 
helat tiden och Svedberg (2007) tar upp frågan, vilken förvaltning eller vilket företag 
har inte varit föremål för åtminstone en omorganisation under de senaste fem åren? Där 
önskan är en flexibel, dynamisk och effektiv organisationsform. 

 
Det går att läsa redan i Borgenhammar (1983) att den offentliga sektorn står inför 
stramare ekonomi och att effektiviseringsfrågorna kommer mer i centrum och där ord 
som förnyelse och omprövning återkommer ofta. 14 år efter Borgenhammar skriver 
Lundin och Söderholm (1997) att starka signaler och önskemål om förändringar har 
under senare år varit i omlopp i den offentliga sektorn. Det har talats mycket om 
förnyelser i de svenska landstingen och detta tal är nära besläktat med den allmänna 
debatten om offentlig sektors ekonomiska problem och om behovet av förnyelser och 
nytänkande inom den offentliga sektorn. Även Falk och Nilsson (1999) skriver att 
omfattande diskussioner har skett om hur den offentliga sektorn skall kunna 
effektiviseras och samtidigt behålla sin kvalitet, det gäller inte minst landstingens hälso- 
och sjukvård. Det ökade intresset för förändring är till stor del beroende på de snabbt 
ökade behoven samtidigt som ekonomin i sin helhet försämras.  
 
Enligt Parmander (2005) har den offentliga sektorn länge kritiserats för sin 
verkningslöshet och för sina ständiga strukturförändringar och ekonomiska 
inskränkningar och trots att det har genomförts ett stort antal organisationsförändringar 
är det svårt att se några radikala förbättringar som bryter gamla traditioner och mönster. 
Organisationsledningar är upptagna med att hitta komplicerade lösningar för att 
kontrollera verksamheten ännu mer skriver Parmander (2005) och att detta hänger ihop 
med den klassiska föreställningen om den ideala organisationen som ”stabil”. 
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Johansson, Frick och Johansson, (2004) skriver att den offentliga sektorn har genomfört 
många omorganisationer influerade av de moderna ledningskoncepten och visat en 
negativ utveckling av sjuktalen. 
 
Parmander (2005) anser att hierarkiska och byråkratiska organisationsformer utgör 
hinder för förändringsarbete inte bara pga. av strukturen utan för att det hierarkiska är så 
hög grad fäst i inställningar och värderingar hos medlemmarna i organisationen. Det 
handlar om värderingar som innebär att ordningen inte får ifrågasättas. Det hjälper inte 
att platta till organisationen utan demokratiserande åtgärder, vilket istället kan leda till 
ökande makt koncentration. 
 
Det finns förklaringar till att organisationsförändringar inte alltid ger den avsedda 
verkan. I den omfattande verksamhet som landstingen är och med tusentals anställda 
gäller det även att balansera olika krav och motstridiga intressen enligt Lundin och 
Söderholm (1997). Om hur det är lätt eller svårt att driva förändringsarbete i 
organisationer har mycket att gör hur möjligheten för medbestämmande är på 
arbetsplatserna enligt Parmander (2005) 
 
 
TEORETISKT REFERENSRAM 

Angelöw (1991) förklarar att en förändring är när något går från ett tillstånd till ett 
annat. Vidare är process ett förlopp som består av ett antal aktiviteter som hänger ihop 
och han betonar vikten av att alla aktörer ska göras delaktiga i ett förändringsarbete.  
 
Rollof (1999) skriver att det är viktigt att beskriva förväntningarna under 
förändringsprocessen då personer vill veta vad förändringen kommer att innebära för 
dem. Han anser också att information är viktigt då risken för att farhågorna nästan alltid 
blir mer negativa än de verkliga konsekvenserna. Ekstam (2005) menar att 
informationen ska komma tidigt, innan allt är slutfört och att de som får vara med att 
påverka villigt ställer upp. Enligt Rollof (1999) så är tre faktorer nödvändiga för att en 
förändringsprocess ska vara korrekt och rättvis och det är; delaktighet, förklaringar och 
förväntningar. Människor måste förstå skälen till att förändringen sker och skapa vi-
känslan, så väcker det en önskan att aktivt delta.  
 
Angelöw (1991) anser att det finns flera orsaker till varför att anställda välkomnar en 
förändring eller gör motstånd och det är bland annat delaktighet, information, hotad 
anställningstrygghet/trygghet, försämrat/förbättrat arbetsinnehåll, minskade/utökade 
förmåner. Sörqvist (2004) menar att det vi själva har varit med och skapat försvarar vi 
också, det handlar om hur vi upplever delaktighet. 
 
Enligt Sörqvist (2004) kan vi uppleva delaktighet fysiskt eller genom att få information, 
men även motsatsen kan inträffa om beslut fattas mot din vilja. Han skriver också att 
vissa upplever en hotbild, vilket leder till rädsla och motstånd medan ev. belöningar ger 
höga förväntningar och motivation Sörqvist (2004) menar också att människor som är 
upplysta och kontinuerligt har förståelse i vad som sker är oftast mer trygga och har 
lättare för förändringar. Parmander (2005) menar att farhågan i ett förändringsarbete kan 
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väcka motstridiga tankar som ”man vet vad man har men inte vad man får” men också 
förväntningar på att förändringar ska innebära något extraordinärt och nytt. 
 
Parmander (2005) skriver att framförallt i landsting och kommun känner sig personalen 
överkörda och frustrerade vid förändringar utifrån då det ofta sker i stor skala. Denna 
storskaliga förändring kan påverka hur personalen väljer att ta till sig information och 
kunskap, delta samt ha förtroende för sin ledning. 
 
Johansson, et al. (2004) skriver att starka företag som har engagerade anställda som är 
delaktiga i företagets utveckling, utvecklas själva. Flera studier visar att personal som är 
delaktiga också lyfter upp och löser själva många arbetsmiljöproblem. Men skriver hon, 
att det inte går att välja delaktighet och endast begränsa det till arbetsmiljöarbetet. 
Antingen är personalen delaktiga och då kommer arbetsmiljön på köpet eller så är de 
inte delaktiga, inte heller då det gäller arbetsmiljön. 
 
