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Sammanfattning 
Borås stad är indelat i tio kommundelar där varje del ansvarar för sin egen verksamhet och 

sina tjänster. Under 2010 har man fattat beslut om en omorganisation av kommunen. De tio 

kommundelarna ska övergå till tre stora stadsdelar, och där verksamheterna ska drivas av 

respektive stadsdelsnämnd. Anledningen till den stora förändringen motiveras utifrån en 

utökad  ”rättvisa, effektivitet och kvalitet” i den kommunala verksamheten 

(http://bit.ly/fNNFVR).  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur enhetschefer inom äld-

reomsorgen upplever att de har varit delaktiga i den omfattande omorganisationen som på-

går. Det vi mer specifikt undersöker i uppsatsen är hur de upplever information om föränd-

ringsarbetet, samt hur deras motivation och delaktighet till förändringsarbetet har påverkats 

under de inledande faserna i den pågående förändringsprocessen. Vi har utgått från teoreti-

ker som behandlar aspekter av, förändring, ledarskap och motivation. Teoretikerna vi har 

använd i studien är bl.a.; Hayes, Lewin, Maslow, McGregor och Herzberg. Vi har samlat in 

vår empiri genom kvalitativa intervjuer där sju enhetschefer inom äldreomsorgen deltog. 

Resultat och analys har vi kopplat till de teorier vi har byggt upp vårt arbete med. Dessa 

nyckelord har vi använt: Omorganisation, Ledarskap, Motivation, Delaktighet och Informa-

tion. 

 

Uppsatsens resultat pekar på att ovisshet om hur det kommer att bli skapar både oro och 

förväntan när de anställda ställs inför förändringar som de själva inte har valt, men ändå 

måste genomföra. En stor del av ovissheten tillskrivs hur informationen om förändringen har 

förmedlats. En ytterligare aspekt som framkommer är att inställningen till förändringsarbetet 

påverkas av hur respondenterna berörs i praktiken. Det finns de som fått behålla sina tjänster 

och de som fått byta både tjänst och arbetsplats. Flera kommer att få nya arbetskamrater, 

medan andra får lämna sina tidigare arbetsgrupper. Detta leder även till skilda inställningar 

till själva förändringsarbetet. Men resultatet pekar också på att alla respondenter är välvilliga 

till att ett förändringsarbete har kommit till stånd utifrån syftet att öka rättvisan för de boen-

de i Borås stad. Det framkommer också att respondenterna upplever att det finns utrymme 

av att vara delaktig i förändringsprocessen, men där de samtidigt inte har upplevt sig vara 

motiverade att delta mer aktivt. De uttrycker att de fokuserar på sina arbetsuppgifter och att 

de nöjer sig med detta. En anledning är att de upplever förändringen som alltför omfattande 

för att de ska kunna vara delaktiga i den. Enhetscheferna anser inte att de kan påverka något 

i nuläget, men vill gärna vara mer delaktig i ett senare skede. Flera anser sig inte vara an-

ställd för att driva sådana här frågor utan att de har andra arbetsuppgifter. Det dagliga arbetet 

anses som en aktiv insats i nuläget. De som inte behöver byta tjänst eller verksamhet anser 

överlag att informationen från ledningen är tillfredställande. Däremot anser de som inte fått 

informationen i god tid, och att konsekvenserna är att de får byta arbetsplats att informatio-

nen har brustit i vissa punkter.  

 

Gemensamt för alla respondenter är att upplevelser av delaktighet och tydlig information är 

centrala faktorer för motivationen och den personliga tillfredställelsen av att delta i föränd-

ringsarbetet.   
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1 Bakgrund 
 

Varför skriva en uppsats om en omorganisation i kommunal verksamhet, när det finns över-

flödigt mycket litteratur om det? Tanken bakom vår uppsats är att göra en undersökning där 

vi fångar de första upplevelserna i omorganisationens början. Den fas då arbetet med föränd-

ringen inleds och det fortfarande inte är klara mål om hur processen kommer att se ut. Under 

inledningsfasen framkommer många frågetecken och leningen ställs inför ytterligare svårig-

heter när förändringen inte inkluderar dem i förändringsarbetet. Här vill vi lyfta de känslor 

som enhetscheferna upplever i samband med omorganisationens målsättning och syfte, deras 

delaktighet i arbetet och hur deras arbetsmotivation påverkas. Informationen är en viktig 

faktor för ett bra genomförande av omorganisationen. Detta anser vi vara relevanta faktorer 

för forskningen inom arbetsvetenskap och sociologi. Dess tillämplighet för våra inriktningar 

hoppas vi skall bringa ny kunskap inom området som vi berör.  

 

Med denna studie vill vi ta reda på om enhetschefer inom äldreomsorgen i Borås upplever 

att informationen inför den stora omorganisationen har varit tillfredsställande. Vad vi vill 

undersöka är upplevelser om  motivation och delaktighet och hur det har påverkats i sam-

band med ett pågående förändringsarbete. Vi har fokuserat på äldreomsorgen i en av de tio 

stadsdelar som finns i Borås stad. I vårt tillvägagångssätt har vi utgått ifrån en problemfor-

mulering som centreras kring de tre nyckelbegreppen av förändringen, ledarskap och moti-

vation. Dessa processer ringar in vårt huvudsakliga intresse i studien, men i studien så disku-

teras även omorganisation, information och delaktighet för att mer utförligt kunna kontextu-

alisera den aktuella omorganisationen i Borås stad.  

 

Ett aktuellt tema i dagens samhälle är att förändringsarbete sker i ett snabbare tempo och att 

det krävs av alla parter att vara aktiva i förändringar (Jacobsen 2005:11). Den kommunala 

sektorn är en organisation som har ett antal förändringar bakom sig, som till exempel den 

stora omorganiseringen  under 1980-talet då de flesta kommuner gick igenom förändringar 

som politiker hade beslutat om. Vi kommer inte att fördjupa oss i de tidigare förändringarna 

men finner det vara viktigt att upplysa om att det har skett flera omorganisationer tidigare. 

Därefter har det skett en rad olika omorganiseringar. Jacobsen (2008) tar upp några vanligt 

förekommande faktorer till omorganisationer som även Borås stad har genomgått som ex-

empelvis  ”Decentralisering, uppsägningar, nedskärningar, olika former av privatiseringar 

och experimenterade med olika företags – och verksamhetsformer i jakt på kostnadsbespa-

ringar” (Jacobsen 2008:11). 