I den offentliga sektorn har besparingar genom omorganisationer blivit ett nödvändigt 
ont för att få bättre lönsamhet. Förändringsarbete är ord som förknippas med ilska och 
frustration då beslut ofta fattas över huvudet på personalen. Fast det finns lagar för 
personalens delaktighet, vill beslutsfattarna ha snabba lösningar och har då inte tid för 
de processer som hade kunnat ge gynnsamma effekter, vilket leder till minskad 
motivation och arbetslust. Även kommunikationsbristen befäster det hierarkiska 
mönstret då dialogen saknas och byråkratins oförmåga att tillhandahålla besked, 
information eller service skriver Paramander (2005) 
 
Genom att vara delaktig och kommunicera öppet över både svårigheter och möjligheter 
skapas en möjlighet att lära av varandra. När den gemensamma kompetensen ökar 
skapas gemensamma föreställningar och värderingar. Dessa byggs upp genom att 
använda dialog och interaktiva processer Parmander (2005). 
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PROBLEMFORMULERING 

De flesta av oss har oftast blandade känslor inför förändringar som sker på andras 
initiativ. Vi vill veta vad som ska hända med vår arbetsplats och oss själva. Rädsla och 
oro brukar dyka upp och kan bli ett hinder för utveckling och förändring. Delaktighet, 
information och förväntningar eller farhågor för sin egen anställningssituation kan vara 
orsaker till välkommande av, alternativt motstånd mot förändring. Jag ställer mig 
följande frågor om fenomenet omorganisation inom offentlig verksamhet. 

• Anser personalen att de är delaktiga i förändringsprocessen?  
• Anser personalen att de har fått tillräckligt med information inför en 

omorganisation? 
• Har personal förväntningar eller farhågor om sin anställningssituation inför en 

omorganisation?  
 
SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga personalens åsikter inför en omorganisation. 
 
METOD 

Val av metod och metodinstrument 
 
Ingen aktuell forskning hittades i databasen SAMSÖK. Sökorden var, omorganisation, 
reorganize, organization förbättringsarbete, delaktighet, participation, förväntningar, 
farhågor, misgiving, Offentlig förvaltning, serviceverksamhet. Jag har valt att göra en 
kvantitativ undersökning med hjälp av en enkät (bil. 1). Detta för att nå så många 
respondenter som möjligt. Vid utformningen av enkäten försökte jag forma frågorna på 
ett sätt där resultatet gav en så klar bild som möjligt av hur respondenterna upplevde 
den aktuella situationen. Jag har använt råd från Hessner (2007) och Schou (2007). 
Frågorna är gjorda som påståenden med en femgradig skala. Enligt Hessner (2007) är en 
femgradig skala bra då det gör att respondenten inte tvingas ta ställning utan att i vissa 
fall kan stå neutral i en fråga och erfarenheten enligt Hessner (2007) säger att irritation 
över att inte kunna vara neutral leder till mindre svarsfrekvens. Även Schou (2007), 
menar att en neutral inställning kan vara fullt respektabel. Jag har valt att låta enkäten 
sändas in anonymt, vilket kan ha en del viktiga fördelar. Det kan få de svarande att 
känna sig trygga, så att de kan svara villigt och uppriktigt.  
 
Enligt Hansagi och Allebeck (1994) kan inte frågeformuläret anses färdigt förrän den 
har testas. Jag har provat enkäten (bilaga 1) på familjen, kollegor och studenter för att få 
frågorna så enkla och förstårliga som möjligt. Det ledde till att jag ändrade på bland 
annat ”instämmer helt” till att ”jag håller helt med” samt att jag försökte få påståendena 
så neutrala som möjligt. Det fanns även möjlighet att skriva övriga synpunkter. 
Enkäten har bakgrundsvariablerna: arbetsplats och förvaltning.  
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Urval  
Eftersom studiens syfte var att kartlägga hur personal upplever en omorganisation gjordes 
ett val, att kontakta tre sjukvårdsförvaltningar i Västra Götalands Regionen som just 
skulle genomgå en förändring av serviceverksamheten. Serviceverksamhet som städ, 
måltider och vaktmästeri skulle den 1 april 2008 övergå till den gemensamma 
förvaltningen Regionservice i Västra Götalands Regionen vars uppdrag är att:  

 ge regionen och regionens förvaltningar en ökad kvalitet och koncernnytta genom de 
olika tjänster som Regionservice erbjuder.  

 ta ytterligare ett steg i utvecklingen av regionens serviceverksamheter för att på så sätt 
kunna effektivisera och frigöra resurser för att återinvestera i kärnverksamheten.  

 utveckla förvaltningen till att bli en alltmer tydlig och professionell samarbetspartner.  
 att öka status och utvecklingsmöjligheter för förvaltningens medarbetare. 

(www.regionservice.se) 
 
Jag valde att erbjuda enkäten (bil.1) till alla tillsvidareanställda från de arbetsplatserna 
som stod inför omorganisationen den 1 april 2008.  

 

Avgränsning 
Jag gjorde en avgränsning geografiskt till en medelstor stad, vilket innebar tre 
förvaltningar.  
Jag har undantagit de som inte är i tjänst för tillfället som exempelvis föräldralediga, 
sjukskrivna och de som hade semester kring tiden då enkäten var ute. Inte för att de inte 
är viktiga, det kunde vara en studie för sig. Jag gjorde en skriftlig förfrågan till personal, 
områdes, och verksamhetschefer. Det visade sig att en förvaltning endast hade två 
aktuella respondenter beroende på den avgränsningen som jag gjort. Jag sammanförde 
då två förvaltningar för att det skulle bli så anonymt som möjligt för respondenterna. 
Fortfarande efter 1,5 månader och två brev hade en förvaltning inte svarat och enkäten 
hade börjat delas ut. Jag ville ha ut enkäten före förändringen den 1 april. Jag beslöt att 
endast vända mig till en sjukvårdsförvaltning med ca 3500 anställda. Som en 
konsekvens av detta var jag tyvärr tvungen att utesluta ytterligare en förvaltning för att 
respondenterna skulle kunna behålla sin anonymitet. Avdelningscheferna har jag också 
undantagit i denna studie, då det är svårt med anonymiteten. 
 

Tillvägagångssätt 
Jag har från cheferna på respektive arbetsplatser fått antalet tillsvidareanställda och 
vilka som är i tjänst. Enkäten delades ut vid flertal tillfällen då personalen var samlade. 
Alla fick varsin enkät (bil.1) med ett följebrev (bil.2). I brevet till respondenterna 
informerades syftet med undersökningen samt att intervjun var helt frivillig och anonym. 
Även muntlig information gavs för att uppmuntra respondenterna till att fylla i enkäten. 
 

 8

http://www.regionservice/


Databearbetning och analysförfarandet 
Enkäterna numrerades och dataprogrammet Excel användes för att analysera resultatet 
och hitta samband. Jag har använt råden från Schou (2007), Hessner (2007) och Hansagi 
och Allebeck (1994) att sätta ihop graderna 1 och 2 samt 4 och 5 i den femgradiga 
skalan och 3 fick vara det neutrala medan 1 och 2 fick vara farhågor och 4 och 5 fick 
vara förväntningar. Jag tittade på den teoretiska referensram för att se om det fanns 
något som stämde i den jämfört med resultatet. Jag ville ha en total översikt på resultatet 
och slog därför ihop alla arbetsplatser för att sedan även analysera de olika 
arbetsplatserna separat. Jag tog också stickprov på dem som höll ”helt med”, om det 
även visade sig att de hade större förhoppning inför det nya. 
 
RESULTAT 

Av totalt 134 utlämnade enkäter inkom 110 st. vilket ger en svarsfrekvens på 82 %  
• Kök: 56 utskickade enkäter och 37 svarande ger en svarsfrekvens på 66 % 
• Städ: 52 utskickade enkäter och 52 svarande ger en svarsfrekvens på 100 % 
• Transport: 26 utskickade enkäter och 21 svarande ger en svarsfrekvens på 81 %  
 

Delaktighet 

(Fig.1)På transport och i köket känner 5 % sig delaktiga och 8 % på städ. 87 % i köket 
känner sig inte delaktiga och 71 % på städ samt 66 % på transport. Transport ligger 
högst på 29 % som svarat varken eller och städ på 21 % medan köket ligger så lågt som 
8%  
 

 

Delaktighet Kök Städ Transport. m.fl. 

Håller inte med 87 % 71 % 66 % 

Varken eller 8 % 21 % 29 % 

Håller helt med 5 % 8 % 5 % 

Tabell 1. Jag känner att jag är delaktig i förändringsarbetet inför övergången till Regionservice. 

Figur 1. Delaktighet 
 

Information  

Städ med 14 % ligger här något högre än kök på 8 % och transport på 10 % då det gäller 
upplevelsen att ha fått tillräckligt med information. 76 % i köket upplever inte att de har 
fått tillräckligt med information jämfört med städ och transport på 61 %.  (fig. 2)
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Tabell 2. Jag känner att jag får tillräckligt med information om förändringsarbetet inför övergången till 
Regionservice. 

Information Kök Städ Transport m.fl. 

Håller inte med 76 % 61 % 61 % 

Varken eller 16 % 25 % 29 % 

Håller helt med 8 % 14 % 10 % 

 

 

Förväntningar och farhågor 
Omfattar områdena utvecklingsmöjligheter, anställningsförmåner och nedskärning. 

Utvecklingsmöjligheter 

10 % på städ och transport förväntar sig yrkesutveckling medan 8 % i köket. 70 % på 
köket tror inte på yrkesutveckling och 59 % på städ och 57 % på transport. På transport 
svarade 33 % varken eller och 31 % på städ samt 22 % i köket. (fig. 3) 
 
 

Utvecklingsmöjlighet Kök Städ Transport m.fl. 

Håller inte med 70 % 59 % 57 % 

Varken eller 22 % 31 % 33 % 

Håller helt med 8 % 10 % 10 % 

Figur 3.utvecklingsmöjligheter 

Tabell 3. Jag tror jag kommer att få mer utvecklingsmöjligheter i mitt yrke i regionservice. 

Figur 2. Information 

 

Anställningsförmåner 

I köket tror 16 % att de får bättre anställningsförmåner i den nya förvaltningen medan 
ca 10 % på städ och 0 % på transport. I köket tror 76 % inte på bättre 
anställningsförhållande i den nya förvaltningen och  62 % på transport samt 59 % på 
städ. Då det gäller varken eller skiljer det på 30 %, där transport har 38 %, städ 31 % 
och köket 8 %. (fig.4). 
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Anställningsförmåner Kök Städ Transport 

Håller inte med 76 % 59 % 62 % 

Varken eller 8 % 31 % 38 % 

Håller helt med 16 % 10 % 0 % 

 

 

Nedskärning 

Störst oro för nedskärningar är det i köket med 57 % medan städ hamnar på 46 % och 
transport på 43 %. 24 % på transport och kökets 16 % tror inte tror det blir någon 
nedskärning mot 8 % på städ. Städ hamnar högst på varken eller med 46 % ( fig. 5) 
 

Nedskärningar Kök Städ Transport m.fl. 

Håller inte med 57 % 46 % 43 % 

Varken eller 27 % 46 % 33 % 

Håller helt med 16 % 8 % 24 % 

Figur 4 anställningsförmån 

Tabell 5. Jag oroar mig inte för att omorganiseringen ska leda till nedskärningar på min arbetsplats.

Tabell 4. Jag tror att omorganisationen ska leda till bättre anställningsförmåner.

 
Figur 5. Nedskärningar. 

Sammanfattande resultat 
Det sammanfattande resultatet (fig. 6) av den totala andelen visar att 76 % känner sig 
inte delaktiga medan 6 % känner sig delaktiga och 18 % som anger, varken håller med 
eller inte håller med. Totalt sett är det fler som känner att de har fått tillräckligt med 
information, 11 % jämfört med att känna sig delaktiga, 6 % . Det är 66 % som inte 
känner att de har fått tillräckligt med information medan 23 % håller varken med eller 
emot om påståendet att de har fått tillräckligt med information.  
 
Av den totala andelen ligger farhågorna på 63 %, vilka inte tror att de kommer får mer 
yrkesutveckling i Regionservice medan 28 % håller varken med eller emot. Det är 9 % 
som har förväntningen att de får en yrkesutveckling. ( fig 6).  
 
Det är 24 % som inte tror att det blir nedskärningar på arbetsplatsen medan 48 % oroar 
sig för det och 28 % tror varken eller. Det är 9 % som tror på bättre 
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anställningsförmåner medan 32 % tror varken eller och 59 % tror inte på påståendet att 
övergången leder till bättre anställningsförmåner (fig. 6). 
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Figur 6. Sammanfattande resultat i procent för hela försörjningen Kök, Städ, Transport, 
Post och Bud och Patienttransport. 

Övriga synpunkter 

Följande synpunkter fanns.   

”Tidigare information om vad som ska gå över och inte 12 mars” 

”Förstår ej hur det skall kunna sparas pengar för en övergång. Låter konstigt” 

”Jag vill veta lite mer om nya Regionservice” 

” Tror inte på så stora organisationer. Mer byråkrati, större beslutsvägar. Allt tar 
längre tid att genomföra. Alla dessa förändringar görs inom kort tid så man känner att 
vi aldrig får arbetsro” 

”Sparar vi verkligen pengar på detta?” 