 

Det pågår i många avseenden stora förändringar i dagens samhälle, och i detta fall Borås 

stad, som  berör organisationer, individer som  samhället i stort. Förändringar behövs för att 

organisationer ska hänga med i utvecklingen och för att kunna förbättras. Alla i verksamhe-

ten kommer inte att påverkas lika mycket av denna förändring, men en del drabbas mer eller 

mindre. En del kommer att påverkas genom att de får gå igenom förändringen oavsett de vill 

eller inte. Var trycket kommer ifrån är av mindre vikt men man får gå igenom förändringen 

oavsett och ”gilla läget” som många av våra respondenter uttryckt det. Utifrån detta vill vi ta 

reda på hur anställda uppfattar sin delaktighet i ett pågående förändringsarbete. Vi utgår 

ifrån att uppfattningen av delaktighet relaterar till hur de enskilda blir berörda av föränd-

ringsarbetet. Vissa måste exempelvis söka om sin tjänster eller byta verksamhet. Det påver-

kar rimligtvis också inställningen till förändringsarbetet och hur kommer det kommer till 

uttryck?  
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Borås stad är indelat i tio kommundelar. Varje del driver sin egen verksamhet och erbjuder 

sina tjänster på sitt sätt. Efter många om och men och hur, har man till slut fattat beslut om 

en omorganisation av kommunen. De tio kommundelarna ska övergå till tre stora stadsdelar, 

där verksamheterna ska drivas av respektive stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden är samlad i 

en stadsdelsförvaltning som ansvarar för grundskola, barn- och äldreomsorg, fritid och kul-

tur i stadsdelen. Andra verksamheter som administrativ och teknisk service, stadsbyggnad, 

samhällsplanering, miljöskydd och gymnasial utbildning, sköts via centrala nämnder och 

förvaltningar som arbetar över hela kommunen. Här ingår även kulturinstitutioner som 

stadsbibliotek, stadsteater, kulturskola och museer (http://bit.ly/fNNFVR). 

 

Anledningen till den stora förändringen är ökad ”rättvisa, effektivitet och kvalitet”. Med 

dessa byggstenar vill man förbättra förutsättningarna inom bland annat äldreomsorgen. ”Mer 

rättvis behandling av medborgarna, högre effektivitet och kvalitet i verksamheterna samt en 

tydlig strategisk ledning – det är viktiga fördelar med den omorganisation som Borås stad 

gör vid årsskiftet 2011” (http://bit.ly/fNNFVR). Med denna studie vill vi undersöka ett urval 

enhetschefers upplevelser av informationsflödet inför den förändring som pågår i Borås stad 

just nu. Vi vill undersöka deras upplevelser av delaktighet och motivation i denna stora för-

ändring. Samtidigt vill vi även undersöka hur enhetscheferna har motiverat sina medarbeta-

re.  

Genom organiserat samarbete underlättar det att nå målen då en organisation ställs inför 

problem (Jacobsen 2008:12ff). Idag är samhället uppbyggd av olika organisationer. Vi 

kommer till livet i en organisation som är sjukhuset, sedan växer vi upp och utbildas i olika 

organisationer som förskola och skola, vi tillhör olika föreningar etc. (Bolman och Deal 

1995:23). Som vuxna arbetar vi i olika organisationer och blir medlemmar av diverse orga-

nisationer som till exempel  fackföreningar. Därför är det viktigt för alla att ha kunskap om 

vad en organisation är (Bruzelius och Skärvad 2004:25).  

 

Visionen och målet för en organisation är viktiga av sociala, ekonomiska, andliga och poli-

tiska orsaker (Lusthaus et al 2002).  Ur dessa värderingar är det tänkt att inspirera och främja 

lojalitet i organisationen. Visionen och verksamhetsidén är de delar av en organisation som 

tilltalar hjärtat, det vill säga de representerar organisationens känslomässiga vädjan. I denna 

mening ger den visionen och målet i en organisation inspirerande motivation. Varje organi-

sation drivs av en unik kombination av energi som kommer från erfarenhet, en framtidsvi-

sion, en känsla av delade värderingar, och förväntade belöningar. Dessa faktorer utgör moti-

vation i organisationen. Att förstå vad som motiverar en organisation kan vara ett kraftfullt 

verktyg för att bedöma och förbättra dess förmåga (Lusthaus et al 2002).    

 

2 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur enhetschefer, inom äldreomsorgen, upplever att 

de har varit delaktiga i det omfattande förändringsarbetet som pågår i Borås Stad. Det vi mer 

specifikt undersöker är hur de upplever informationen om förändringsarbetet, samt hur deras 

motivation och delaktighet till förändringsarbetet har påverkats under de inledande faserna i 

omorganisationen.  
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2.1 Frågeställning 

 

 Hur upplevs informationsflödet av ledarskapet, som i detta fall är enhetschefer inom 

äldreomsorgen, inför omorganisationen i Borås Stad? 

 Upplever enhetscheferna någon delaktighet i förändringsprocessen? 

 Har omorganisationen påverkat enhetschefernas arbetsmotivation? 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

 

Omorganisation, ledarskap, motivation, delaktighet och information är huvudbegreppen vi 

använder i denna studie. Vi återger här en kort förklarig till dessa begrepp i relation till vår 

undersökning. Alla dessa begrepp är komplexa och hör samman i en organisation. Alla dessa 

faktorer måste finnas med för att en organisation skall fungera och en omorganisation vara 

möjlig. En omorganisation kräver att ledarskapet främjar motivation och delaktighet samti-

digt som informationen är klar och tydlig.  

 

Omorganisation: definierar vi som en verksamhet som går från ett nuläge till ett önskat 

läge. I förändringen ingår hela organisationen och inte bara vissa enheter. Organisationsbe-

greppet definieras som en planmässig struktur som konstruerats  med syftet att förverkliga 

vissa mål (Abrahamsson, 1989). Att förändra genom målstyrning är vår definition av en om-

organisation i kommunal verksamhet. Vi kommer även att använda ordet förändring i olika 

delar av studien, men som har samma innehåll i sammanhanget.  

 

Ledarskap: är i grunden den process genom vilken ledare påverkar attityder, beteenden och 

värderingar mot organisationens mål. Vem som får styra eller leda varierar väldigt mycket, 

det kan vara av olika orsaker man väljer ledaren. Det kan vara den starkaste eller klokaste, 

någon som är karismatisk eller någon som har ärvt rätten att leda. Dessa faktorer skall för-

hoppningsvis leda till ett mål, som alla kan ha nytta av i organisationen (Granberg, 1998). 