”Aveckla ta bort hela regionen och ta bort landstinget. Borås lasarett övergår till hela 
Borås” 

”Ingen som vet något, ingen info, mycket dåligt” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvantitativ eller kvalitativ metod 
Det talas oftast om kvantitativ eller kvalitativ metod. Jag har förstått att med kvantitativ 
metod studeras få variabler hos många människor medan i kvalitativ metodik studeras 
många variabler bland få människor. Så långt är det klart, men hur ska jag ställa mig till 
det som Åsberg (2001) skriver att ”det inte finns något sådant som kvalitativ eller 
kvantitativ metod”? Vad som finns, skriver han, är en ofantlig retorik om detta ”viktiga 
val och ställningstagande” men, skriver han, att ”ingen metod är eller kan vara vare sig 
kvalitativ eller kvantitativ”. Enligt Åsberg (2001) hänvisar kvantitativ och kvalitativ till 
egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om och egenskaperna speglas i de data vi 
sätter upp om olika fenomen. Data kan vara i form av ord (kvalitativa) eller i form av 
siffror (kvantitativa) skriver Åsberg (2001) och hänvisar att enligt Miles och Huberman 
(1994) är det inget mer att orda om, eftersom ”numbers and words are both needed if we 
are to understand the world” (Åsberg, 2001, sid. 270). Åsberg (2001) menar att frågan 
om vad för slags kunskap vi åstadkommer genom vår forskning behöver diskuteras 
befriad från det kvantitativa och kvalitativa argumentets hindrande och vilseledande 
retorik.  

Vi behöver både siffror och ord för att förstå världen, står det i texten ovanför, men ger 
en enkät ”rätt” bild av världen? Undersökningsmetodiken med enkäter ser jag ger en 
allmän och en begränsad bild.  

 Det vill säga att det resultat som kommer fram, stämmer överens med resultatet från 
undersökningar gjorda av andra eller samtidiga mätningar med en annan metod/teknik. 
Jämförs mitt resultat med den referenslitteratur som använts i studien får validiteten 
med detta en giltighet. Jag kan se att reliabilitet eller tillförlitlighet inom denna studie 
kan vara detsamma vid upprepade mätningar till andra serviceverksamheter inom 
sjukvården som står inför en omorganisation och oberoende av vem som utför 
enkätundersökningen. Finns det felkällor som kan påverka resultatet? Då det är personer 
som får enkäten och hur de uppfattar enkäten samt vilket intresse de har för att fylla i 
den gör att det aldrig går att avfärda en viss felmarginal.  
 
Jag valde den kvantitativa metoden för den gav mig utrymme att få en övergripande 
förståelse för personalens uppfattning av ett förändringsarbete. Genom att använda en 
kvantitativ datasamlingsmetod istället för en kvalitativ kunde jag nå en större grupp. Jag 
hade kunnat välja en litteraturstudie där fördelen är att det går snabbare att studera delar 
av vad andra har kommit fram till. En nackdel med litteraturstudie är att den 
information som tas ut ur artiklarna redan är bearbetad och har vinklats mot författarnas 
eget syfte. Det kan också vara så att det är någon annans resultat som analyseras och det 
är svårt att kontrollera textens ursprung. 
 
En enkätundersökning är mer beskrivande och ett försök att förklara samband via 
siffror, medan intervjuer eller observationer försöker förstå det specifikt mänskliga. 
Enligt Hansagi och Allebeck (1994) är fördelarna med en enkät är att frågorna som 
ställs till personerna är bestämda i förväg och att vi kan få svar från en stor mängd och 
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att det inte är så tidsödande. Enkäten tar längre tid att skapa men kan återanvändas fler 
gånger och det är en billig och effektiv metod att samla in data från stora grupper. 
Genom att inte veta vem som fyller i enkäten så säkerställs anonymiteten och jag ger 
inte någon personlig påverkan på respondenterna som kan ske vid en intervju. 
Nackdelen med enkäter är att jag med denna metod går miste om de icke-verbala 
tecknen som betyder nog så mycket. Jag får heller ingen bekräftelse på att de har förstått 
frågorna, utan jag har endast kunnat testa dem på andra först. Nackdelen kan också vara 
att svaren styrs av vår förförståelse men respondenten får inte möjlighet att berätta om 
det som denne anser är viktigt.  

Bortfallsanalys 
Enligt Hessner (2007) ska det informeras ordentligt om undersökningen och se till att 
alla cheferna har en positiv inställning till undersökningen. Jag kände att det var en 
mycket positiv inställning från cheferna och respondenterna. De fick både enkäten (se 
bilaga 1) och följebrev (se bilaga 2) samt att jag hade samtal med dem i telefon. För att 
alla respondenter skulle stödja undersökningen och förstå dess syfte, hjälpte cheferna 
mig att få träffa alla anställda vid olika tillfällen i grupp och dela ut enkäten. 

Hur kommer det sig att en personer på arbetsplats har 100 % svarsfrekvens medan en 
annan har 66 %? I efterhand kan jag se att på transport och städ träffade jag alla i små 
grupper om ca 8-10 stycken personer, men i köket var de 45 stycken på en gång. I köket 
fick enkäterna läggas undan då de direkt efter träffen var tvungna att starta upp arbetet. 
De stod också vid informationsmötet färdigklädda och i den ”rena zonen” där endast 
personal klädda för att kunna hantera mat och grönsaker fick vistas. Städ och transport 
var också igång för att arbeta men där finns inte sådana ”rena” krav. Cheferna påminde 
trots allt om enkäterna vid ett flertal tillfällen. Jag tror att orsaken till den låga 
svarsfrekvensen är att kökspersonalen kanske glömde av enkäten då de inte kunde fylla 
i den direkt när de fick informationen eller att de inte ansåg sig behöva fylla i den då de 
ändå ansåg sig kanske ha samma åsikt som de andra. – ”ja, fyll du i, det räcker, jag 
tycker ändå som du”. Städ fyllde i sina enkäter direkt på arbetsplatsträffen medan 
transport, post och bud, samt patienttransport tog med sig sina enkäter. De hade ändå 80 
% svarsfrekvens.  
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Resultatdiskussion 
Delaktighet 
 
Delaktighet är viktigt för att förändringsarbete ska lyckas. 
Denna kartläggning visar att 76 % inte känner sig delaktiga, vilket även kan räknas som 
att 3 av 4 inte känner sig delaktiga i ett förändringsarbete. Det överensstämmer med vad 
författarna skriver om att personal som upplever att de har fått tillräckligt med 
information och känner sig delaktiga har högre förväntningar och mindre farhågor.  
 
Begreppet delaktighet betyder säkert olika för olika personer i personalen. Delaktighet 
kan enligt Sörqvist (2004) upplevas fysiskt eller genom att vi får information, men även 
motsatsen kan inträffa om beslut fattas mot din vilja. Delaktighet är viktigt vid alla 
förändringsarbeten, detta för att kunna bemöta de kriser, frågor och oro som uppstår. 
Både Rollof (1999) och Angelöw (1991) tar upp vikten av att alla aktörer ska göras 
delaktiga i en förändringsprocess. Har personalen inte förstått skälen med förändringen 
eller varit med och skapat i förändringsarbetet så finns det inget att försvara.  Har ingen 
vi-känsla skapats så kanske det inte finns någon önskan att aktivt delta. Men oavsett hur 
vi upplever delaktighet så är det 83 av 110 personer som inte upplever det.  
 
I delstudie 2 i forskningsprojektet ”Tydliga strategier och delaktiga medarbetare i 
friska företag” Ahlberg, et al. (2008) belyses innebörden av delaktighet genom att de 
anställda kan göra sina röster hörda och att ledningen också lyssnar och tar intryck av 
vad som sägs. Förutsättningen för delaktighet är att anställda får tillräckligt med 
information och att förändringar förankras hos de anställda. Begreppet delaktighet är 
också sammankopplat med kommunikation. Endast 7 av 110 personer känner sig 
delaktiga i studien, och i Västra Götalands Regionens dokument ”personalvisionen 
2010” finns rubriken ”arbetsglädje och effektivitet” där det står att samarbete behövs för 
att lösa en uppgift och det kännetecknas bland annat av möjligheten till delaktighet och 
återkoppling.  
 
Tanken att alla ska vara delaktiga i ett beslut är ganska varierande mellan olika 
organisationer. I en del organisationer är det nästan en religion och det ses som en 
självklarhet att alla ska ha möjlighet att framföra sin åsikt skriver Senge (1995). Enligt 
Senge (1995) skryter många företag om att de är öppna, när de i själva verket spelar ett 
nytt och mer avancerat spel. Detta beror på att det finns två sorters öppenhet, delgivande 
och reflekterande.  
 
Delgivande öppenhet innebär att vi öppet kan säga vad vi tycker och är den vanligaste 
tolkningen av öppenhet. Det finns till och med speciella möten för öppen 
kommunikation, men vi delar bara med oss av vår åsikt till en viss gräns och ändrar inte 
på sin åsikt innerst inne. Är vi inte överens när alla sagt sitt, samt ett beslut måste fattas 
blir det antingen en dålig kompromiss eller ett beslut från den högre chefen. Senge 
(1995) 
 
Den reflekterande öppenheten innebär viljan att utmana sitt eget tänkande, att inse att 
allt vi har är hypoteser om verkligheten. Den reflekterande öppenheten står för att ”jag 
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kan ha fel”. Chefer måste förstå vilka krafter i systemet som påverkar och leder till 
förändringar, agera för delaktighet och utveckla sin skicklighet i att stimulera och leda 
utvecklingen av alla medarbetares förmåga att lära Senge (1995). ”Personalvisionen 
2010” för Västra Götalandsregionen finns även att känslan av sammanhang stärks av en 
öppen kommunikation och ett bra samarbete över gränserna. Med tanke på att endast 6 
% i denna studie har känt sig delaktiga, kan det vara så att möten med öppen 
kommunikation inte har funnits där personalen kunde säga sin åsikt?  
 
Delstudien av Ahlberg, et al. (2008) visar också att hög delaktighet kopplas till låg 
sjukfrånvaro där verksamheten förväntar sig att personalen ska vara delaktiga. Detta 
hänger samman med att personalen ses som en resurs med kunskap och erfarenhet, som 
tas till vara på i förändringsarbete och i organisationen. Drivkraften till att göra 
personalen delaktig är viljan till ständiga förbättringar av verksamheten och ett 
säkerhetstänkande av att minska olyckor och tillbud Ahlberg, et al. (2008). Ahrenfelt 
(2001) skriver att delaktighet leder till att de organisatoriska målen också kan bli de 
individuella, att delaktighet kan se olika ut och kan också uttrycka sig genom missnöje 
och motstånd, men att det är äktheten som är viktig. Det är inte åsikten som är viktig 
utan ett äkta engagemang och en äkta delaktighet. 
 

Information  

 
Information är en förutsättningen för att bli delaktig. 
Mer än varannan person i denna studie upplever att de inte har fått tillräckligt med 
information. Bylund och Kristiansen (2005) skriver att vi ofta behandlar begreppet 
information och kommunikation som synonymer men han reserverar ordet information 
för data av olika slag och kommunikation för själva överföringen av informationen. 
Information är viktig för tryggheten och har vi inte fått tillräckligt med information har 
vi dåligt underlag för vad vi företar oss. Vi behöver även information för att aktiveras 
och utvecklas, men personen kan uppleva att hon inte fått information, trots att det har 
varit informationsmöten eller upplevt sig delaktig medan andra inte har upplevt det. 
Otillfredsställd information kan lätt fyllas med skvaller och ryktesspridning enligt 
Bylund och Kristiansen (2005). Ser vi till studien med att 66 % inte känner att de har 
fått tillräckligt med information, så är faran för ryktesspridning stor och studien visar 
inte hur många informationsmöten det har varit, endast att en övrig synpunkt var att 
informationen skulle ha kommit tidigare. Parmander (2005) tar upp att personal 
framförallt i landsting och kommun känner sig överkörda i förändringsprocesserna och 
detta påverkar hur de väljer att ta till sig information. Kan detta vara ett svar på 
resultatet av studien? Enligt ”Personalvisionen 2010” för Västra Götalandsregionen är 
språket en spegel av den kultur som råder i en organisation och att dialogen och 
delaktigheten är en självklarhet. Resultatet visar även här att det är en bit kvar till att nå 
visionen. 
 
När bör informationen komma? 
Av författarna har jag kunnat utläsa att en faktor som skapar delaktighet är bland annat 
information och att informationen ska komma tidigt även om den inte är fullständig och 
innan allt är slutfört samt helst inte genom massmedia. 66 % upplevde att de inte har fått 
tillräckligt med information och det var bara 3 veckor kvar till övergången då enkäten 
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delades ut. Personalen hinner inte förstå skälen att förändringen sker och skapar inte vi-
känslan och det blir inget aktivt deltagande utan endast ”varken eller”. Konsekvens kan 
bli att arbetsklimatet utvecklas till det sämre och att det härmed blir en direkt påverkan 
av effektiviteten i organisationen. Det som fanns som i enkäten var bland annat att 
informationen skulle ha kommit tidigare och inte den 12 mars. Övergången skedde den 
1 april 2008.  
 
Hur bör information lämnas? 
Enligt Thylefors (2007) ska informationen komma ofta och i samlad grupp så de får en 
gemensam bild samt i första skedet hålla sig till fakta. Hon skriver att en erfarenhet är 
att även om närmsta chefer informerar efter konstens alla regler men personalen 
upplever det inte som tillräckligt. Kommer en högre chef ner med större auktoritet för 
situationen och ger samma information blir det helt annorlunda.Granberg (2003) skriver 
att information ska vara snabb, saklig, rak och ärlig. Det låter enkelt skriver han men 
många har säkert varit med om problemen med att få information vid ett preliminärt 
förslag, där vi anser att vi borde ha fått tycka till tidigare men kommer informationen 
innan ens projektet startat kommer påbackning av att de inte har något konkret att 
komma med.  
 