 

Motivation: de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteende mot olika 

mål. Vår definition om motivation i samband med omorganisation är utifrån Nationalencyk-

lopedin´s (2009) definition som ”en sammanfattande psykologisk term för de processer som 

sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Motivationsteorierna försöker förklara var-

för vi överhuvudtaget gör som vi gör och varför vi gör visa saker hellre än andra. Teorierna 

hjälper oss att förstå att vi som människor strävar mot bestämda mål med hjälp av olika be-

teenden. Det är viktigt att ledare förstår detta och kan ha förståelse för olika individers hand-

lande i vissa situationer, som en omorganisation.  

 

Delaktighet: är ofta huvudfaktor för att skapa engagemang och motivation på arbetsplatsen. 

En definition som ofta använd är en aktiv medverkan eller medansvar där minst två indivi-

der är inblandade där delaktighet är som ett medel att uppnå något  (Paldanius, 1999:19-21). 

Delaktighet i förändringsarbete är som en handlingssituation där en eller flera typer av del-

aktighet förekommer (Paldanius, 1999:99). 

 

Information: generell beteckning för det meningsfulla innehållet som överförs vid kommu-

nikation i olika former (nationalencyklopedin, 2009). Vi väljer att använda det som en defi-

nition när vi använder begreppet i vår studie. Det meningsfulla informationen som fram-

kommer i samband med mål och syfte som omorganisationen har.  
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3 Tidigare forskning 
 

Valet av tidigare forskning beror på dess relevans för uppsatsens ämnesområde. I och med 

uppdelningen av de tre kategorier vi bygger vår studie på, som är förändringen, ledarskapet 

och motivationen så har vi utgått från tidigare forskning som belyser just dessa områden. 

 

Organisationsförändringar sker dagligen och de utgår i regel från en önskan att uppnå var-

aktig förändring i sammansatta verksamheter. Vi har tagit del av olika tidigare forskning 

som visar förändringsfaser och olika tillvägagångssätt i diverse organisationsförändringar. 

Tanken är att ta del av forskning i och utanför Sverige. Det vi har fokuserat främst på är hur 

individerna upplever förändringar i organisationer och vilka faktorer är viktiga att ta del av 

under förändringsprocessen. I nästan ett sekel har organisationsanalytiker begrundat frågan 

om varför vissa individer är mer motiverade än andra. Maslow är en av dem som redogör för 

vilka typer av arbetsförhållanden som stöder eller hindrar hur individer i organisationer utför 

sitt arbete. Bara under de senaste 20 åren har intresset förskjutits från att helt enkelt förstå 

individens roll i organisationsmotivation, till att det är vissa underliggande aspekter i organi-

sationen själv som styr motivationen (Bloor och Dawson, 1994). 

 
3.1 Sam Paldanius studie 

Sam Paldanius (1999) gjorde en avhandling i två kommuner som gjorde omorganisationer. 

Avhandlingen gick ut på att studera organisatorisk delaktighet vid verksamhetsförändringar i 

två kommuner i Sverige i början av 1990-talet. I slutet av 1980-talet och början på 1990-

talet omorganiserades många kommuner i Sverige då syftet var att bli mer ekonomiska, ef-

fektiva och mer decentraliserade. En annan viktig faktor var att få med både medborgare och 

medarbetare att bli mer delaktiga i betydelsen att få bättre möjlighet att påverka och utöva 

inflytande inom kommunen. Det intressanta var att öka demokratin genom delaktighet. En 

till intressant faktor var att den nya kommunala organisationen skulle bli mer flexibel och att 

gränsen mellan organisation och samhälle skulle bli mer flytande. Man skulle ge de anställ-

da mer ansvar och göra dem mer delaktiga och alla delar av organisationen skulle integreras 

med varandra. Det bygger på att ansvar och befogenheter flyttas ner i organisationshierarkin 

samt att engagemang skall ersätta kontrollen över de anställda.  

 

Undersökningen är uppdelad i två delar, där ena delen består av en teoretisk studie av delak-

tighetsbegreppet och den andra delen är en empirisk studie av hur delaktighet beskrivs och 

upplevs av anställda i kommunens organisation. De två kommuner som omorganiserades 

hade som krav att få bättre ekonomi och effektivitet. Studien omfattar högsta ledningen, som 

utgörs av beslutsfattarna, förvaltningscheferna, i omorganiseringen, cheferna i organisatio-

nen och de anställda. Vi kommer endast att redovisa den del av resultatet som rör cheferna i 

studien. Detta utifrån vårt eget syfte, där vi undersöker enhetschefernas upplevelser.  

 

Resultatet här visar att cheferna, på ena kommunen, har upplevt bristande delaktighet. Litet 

delaktighet har upplevts då de har tillfrågats om åsikter medan en annan chef inte anser detta 

då hon tyckte att delaktigheten i planeringsfasen inte blev detsamma som i genomförandet 

av förändringsprocessen. I den andra kommunen har man bevarat den delaktighet som fun-

nits tidigare och utökat den medan i en annan enhet har man varit mycket försiktiga med att 

införa delaktighet för de anställda. På den första kommunen anser cheferna dock att de varit 

delaktiga i både planering och genomförande, men det som tydligt framkommer är att för-

valtningen har beslutat om förändringen ganska självständigt. Cheferna är samstämmiga om 

delaktigheten för planeringen inom enheterna och att man kunnat anpassa verksamheten 

efter planen och enhetens traditioner och värderingar. Författaren drar slutsatsen om att che-
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ferna inte är nämnvärt delaktiga för att förvaltningen har fattat beslut över huvudet på dem 

och att man endast har informerat om den förändring som kommer att genomföras.  

 

Förändringsarbetet i kommunernas styrdokument framställer delaktighet som ett mål och 

som ett medel. Delaktigheten är ett mål i strukturen där chefer och anställda skall vara mer 

delaktiga. Delaktigheten är ett medel då chefer och anställda skall ta till sig denna typ av 

organisation. Det är dock stor skillnad i den skrivna delaktigheten jämfört med den upplevda 

eller berättade delaktigheten bland cheferna i studien.  

 

Denna studie är snarlik med vår undersökning då den tar upp delaktighet av chefer i en 

kommunal verksamhet. Detta gör det intressant för vår studie som undersöker samma pro-

blematik.  