Granberg (2003) ger tipsen att även om du tycker att du informerat bra, informera tre 
gånger till. Den som ger informationen ska vara känd. Informera nyckelpersoner och 
informera via flera kanaler. Att du finns tillgänglig exempelvis någon dag mellan ett 
visst klockslag för frågor kan vara en bra säkerhetsventil. Hur informationen har 
lämnats ut vid detta förändringsarbete framgår inte av studien men arbetsplatsträffar har 
alla arbetsplatser i Västra Götalandsregionen. Enligt avtalet FAS 05, (förnyelse- 
arbetsmiljö- samverkan- i kommuner och landsting och regioner). Där syftet är med 
arbetsplatsträffar är att skapa ett forum för dialog mellan personal och chef för att 
tillsamman arbeta med utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna 
området. Hälso- och arbetsmiljöaspekterna ska integreras i verksamheten. Träffarna ska 
också ge förutsättningar för personlig och yrkesmässig utveckling liksom till ökat 
självbestämmande och ansvarstagande för alla medarbetare. För att arbetsplatsträffarna 
ska fungera måste de vara regelbundna och utgöra en naturlig del av verksamheten och 
målet är att alla som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska delta. Jag 
funderar på hur organisationen har förberett informationsflödet inför övergången av 
serviceverksamheten. Fanns det någon handlingsplan för hur informationsflödena skulle 
vara under förändringsprocessen? Kände organisationen till informationsbehovet hos 
personalen och var informationsmottagandet säkerhetsställt? 
 
Förändringar kan även leda till ändrade maktförhållanden, makten kan både vara 
formell och informell. Informell makt kan också vara förknippad med var vi är placerad 
i informationsflödet att via fysisk placering eller yrkeskunskap få tillgång till mer 
information än andra menar Jacobsen (2005) Det var en av tio som upplevde att de fick 
tillräckligt med information. Kan det vara en fara i att personer via fysisk placering eller 
med en vis yrkeskunskap får mer information än andra och kanske även behåller 
informationen för sig själv? 
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Hur tolkas information? 
Något som är viktig att reflektera över efter studiens resultat, är just hur vi tolkar 
information. Sandberg och Targama (1998) skriver i sin bok att när människan tar till 
sig information läggs den till tidigare information i minnet och för att den inte ska bli 
ohanterlig utvecklar människan systematiska mönster som sorterar och tolkar den 
lagrade informationen. Vi lär sig genom att fundera och dra egna slutsatser, vi kan också 
ha teorier som utvecklats av andra som hjälper till att göra världen begriplig. Att ge 
information är inte lätt, Csikszentmihalyi (2003) skriver att till och med under de bästa 
förutsättningarna förvanskas informationen snabbt när dem sprids ut i grupperna och ett 
exempel är ”viskleken”. Det enda sättet att bekämpa det är att göra systematiska 
ansträngningar att hålla informationskanalerna öppna genom att avsätta tid för att ha 
samtal. Kan det vara att resultatet i denna studie har blivit så på grund av stängda 
informationskanaler, då 66 % inte upplever att de har fått tillräckligt med information?  

Kommunikation 
Delstudien, Ahlberg, et al. (2008) visar också att delaktighet förutsätter en bra 
kommunikation och kommunikation av beteckningen dialog, som förutsätter tid för 
reflektion och eftertanke. Detta i kombination av låg sjukfrånvaro ger också mer tid för 
dialog och reflektion. Verksamhet med låg sjukfrånvaro verkade ha ett mer öppet klimat 
där det gavs möjlighet att uttrycka sin åsikt även om dessa avvek från ledningens. 
Delstudien visar att det finns en medvetenhet om att svårigheter med kommunikation 
uppstår men som löses med öppenhet, tid och envishet. Ahlberg, et al. (2008) 
understryker att både de informella och formella vägarna för kommunikationen har 
betydelse och tar upp just kommunikationsbristen som befäster det hierarkiska mönstret 
då dialogen saknas. Bristande kommunikation och otydlighet skapar en osäkerhet som 
orsakar att medarbetarna dämpas i att lyfta fram sina åsikter och synpunkter, vilket kan 
ses som ett hinder för medarbetarnas delaktighet. Dialogen kan förändra hur vi ser på 
varandra och främja tilliten. Enligt ”Personalvisionen 2010” för Västra 
Götalandsregionen ses kritik, positiv såväl som negativ som ett uttryck för engagemang 
– likgiltigheten som dess motsats. Med tanke på resultatet av denna studie med att 66 % 
inte upplever att de har fått tillräckligt med information, kan det vara så att dialogen 
existerar än så länge endast i visionsdokument? Sådana här kartläggningar kanske kan 
bidra till ett förändrat beteende i organisationerna. 

Dialogen 
Författarna belyser vikten av dialog i ett lyckat förändringsarbete och med tanke på 
denna studies resultat bör dialogen lyftas upp. Ordet dialog dyker upp hos många 
författare när de skriver om förändringsarbete. Rötterna i ordet dialog kommer från 
grekiskans ord, dia och logos. Dia betyder ”genom” och logos översätts till ord eller 
mening. En dialog är med andra ord, ett flöde av mening enligt Isaacs (2002). Isaacs 
skriver att vi tänker på dialog som en bättre konversation, men att det innebär så mycket 
mer. Han definierar det som ett samtal med centrum inte sidor. Ett sätt att ta tillvara på 
energin från våra olikheter och använda den till något som vi aldrig har skapat förut. 
Motsättningar som finns mellan personer lyfts till ett större förnuft och blir därigenom 
ett medel för att samordna förmågan och kraften hos grupper. Genom dialog löser vi 
inte bara problem, vi upplöser dem. Genom dialog kan vi komma fram till ”varför ska vi 
förändra”? Jag tror att naturliga förändringsprocesser som startar via dialog och 
delaktighet kan göra så att vi vågar bryta invanda tankebanor och beteendemönster, 
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vilket är ”den lärande organisationens konst” Dialogen finns även med i 
”Personalvisionen 2010” för Västra Götalandsregionen och där står det att dialogen ger 
en möjlighet att ompröva egna sanningar, nyfikenhet på andras synpunkter och viljan att 
dela med sig av kunskap och erfarenhet. Kan satsning på dialogen vara lösningen på 
framtidens organisationsförändringar?  

Förväntningar och farhågor  
Endast 10 av 110 personer har förväntningar om yrkesutveckling och 
anställningsförmåner medan 69 st. respektive 65 st. inte förväntar sig det och 31 
respektive 35  förväntar sig varken eller. Personalen som går över vet fortfarande inte 
om det blir belöningar, vilket gör att de kanske tänker ”man vet vad man har men inte 
vad man får” Jag kan tro att osäkerheten gör att så många som 28 % - 32 % hamnar i 
mitten av den femgradiga skalan och tenderar att vara där på alla frågor eller ha fler 
farhågor för att kanske inte bli besvikna om förväntningarna inte införlivas. Samtidigt 
kan jag se att det finns några som inte känner sig delaktiga eller fått tillräckigt med 
information ändå inte är oroliga för sin anställning. Det kan vara en fundering varför är 
det så många som varken har farhågor eller förväntningar? Hur vakna och engagerade är 
dessa personer i förändringsprocesserna? Enligt Parmander (2005) leder beslut som 
fattas över huvudet på personal oftast till starka reaktioner och motstånd. Reaktionerna i 
denna studie kan ha uppkommit av den hotbild som skapas av rädsla för att inte veta om 
det blir några belöningar.  
 