 

 
3.2 Elwyn & Hocking´s studie 

En studie som gjordes i Wales, Storbritannien visar att organisationsutveckling är en "an-

strängning” av att planera hela organisationen (Elwyn & Hocking 2000). Man måste lyckas 

från toppen i hierarkin för att öka organisations effektivitet genom planerade åtgärder i or-

ganisationens processer. Organisationsutvecklingar omfattar förändringar i beslutsprocessen, 

dess form och karaktärsgrupper, arbetssätt, jobbeskrivningar och roller. Det innebär normalt 

ett dynamiskt och komplext samspel mellan de som är i det nuvarande tillståndet och de som 

delar en vision av ett framtida bättre tillstånd. Samarbeten inträffar oftare om vision delas 

mellan alla inblandade i organisationens befintliga kulturella och politiska krafter. Det som 

är angeläget är att förbättra kvalitet och effektivitet i organisationen. Det är viktigt att notera 

att passiv närvaro är minst effektivt sätt att ändra praxis under en förändring. Studien visar 

att ett aktivt deltagande på arbetsplatsen är mer sannolikt att leda till välkomnande av för-

ändringar i en organisation (Elwyn & Hocking 2000).  

 

Denna artikel valde vi att ta med för att den visar att bristande delaktighet kan innebära att 

motsättningar kan upplevas inför förändringar i en organisation. Den tar även upp problema-

tiken att få med alla parter i förändringen. Från toppen av hierarkin ner till den vanlige med-

arbetaren måste känna motivation och delaktighet för att genomföra förändringen på ett bra 

sätt.  

 
3.3 Steven M. Elias studie 

En annan studie genomfördes av Steven M. Elias. Han undersökte medarbetarnas engage-

mang och vikten av attityder under en organisationsförändring. Resultatet i denna studie 

visar att det finns olika personligheter bland de anställda och att det då inte är förvånande att 

olika människor reagerar på olika sätt inför organisationsförändringar. Vissa individer 

kommer att välkomna förändringar eftersom det ger dem möjligheter att vidga sina horison-

ter professionellt och uppfylla deras behov av utveckling. Medan andra kommer att frukta 

för förändringar eftersom genomförandet av sådana förändringar kan kräva extra ansträng-

ning och det strider mot deras yttre motiv för sysselsättningen. När en chef syftar till att 

genomföra en förändring, visar studien att medarbetarnas olika attityder till organisations-

förändring spelar en avgörande  roll i huruvida initiativet lyckas eller misslyckas. Dessa re-

sultat visar att attityder till organisationsförändring är mer emotionella förpliktelser till orga-

nisationen än de andra individuella skillnaderna. Därför är det troligt att många andra en-

skilda skillnader, antingen helt eller delvis, har sin verkan på emotionella intressen och över-

förs genom attityder mot organisationsförändringar. En varning till detta påstående är att de 

anställda måste känna till förändringsinitiativet som en möjlighet för tillväxt och utveckling, 
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snarare än ett initiativ som bara är till fördel för organisationen (Elias S.M. 2009:48 ff). Den 

egna vinningen är av värde här. Att nå personlig utveckling ses som ett motiv och då kanske 

man välkomnar förändringen på ett bättre sätt.  

 

Vidare diskuterar Elias utifrån Eccles (2005) som menar att när individer är internt motive-

rade, engagerar de sig i aktiviteter för sin egen skull och för att de är intresserade av själva 

verksamheten. I motsatts till när individer är externt motiverade då engagerar de sig i aktivi-

teter för instrumentella syften som t.ex. att få lön. När man fokuserar på arbetsplatsen, avses 

individens inre arbetsmotivation och att denne är internt eller externt motiverad att utföra sitt 

jobb. Medarbetare som är naturligt motiverade tenderar att njuta av sitt jobb och gör det 

möjligt att nå personliga mål och utveckling, medan externt motiverade medarbetare tende-

rar att undvika jobb som kräver engagemang, känner osäkerhet, och har mindre kapacitet till 

kunskapsinhämtning (Amabile mfl. 1994). Ryan och Deci (2000) rapporterade att när en 

person är internt motiverad att utföra en uppgift, så söker denne nya upplevelser och sätter 

upp nya mål för sig själv som är relevanta för den specifika uppgiften. Sådana erfarenheter, 

och förmågan att sätta nya mål, kommer att leda till att medarbetaren upplever en givande 

känsla av tillfredsställelse (Houkes et al., 2001). Baserat på dessa resultat, tror man att när en 

individ i sig är motiverad, kommer denne att ha en positiv attityd till organisationsföränd-

ring. Eftersom organisationsförändring, förutsatt att förändringen är till det bättre, kommer 

det sannolikt enligt studien att möjliggöra nya upplevelser och mål. Dessutom ska individers 

känslomässiga lojalitet till organisationen ge fördelar till arbetsplatsen, som möjliggör nya 

upplevelser som anses vara givande. I överensstämmelse med denna studie så menar Eby et 

al. (1999) att interna medarbetares motivation är en viktig komponent till utvecklingen av 

affektiva åtaganden (Elias, S.M.2009:42).  

 

Denna artikel upplyser hur motiverade människor arbetar för att tillfredsställa sina egna och 

organisationens mål och behov. Här framkommer att de individer som är motiverade har 

oftast en positiv inställning till förändringar vilket är vad vi vill undersöka i denna studie.  

 
3.4 Tan Ngoh Tiong´s studie 

Enligt en studie som Tan Ngoh Tiong (2005) gjorde så är människorna den viktigaste resur-

sen på arbetsmarknaden. Ibland accepterar människor förändringar men det kan också leda 

till att de anställda uttrycker missnöje och motstånd. Det ligger i tiden att företag ska föränd-

ras för att vara attraktiva och framåt. Eftersom det är stor konkurrans inom branschen krävs 

det av företag att förändras för att kunna överleva. Samtidigt undersöks de mänskliga för-

mågorna under en förändring men fokus ligger på att hitta en ökad effektivitet under föränd-

ringsprocessen. För att få ut maximerad presstation har studien fokuserat på fyra aspekter; 

 Välbefinnande  

 Organisatoriska lojalitet 

 Stressnivå  

 Arbetsmotivation 

Studiens resultat visar att när de anställda mår som bäst så presterar de som mest. Detta ge-

nom att de känner psykisk välbefinnande och upplever mindre stress, samt att de i mindre 

utsträckning riskerar att bli utbrända. Om de anställda  känner  välbefinnande så är  de även 

mer motiverade, arbetar effektivare och mer produktivt samt är mer lojala och engagerade i 

sin organisation. Undersökningen har visat att förändringar i organisationer är en vanlig or-

sak till stress på grund av att  förändringar väcker en känsla av osäkerhet och hot (Tan Ngoh 

Tiong 2005). Sådana känslor av spänningar bidrar till att prestationen minskar. Det finns två 

olika sorters stress, den ena är positiv och består av en hanterbar stress och bidrar till ökad 
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arbetsprestation, och som resulterar till goda resultat för organisationen. Den andra sorten är 

negativ stress och den uppkommer när den optimala nivån överskrids. Symptomen är att 

individen får ångest eller depression, låg arbetsmotivation, somatiska problem som exem-

pelvis huvudvärk, dålig aptit, sömnsvårigheter och ohälsa. I en organisation som har många 

anställda med liknande symptom kan det leda till flera konsekvenser såsom hög frånvaro, 

lägre produktivitet, lägre arbetstillfredsställelse och låg arbetsmoral. Det är därför viktigt för 

organisationen att beakta åtgärder för att minska de negativa aspekterna av stress vid organi-

sationsförändringar, för att på så vis få ut bäst produktivitet från de anställda. 

 

Varje individ reagerar på sitt sätt i en organisationsförändring, en del ser organisationsför-

ändringar som något positivt och utmanade och ser nya möjligheter, andra ser på föränd-

ringar som hot, rädsla för det otrygga, och en tredje kan utrycka missnöje och motstånd till 

förändringar. Personer äger olika förmågor i förändringar, och det är individuellt vilka per-

sonliga egenskaper den enskilde har för att möta organisationsförändringar, samt hur det 

utspelar sig i arbetsgruppen för att hitta en bra strategi för att klara av förändringar. 

Socialt stöd är viktiga faktorer för att klara av förändringar på bästa sätt, samt att minska 

stress och oro, undersökningen visar att de som har starkt socialt stöd från t.ex. kollegor har 

lättare att klara av att förändringar (Tan Ngoh Tiong 2005). 

 

Information om organisationsförändringen spelar en viktig roll, dels inför förändringen samt 

under förändringen är det viktigt med kontinuerlig information för att minska osäkerheten 

och oron. Andra faktorer är också viktiga att ta hänsyn till i organisationsförändringar som 

till exempel öppenhet, vilket kan förstärka ärlighet och pålitlighet som leder till ökad ar-

betsmotivation. Otydlighet ger utrymme till spekulationer och felaktiga rykten som kan bi-

dra till ohälsa och minska arbetsmoralen (Tan Ngoh Tiong 2005).  

 

I denna artikel framkommer viktiga faktorer för en lyckad förändring. Information och soci-

alt stöd anses vara av vikt för individen men även deras välmående. Människor presterar 

bättre och visar större engagemang när de mår bra och känner sig trygga med förändringar. 

Detta är intressant för att vi vill se vad det är för faktorer som våra respondenter förklarar 

som viktiga i denna omorganisation.  

 

4 Metod 
 

Utifrån vårt syfte om att förstå enhetschefers upplevelser valde vi att göra en kvalitativ stu-

die. När syftet är att förstå lämpar sig den kvalitativa metoden bäst, hade vi haft för avsikt att 

mäta data hade vi utgått utifrån kvantitativ metod. 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ metod har ett hermeneutiskt för-

hållningssätt som utgångspunkt, denna metod syftar till att skapa en större förståelse och 

hitta mening bakom det som framkommer (Thuren 2007:94; Kvale 1997:50). Utifrån syftet 

att förstå och skapa mening har vi lagt upp våra intervjuer på ett semistrukturerat sätt, då 

liknar intervjun ett samtal eller en ömsesidig diskussion, menar Kvale (1997).  

 

Motivation, förändring och ledarskap är tre mycket komplexa begrepp, därför krävdes det att 

vi skulle förstå empirin i dess olika delar för att sedan relatera dem till ett helhetssamman-

hang. (Alvesson & Sköldberg 1994:115-116). Vi delade upp arbetet i dessa kategorier för att 



Kandidatuppsats i Organisations- och personalutvecklare i samhället, Arbetsvetenskap och Sociologi 
Anela Karahmetovic  & Rabina Kutllovci 

 

8 
 

enklare analysera resultatet. Eftersom vi har ett tema som vi utgår ifrån, och där vi eftersträ-

var att få fram uppfattningar och känslor så anser vi att det är lämpligast med tematisk semi-

strukturerade intervjuer. Enligt Thuren (2007) betyder semistrukturerad intervjuform att man 

ställer samma frågor, med öppna svarsmöjligheter, till alla informanter vilket även ger samt-

liga chansen att uttrycka sin åsikt. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kan man då även 

ställa följdfrågor för att fördjupa förståelsen eller klargöra informationen som framkommer. 

Men man kan även leda tillbaka respondenten om denne glider ifrån ämnet.  

 

Vi började med att läsa in oss i tidigare forskning, olika teorier om ämnet i fråga och annan 

litteratur, utifrån det skapade vi vår problemformulering, syfte och vår intervjuguide. Detta 

tyckte vi var relevant att göra för att själva få en förståelse till problematiken bakom föränd-

ringsprocesser under en omfattande omorganisation. För att förstå vilka faktorer som påver-

kar motivationen och delaktigheten under förändringen men även för att sätta oss in i pro-

blemet och kunna föra en diskussion om ämnet på ett bra sätt med våra respondenter.   

 

4.2 Urval 

 

Eftersom en av oss arbetar inom Borås stad visste vi om att det sker en förändring och redan 

vid första samtalet visade ledningen ett stort intresse av att delta i vår studie. En enhetschef 

som vi tog kontakt med erbjöd sig själv att tala med sin chef och hennes kollegor om att 

delta i vår studie, och bidra med sina erfarenheter. Under samtalet betonade hon även att de 

inte har något emot att vi granskar deras verksamhet utifrån ett vetenskapligt förhållnings-

sätt. Vi fick intervjua sju enhetschefer i åldrarna 30-65 år och samtliga är kvinnor. Alla hade 

jobbat inom vården i flera år och haft denna position i mer än ett år. Vi anser att vi har haft 

en öppen och förtroendefull dialog med den aktuella ledningen i den verksamhet där vi gjor-

de vår studie. Flera av respondenterna hade högskoleutbildning eller interna chefsutbild-

ningar. De som inte hade högskoleutbildning hade jobbat inom vården i över 20 år.  

 

Vi gjorde ett medvetet val att inte namnge våra respondenter på grund av risken att bli igen-

kända. På grund av etiska aspekter bestämde vi att inte namnge den verksamhet vi valt att 

undersöka heller, risken finns att man kan räkna ut vilka enhetschefer det gäller om vi hade 

gjort det. Därför valde vi att hålla både respondenter och verksamhet anonyma. Vi har även 

valt att inte ge dem några påhittade namn, utan vi redovisar dem med en siffra (1-7). Detta 

beslut tog vi för att eliminera risken att peka ut någon enhetschef. Vi upplevde att risken, att 

någon av enhetschefernas kollegor kunde känna igen något som framkommit under intervju-

erna och peka ut denne, var för stor i detta sammanhang.  
 