Jacobsen (2005) skriver att förändring drabbar personal på olika sätt och skapar ångest 
hos en del beroende på om de är personliga, social, teknologiska eller knutna till 
omgivningen. Förändringen kan uppfattas som en påfrestning då de inte har lust att 
överge något som är välbekant och som de är duktiga på. Det kan finnas rädsla för en 
okänd framtid eller att de kommer att förlora arbetskamrater och vänner. Förändring 
måste betraktas som en emotionell process och som i många fall aktiverar 
försvarsmekanismer. Förändring är alltid något som väcker starka känslor och de är inte 
alltid så logiska menar Jacobsen (2005). En reaktion eller ventil vid upplevelse av hot 
och rädsla kan vara en jakt på ”syndabock” eller att personalen känslomässigt 
distanserar sig från sitt arbete Svedberg (2007). Det är svårt att säga om personalen haft 
några försvarsmekanismer men om en reaktion med tanke på resultatet, kan vara just att 
distansera sig så kanske de både kan hamna i ”varken eller” eller just att farhågorna blir 
många fler än förväntningarna. 

När människor står för något okänt ställer de ofta frågor som exempelvis ”vad kommer 
att hända med mitt jobb”? Eller ”klarar jag detta?”. Det kan resultera i en psykologisk 
stress något som upplevs obehagligt och som vi vill undvika. Risken blir att de får 
problem med att ta till sig information och lyssna, de motsätter sig då förändring för att 
minska stressnivån Jacobsen (2005). Kan det vara en reaktion som studien visar att mer 
än hälften inte upplever att det har fått tillräckligt med information? Enligt Angelöw 
(1991) kan förändringsstressen mildras genom att låta personal delta i och påverka 
förändringsarbete. 

 Resultat visar att hälften av personalen är oroliga för sina anställningar och detta enligt 
Jacobsen (2005) kanske är det mest dramatiska för den enskilde och den förstärks om de 
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alternativen att hitta nytt jobb på arbetsmarknaden är tuff. Men de kan också endast vara 
rädda för att förlora den arbetsuppgift de kontrollerar eller trivs med. Förändring kan 
innebära yrkesutveckling och oron i detta kan vara om de klarar av den, kanske de 
behöver lära sig ny teknologi säger Jacobsen (2005). Jag kan tänka mig att 
förändringsprocessen med att fasa ut det gamla och fasa in det nya skapar en stress som 
gör att jag blir en motverkande kraft. Åldern kan också ha en viss betydelse i 
förändringsarbete. Nu har åldern inte varit någon bakgrundsvariabel i denna studie, men 
det är viktigt att lyfta upp oron om att eventuellt bli tvungen att byta jobb vid kanske 60 
års ålder och kanske inte ha någon utbildning. Eller att vara 60 år och eventuellt ha 
sjukersättning på 50 %, hur attraktiv är du på arbetsplatsen då? Men det behöver inte 
vara de som är äldst som har mest farhågor för sin anställning. 
 
Farhågorna i studien kan skapa krafter som kan motverka förändringar och enligt 
Bruzelius och Skärvad (1995) ses problem i organisationen som misslyckande. Dessa 
misslyckanden kan också skapa oro och rädsla för förändringar. Parmander (2005) och 
Angelöw (1991) menar att det är viktigt att personalen får möjlighet att beskriva sina 
förväntningar och diskutera sina farhågor vid en organisationsförändring.  
 
Organisation  
Författarna kritiserar den offentliga sektorn för sin verkningslöshet till att bryta gamla 
traditioner och mönster och att den byråkratiska organisationsformen utgör ett hinder 
för förändringsarbete, att det är snabba lösningar som gäller. Med facit i hand och det 
resultat som kom fram i denna studie. Så funderar jag på om det är så enkelt att skylla 
på den byråkratiska strukturen för att studien gav det resultatet? Den byråkratiska 
strukturen innebär specialisering, formalisering, standardisering och centralisering. 
Enligt Senge (1995) är organisationer komplexa system där saker och ting är 
sammankopplade och det gäller att förstå och hantera delarna för att se helheten. I 
”Personalvisionen 2010” för Västra Götalandsregionen står det att det är allas ansvar att 
nå målen och att varje del är beroende av och påverkar varandra och samarbete är en 
självklarhet för att hantera komplexiteten. Det står också att visionen är en önskad 
framtid, där personalpolitiken omsätts i handling. Organisationen vill, men studien visar 
att vi har en bra bit kvar. 
 
Senge (1995) betonar vikten av att organisationens vision smälter samman med 
medarbetarnas personliga strävan och mål. Även det personliga mästerskapet är viktigt, 
att vi skapar förståelse för våra svaga och starka sidor och vi blir medvetna om vårt egna 
sätt att förstå världen. Senge (1995) betonar också vikten av dialog där vi tillsammans 
med andra kan skapa lösningar som tidigare inte var möjligt. Han menar att det är 
individens lärande och hanterande av kunskap som öppnar upp för utveckling av 
organisationen. Målen är tidvis outtalade och processen hindras genom att inte vara 
tydlig. Gruppen är officiellt på väg mot ett mål, men under ytan jäser flera andra 
målsättningar. Senge (1995) menar att det är viktigt för både grupp och individ att förstå 
dessa processer som innefattas av outtalade och uttalade mål. Vidare menar han att det 
vid motstånd mot förändring finns en eller flera av dessa dolda processer inblandade. 
Ledaren har som viktig uppgift att tidigt gå in och identifiera sådana mönster. 
Parmander (2005) skriver att verkliga förändringar aldrig går att genomföra om det inte 
samtidigt innefattar förändring av tankemönster hos både medarbetare och chefer och 
grupper. Detta systemtänkande underlättar möjligheten att se enskilda händelser som en 
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del i helheten och på så sätt förstå förändringsprocessen. Han menar vidare att det är 
individens lärande och hanterande av kunskap som öppnar upp för utveckling av 
organisationen. I ”Personalvisionen 2010” för Västra Götalandsregionen står det att 
”samspelet mellan människor, uppgifter och villkor, är det som skapar organisationen”. 
 