4.2.1 Avgränsning 

Vår studie är avgränsad till en av många äldreomsorgsorganisationer som finns i Borås stad. 

Vi har valt att intervjua enhetschefer för att de är den grupp som befinner sig i mellanposi-

tion i organisationen. De har chefer över sig och medarbetare under sig. Intresset har funnits 

att undersöka även medarbetarnas perspektiv, men eftersom vi ansåg att det skulle leda till 

en alldeles för omfattande studie så valde vi att fokusera på just enhetschefer. Vi har valt att 

kategorisera vår intervjuguide så att vi berör tre delar. Det vill säga den aktuella förändring-

en, ledarskap och motivationen. Med tanke på att alla dessa begrepp är övergripande stora 

har vi valt att fokusera lite mer på  förändringen och motivationen medan ledarskapet rör vi 

bara på ytan. Valet att fokusera på dessa begrepp grundar sig i kopplingen mellan dem. För-

ändring och motivation hör ihop under en förändringsprocess och ledarskapet har en avgö-

rande roll för hur resultatet blir.    
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4.2.2 Sökning av information 

Vi har använt både internet och skriftlig litteratur för att söka efter relevanta artiklar om äm-

net i fråga, detta för att bredda våra vyer och få djupare förståelse om ämnet och få en djupa-

re kunskap om hur det ser ut internationellt. De artiklar vi har tagit del av har vi sökt på hög-

skolans sökmotorer för vetenskapliga artiklar. Då har vi framförallt använt våra nyckelord i 

sökningen, ensamma eller i kombination med varandra: Omorganisation, Ledarskap, Moti-

vation, Delaktighet och Information. 

 

4.3 Intervjun 

 

Innan intervjusamtalen talade vi med en av enhetscheferna som tog upp vår förfrågan på ett 

ledningsmöte om det fanns intresse av att delta i vår studie. De som var intresserade lämna-

de sitt telefonnummer till enhetschefen som sedan mejlade över namn och telefonnummer 

till oss. I mejlet framkom de namn och kontaktuppgifter på de enhetschefer som visat intres-

se att ställa upp för intervjuer, samt vilka enheter de var ansvariga för. Vi ringde upp dessa 

enhetschefer och informerade om vilka vi är, vem vi hade pratat med, och att vi var intresse-

rade av ta del av deras erfarenheter i vårt uppsatsarbete. Vi informerade dem även om vårt 

övergripande syfte med uppsatsen. Därefter bokade vi tider för intervjuerna och de valde i 

samtliga fall själva att bli intervjuade på den egna arbetsplatsen.  

 

När vi genomförde intervjuerna försökte vi utgå ifrån Kvales (1997) modell om den hant-

verksskickliga intervjuaren. Denna modell beskriver vilka egenskaper en intervjuare bör ha 

under en intervju. Dessa egenskaper är bland annat att vara kunnig, tydlig, strukturerad och 

vänlig. Vi försökte att ha dessa i åtanke under intervjuerna, men vi var samtidigt medvetna 

om att dessa egenskaper är något som man tränar upp med tiden och att det är kriterier som 

kan vara svåra att uppnå för en nybörjare. Men genom att tänka på dessa egenskaper så för-

sökte vi skapa ett gott förtroende och en så god stämning som möjligt (Kvale 1997:182).  

 

Intervjuerna gjordes på enhetschefernas arbetsplats. De flesta respondenterna valde att inter-

vjuas på sitt eget kontor medan tre valde att byta rum, men alla intervjuer ägde rum på ar-

betsplatsen. Vi tror att respondenterna upplevde arbetsplatsen som en trygg miljö att bli in-

tervjuade på. Det var lugnt och inget som distraherade och de var på ”hemmaplan”. Vi frå-

gade om det var okej att vi använde diktafoner vid intervjuerna för att inte missa viktig in-

formation och det var inga problem från våra respondenters sida. Det underlättar vid tran-

skribering av data och man får möjligheten att spela tillbaka och lyssna om något är oklart. 

De hade inga problem med det och intervjuerna liknade en ömsesidig diskussion. Intervjuer-

na pågick mellan 45 minuter till 70 minuter. Vi utförde intervjuerna tillsammans i 6 fall, 

medan en intervju genomfördes av bara en av oss. Vi upplevde inte att respondenterna visa-

de några obehagliga känslor av det faktum att vi var två vid intervjutillfällen. Vi tycker att 

stämningen var god och inga som helst problem uppstod.  

 

Kvale använder sig av två olika metaforer för att förklara en intervjuprocess. Intervjuaren 

som ”malmletare” eller som ”resenär” (Kvale 1997:11). En malmletare är en intervjuare som 

söker efter malmklumpar som ska tillföra något viktigt. Intervjuaren eftersträvar då att få 

fram data som denne efterfrågar hos den intervjuade och som bär på de erfarenheter som 

forskaren vill lära sig mer om. Den personen som blir intervjuad kan ha reflekterat över sin 

erfarenhet på ytan, men med ledande frågor kan tankar ledas på djupet, vilket leder till att 

viktiga erfarenheter kommer fram. Dessa erfarenheter tolkas och ”malmletaren” har då fun-
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nit malmen, och det är då viktigt att bevara den. Detta innebär att forskaren ska vara så neu-

tral som möjligt, eftersom det då i slutresultatet ger utrymme för att jämföra empirin med 

teorin och även utrymme för egna reflektioner (Kvale 1997:11). Under intervjuerna har vi 

främst utgått ifrån malmletarrollen. Genom att ha en egen förståelse har vi försökt att få 

fram information som vi avsåg var viktig för vårt syfte.  

 

”Resenären” å andra sidan är någon som vandrar runt med eller utan karta till okända plat-

ser. Ibland kan det förekomma att denne kommer till platser som den sökt upp själv och som 

denne tror kan se ut på ett sätt. Vi har inte fokuserat på denna del under intervjuerna. Kvale 

menar att forskningsintervjun är en specifik form av samtal. Det sätt vi har använt är det 

professionella samtalet som forskningsintervju. Under denna samtalsform pågår ett dyna-

miskt samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuaren intar en ledande position 

för att det är denne som ställer frågorna och den intervjuade svarar på frågorna (Kvale 

1997:12, 25-26).  Då kan man styra samtalet för att få svar på frågorna och leda responden-

terna på temat om de skulle sväva iväg.  

 

4.4 Förförståelse 

 

Enligt Thuren (2007) bör varje forskare reflektera över sin förförståelse, en tolkning är alltid 

förknippad med tidigare förståelse då den alltid finns med i en tolkningsprocess antingen 

medvetet eller omedvetet (Thuren 2007:58ff). I möten med nya lärdomar har vår tolkning 

genom förförståelsen vuxit fram som i sin tur har lett fram till ytterligare förståelse.  

 

En av oss arbetar som medarbetare inom äldreomsorgen och har relativt lång arbetslivserfa-

renhet av att arbeta inom offentlig verksamhet. Det har varit mycket lärorikt, både socialt 

och professionellt i arbetet. Men har även känt saknad av att vara mer delaktig i förändring-

ar. Då det finns en känsla av att vara en ”kugge i maskineriet” främst när det gällde föränd-

ringar som kom från de högsta positionerna i hierarkin. Därför har intresset för denna upp-

sats förstärkts. 

 

Vi tänker att en förändring medför en del negativa känslor som till exempel oro eller miss-

nöje. Det blir oroligt för hur det kommer att bli, en del får sluta, andra får flytta och det finns 

en del som måste byta tjänst. Vi tror att med detta så föds en del känslor som gör att motiva-

tionen och stämningen sjunker. Men även att delaktigheten i en förändringsprocess är avgö-

rande om man skall driva igenom förändringen på ett bra sätt. Vi tror samtidigt att syftet 

med förändringen är glasklart, åtminstone för enhetscheferna som ska driva igenom föränd-

ringen. Syftet och tillvägagångssättet är något som enhetschefer bör ha en klar och tydlig 

information om för att kunna genomföra förändringen på ett bra sätt.   

 

Vår grundsyn är att en högre chef kan fatta viktiga beslut inom sitt område. Men att delak-

tighet, engagemang och effektivitet förloras i genomförandet. Om man då inte lyckas att 

motivera medarbetarna så kan det leda till en kaotisk förändringsprocess med negativ påver-

kan på organisationen.  
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4.5 Etiska överväganden 

 

I vår undersökning har vi utgått ifrån fyra etiska krav (vetenskapsrådet 2002). Dessa krav är 

följande;  

 

 Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera deltagarna om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall även in-

formeras om att de kan avbryta deltagandet när de känner för det. Vi informerade 

syftet med undersökningen och meddelade samtidigt att de kunde avbryta när som 

helst om de skulle känna för det.  

 Samtyckeskravet, betyder att man måste få samtycke från den som skall delta i un-

dersökningen och att deltagaren själv bestämmer över sitt deltagande i undersök-

ningen. Vi följde detta krav genom att be deltagarna om samtycke till att medverka i 

denna studie.  

 Konfidentialitetskravet, innebär att alla deltagare förblir anonyma och att de inte 

kommer att identifieras i studien. Här garanterade vi att deras personuppgifter skulle 

vara anonyma och att vi inte skulle nämna vilken verksamhet vi hade valt att studera. 

 Nyttjandekravet, innebär att den information som deltagarna uppger kommer en-

dast användas i denna undersökning och inte i annat syfte. Under detta krav försäk-

rade vi alla deltagare om att alla uppgifter som vi har fått endast kommer att använ-

das i denna undersökning och till inget annat syfte. (vetenskapsrådet 2002).  

 

4.6 Metoddiskussion  

 

Teorier om förändringar, ledarskap och motivation i samband med omorganisationer ger 

klara och tydliga ramar för hur processen bör gå till. Men dessa ramar är inte alltid lätta att 

hålla när man befinner sig i en förändring. Delaktighet och information är de främsta fakto-

rerna för motivation. Detta framkommer tydligt i tidigare forskning och vi har upplevt att vi 

har fått samma respons av våra respondenter. Klara besked och en klar vision om var vi är 

nu och vart vi skall är viktiga delar att tydliggöra så att man får med alla medarbetare i för-

ändringen.  

 

Vi har gjort vår studie genom kvalitativa intervjuer och anser att det var det lämpliga sättet 

just för denna studie. Syftet var att förstå upplevelser och inte att mäta data. Därför uteslöt vi 

kvantitativ metod. Vi känner att det uppstod lite problem i samband med att vi gjorde studi-

en i inledningsfasen av förändringen. Då väldigt många frågetecken och oklarheter fram-

kom. Våra respondenter hade helst sett att vi gjorde denna studie när förändringen hade ge-

nomförts för att se hur de gjorde och hur det blev. Ett annat problem var tidpunkten, alltså vi 

utförde våra intervjuer innan julhelgerna och det var problematiskt att få enhetschefer att 

ställa upp. De kände att tiden inte räckte till för så mycket skulle hinnas med innan helgerna 

och innan förändringen. Slutligen fick vi sju intervjuer som vi anser har gett oss en bra 

grund om hur inledningsfasen av omorganisationen har genomförts. Problematiken bakom 

informationsdelning eller bristande information framkommer tydligt. Detta tenderar att på-

verka motivationen och delaktigheten i en förändring. Ledarskapet spelar en viktig roll i 

verksamheten och skall se till så förändringen genomförs.  
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Vi har för övrigt inte stött på andra hinder eller problem med vår valda metod för studien. 

Däremot hade det varit intressant om man i framtida forskning kunnat inkludera medarbe-

tarnas upplevelser av förändringsprocessen. Vi kunde inte inkludera dem för att de var inte 

berörda under denna fas. Efter förändringens början har de blivit påverkade på olika sätt, 

genom att få nya chefer och nya kolleger. En del verksamheter har flyttat till andra lokaler 

osv. det hade varit av intresse för forskningen att ta del av medarbetarnas åsikter i samband 

med förändrings genomförde. Det är de som i slutändan jobbar med brukarna. Det är de som 

ska höja effektiviteten och kvaliteten, och det är de som ska känna motivation och delaktig-

het på sin arbetsplats.   

 

5 Teorier om omorganisationer 
Det finns många olika teorier som beskriver omorganisationer men vi har valt ut några som 

vi anser lyfter upp det vi vill undersöka. Nedan sammanfattar vi några olika teorier som be-

skriver förändringsprocesser i en organisation. Det finns många olika teorier om hur föränd-

ringar bör genomföras, men vi har valt att använda de som vi anser beskriver tydligast den 

typ av problematik som vi undersöker. En förändring är en process som går igenom olika 

faser och stadier; en process där man går från ett nuläge till ett önskat läge. Denna process 

kan förenkla fenomenet om vi känner till teorier som, till viss del, underlättar förståelsen om 

förändringens olika faser. Sedan underlättar det även för läsaren om denne förstår föränd-

ringar och dess processer. Varje teori om förändringar har en version av hur organisationer 

är och hur de bör vara. Utifrån dessa visioner och idéer så skapas det  olika metoder som 

anses vara mest lämpliga att använda för att få bästa resultat och effektivitet i förändringsar-

betet . 