Ledarskap 
Ett annat problem som Angelöw (1991) tar upp är att en del chefer, 
personaladministratörer och arbetskamrater flyr undan eller undviker människor som 
har problem. Det är viktigt att våga möta människor som befinner sig i en ansträngande 
situation. En undersökning visar att yrkeskunnandet utvecklades genom delaktighet och 
att personalen tycker bättre om linjechefer som använder delaktighet (Ahlberg, et al. 
2008).  För att leda ett förändringsarbete krävs att ledaren kan hantera och lyfta upp 
konflikter som inte alltid är tydliga i gruppen skriver Parmander (2005). Ledaren kan 
bidra till lösning på konflikten samtidigt vara medveten om att inga förändringar kan 
ske utan konflikter. Ledaren möjliggör detta genom dialog där olika perspektiv och 
synsätt kan tydliggöras, detta skapar en förståelse för varandras olikheter och bidrar till 
kreativa lösningar och förändring. I framförallt den offentliga och kommunala 
verksamheten finns en kultur med regler och traditioner som är svårare att bryta 
Parmander (2005). Parmander (2005) menar att det är viktigt att ledare i organisation 
funderar över hur visionen ska förankras bland de olika medarbetarna. Hon menar att en 
konsekvent planläggning är precis lika viktigt som att få klart för sig förutsättningarna 
och var motsättningarna och hinder finns för att få ett engagemang och intresse. I 
”Personalvisionen 2010” för Västra Götalandsregionen står det att ledarskapet är en 
relation av samspel mellan ledare, gruppen och organisationen. Ledarens huvuduppgift 
är att stödja medarbetarna att uppnå verksamhetens mål och att vara tydlig och 
kommunikativ samt ha en helhetssyn och kunskap om verksamhetens flöde och 
processer. Men har personalen inget ansvar i förbättringsarbete? Enligt Sörkvist (2004) 
ligger ansvaret alltid på högsta chef men på de lägre nivåerna ansvarar respektive chef 
för ordinarie arbete och förbättringar inom de områdena som de är formella chefer på 
och den enskilda arbetstagaren har jämförligt ansvar inom sina arbetsområden. 
 
Individ  
Ahrenfelt (2001) beskriver att förändringsarbete alltid handlar om personalen då de är 
organisationens minsta agerande del. Människan agerar inte på ett mekaniskt eller 
formelartat sätt och det har en avgörande inverkande på förändringsprocessen. Angelöw 
(1991) skriver att människor faktiskt har behov av förändringar och förnyelse. Det är 
genom förändring som vi utvecklas personligen och yrkesmässigt, det handlar om att se 
förändringar som utmaningar än som hot. Det gäller att få vara delaktig, få direkt och 
rikligt med information och känna trygghet i gruppen och tillit till ledningen som 
genomför förändringen. Bruzelius och Skärvad (1995) skriver att medarbetare bör vara 
klart insatta om hur målet ska uppnås och vilket resultat som förväntas för att 
förändringen ska kunna vara möjlig. I ”Personalvisionen 2010” för Västra 
Götalandsregionen står det att medarbetarskapet kännetecknas av delaktighet och 
engagemang och det förutsätter självkännedom och personlig mognad. Reflektioner från 
2006 i personalvisionen finns det att läsa, att medarbetare känner sig mindre delaktiga, 
vilket kan bero på att de som inte blir sedda eller tillfrågade, inte tror att delaktighet 
egentligen är möjlig. Det står även att de hårdare kraven att ”hålla budgeten” bidrar till 
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att fler känner det mindre meningsfullt att delta i förändringsarbete. Medarbetarna 
efterfrågar även tid till att bearbeta förändring och ny kunskap. 

Tankar för fortsatta studier 
Jag kan se tre intressanta bitar för fortsatta studier och det är, att göra en djupare analys 
med intervjuer, där frågan om vad delaktighet innebär för personalen, när känner de att 
de är delaktiga, hur vill de vara delaktiga i arbetet? Hur vill personalen ha information? 
Vad behövs för att de ska vilja vara delaktiga? Den andra undersökningen är ledarskapet 
eller personalens närmaste chef. Frågorna är detsamma som för personalen med tilläget 
att vad behöver de för coachning för att kunna göra personalen delaktiga i 
förbättringsarbete? Den tredje funderingen som jag har är, varför lyckas vi inte att 
genomföra ett förändringsarbete, där personal känner delaktighet och en vilja att 
deltaga? Var i organisationssystemet brister det? Vi vet att vaken och engagerad 
personal är en tillgång som kan mätas i pengar och minskar sjukfrånvaron.  
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Bilaga 1. 
Enkät 
Förvaltning 1. SÄS    2. Primärvården/Tandvården       

               

Arbetsplats 3. Kök    
4. 
Städ        

           

        
 

5. 
Vaktmästeri, 
patienttransp
ort och 
Post/bud    

              
Sätt ett kryss i den rutan på den 5 gradiga skalan som stämmer på 
dig      
               
      Håller inte med 2 3 4 Håller helt med 

            
       

Jag känner att jag är delaktig i förändringsarbetet 
inför övergången till Regionservice.  

       
      Håller inte med 2 3 4 Håller helt med 

            
       

 Jag känner att jag får tillräckligt med information 
om förändringsarbetet inför övergången till 
Regionservice  

       
      Håller inte med 2 3 4 Håller helt med 

            
       

 Jag tror jag kommer att få mer 
utvecklingsmöjligheter i mitt yrke i 
Regionservice. 

       
      Håller inte med 2 3 4 Håller helt med 

            Jag tror att omorganiseringen ska leda till bättre 
anställningsförmåner 

       
               
      Håller inte med 2 3 4 Håller helt med 

            

       
Jag oroar mig inte för att omorganiseringen ska 
leda till nedskärningar på min arbetsplats 

       
          

Övriga synpunkter             
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Bilaga 2  
 
Följebrev 
 
      
 
Hej!  
 

Vad tycker du om kommande omorganisation till Regionservice? 

 
Har du lust att avvara några minuter för att svara på några frågor?  
 
 
Jag heter Carina Kransvik och läser Vård- och Omsorgsadministration på Borås 
högskola.  
 
 
Jag arbetar med mitt examensarbete och är intresserad av att beskriva hur medarbetarna 
i Serviceverksamheten på Södra Älvsborgs sjukhus, Primärvården/Tandvården och 
upplever överflytten till Regionservice i Västra Götalandsregionen.  
 
 
För att få svar på mina frågor har Jag utformat en enkät som jag hoppas att du vill svara 
på.  
Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. Jag kommer dock att koda enkäterna 
Yrkesvis och arbetsplats för att förenkla hanteringen av svaren. Ditt deltagande i 
undersökningen är naturligtvis frivilligt.  
 
 
Har du frågor så får du gärna höra av dig till mig på tfn xxxxxxx 
 
Lägg enkäten i ett internkuvert och skicka till; 
 
Carina Kransvik,  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx. 
 
 
Tack på förhand 
 
 
 
Carina Kransvik 
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