 

Vi har delat in denna del i tre olika block. Inledningsvis följer de teorier som beskriver för-

ändringar eller omorganisationer sedan följer de teorier som beskriver ledarskap och slutli-

gen redovisas teorier om motivation.  

 

5.1 Organisation och förändring 

 

En formell organisation innebär enligt Bruzelius och Skärvad (2004) ett avtal mellan ett an-

tal individer som samordnar sig för att utföra olika arbetsuppgifter för att uppnå gemensam-

ma mål. En social organisation är det allmänna samspel som uppstår innanför och utanför 

den formella organisationen (Bruzelius och Skärvad 2004:26). Den formella organisationen 

kännetecknas av arbetsfördelning som leder till specialisering, vilket kräver samordning och 

styrning eller ledning. Vem som får styra eller leda varierar väldigt mycket, och det kan vara 

av olika orsaker en ledare utses. Det kan vara den starkaste eller klokaste, någon som är ka-

rismatisk, eller någon som har ärvt rätten att leda. Dessa faktorer skall förhoppningsvis leda 

till ett mål som alla kan ha nytta av i organisationen (Granberg 1998:509). När de mål som 

skall uppnås inte tillfredsställer organisationens behov krävs en förändring för att förbättra 

förutsättningarna. Ledarens roll är ytterst viktig  i en förändring, resultatet beror på hur leda-

ren har skött förändringsarbetet.   

 

Organisationsförändringar skapar ofta konflikter bland grupper, och det kan skapa vinnare 

och förlorare (Bolman & Deal 1995:382). Förlorarna är oftast de som är måltavlor, tex de 

individer som förlorar sina tjänster eller behöver söka om den tjänst de har haft hittills. Det 

finns även en del som tycker om förändringar medan andra motsätter sig dem. Bolman och 
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Deal (1995) skriver att konflikter är naturliga i organisationer. Med det menar författarna att 

både vinnare och förlorare måste hitta ett sätt att samarbeta och anpassa sig efter nya idéer i 

den befintliga strukturen. Den så kallade konfliktgruppen, det vill säga förlorarna, måste 

kunna förhandla sig fram till en kompromiss för att komma överens med de nya idealen. 

Behov, konflikter och förluster följer i spåren av en organisationsförändringar, och sker of-

tast på grund av bristen på information och den osäkerhet som uppstår i samband med detta 

(Bolman och Deal 1995:370ff). 

 

 

5.2 Strategisk förändringsarbete 

 

Strategisk förändringsarbete innebär en radikal och övergripande förändring inom en organi-

sation för att omvandla strukturen och strategin i organisationen (Hayes 2002:36). Vi anser 

att denna metod beskriver förändringsprocesser på ett sätt som underlättar förståelsen av 

förändringar inom organisationer. För att driva en förändring framåt och få önskvärda resul-

tat utgår man utifrån tre olika kategorier. De huvudkategorierna har i sin tur underkategorier. 

För att lättare beskriva den processen har vi lagt upp den i följande tabell: 

 

 -1- Förbereda => -2- Genomföra => -3- Fullfölja 

Skapa insikt om förändring. 
Ordna team som skall jobba 
med detta. 
Skapa en vision om hur man vill 
att det skall bli. 

Kommunicera förändringen. 
Skapa delaktighet. 
Skapa några snabba resultat för 
att visa att detta kommer att 
fungera. 

Motverka motstånd mot för-
ändringen. 
Slutligen, befästa föränd- ring-
en så att den inte återfaller till 
tidigare stadium. 

Figur 1    

 

 Under fas ett skapar man insikt om förändringen och ordnar team som skall jobba 

fram förändringen på bästa sätt. Informationen om vision måste framföras så att man 

visar fördelarna med förändringen. På detta sätt höjer man ambitionerna och elimine-

rar fåfänga hos de som berörs av förändringen (Hayes 2002:37).  

 I fas två kommunicerar man fram vad förändringen kommer att innebära, till exem-

pel vilka arbetsuppgifter som kommer att förändras. Informationen om mål och syfte 

måste vara klara och begripliga för de som skall ta del av det. Här måste man få de 

anställda delaktiga i förändringen på alla sätt och vis. Man bör skapa en tvåvägs-

kommunikation mellan ledning och medarbetare och förmedla visionen. En annan 

viktig del i förändringar är att upprätthålla motivationen och stärka moralen. Det kan 

man göra genom uppskattning, beröm, belöningar och uppmuntran. Man måste visa 

att man kommer att klara detta och skapa snabba resultat som visar just detta (Hayes 

2002:37-38).  

 Sista fasen inbegriper att eliminera motstånd som kvarstår. Motståndet här kan bero 

på individuella faktorer som rädsla för det okända. Man vet inte hur det kommer att 

bli. Människor kan bli oroliga och stressade på grund av detta och på så vis tappa 

motivationen. Då gäller det att visa de positiva resultat som har åstadkommits med 

förändringen (Hayes 2002:38).   
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5.3 Nyckelfaktorer i en organisationsförändring 

 

Kurt Lewin (1997) diskuterar förändringar utifrån hur det är lämpligt att tänka för att uppnå 

uppsatta mål. Han menar att man bör tänka i termer kring hur vi går framåt från där vi är nu 

till där vi vill vara, istället för att fokusera på de mål man har ställt upp (Lewin, K. 

1997:326). Det viktiga är hur arbetet görs för att uppnå målen. Vidare diskuterar han tre 

aspekter om hur man på bästa sätt tar sig fram i de olika punkterna under en förändring. Un-

freezing (upptining) är det nuvarande läget organisationen befinner sig i. Här destabiliserar 

man normer och värderingar. I detta läge måste man övertyga de berörda om att förändring-

en är nödvändig. Moving (förändring) är själva förändringsprocessen, och där man övergår 

till ett nytt och accepterat tillstånd. Freezing (återfrysning) betyder att man ser till att stabili-

sera det nya tillståndet så att man inte faller tillbaka till tidigare stadium (Lewin, K. 

1997:330). 
 

Alvesson och Svenningsson (2008) betonar vad ledarna behöver beakta vid en förändring. 

Följande nyckelfaktorer används och alla är lika viktiga enligt författarna: 

 

Tid; särskilt stora förändringar behöver gott om tid. Det tar dels tid att implementera, nya 

idéerna och det behövs tid för att få acceptans för dem. Dessutom finns det ett tidsglapp mel-

lan ledningen och medarbetarna vilket också måste beaktas. 

Kunskap; den som ska arbeta med förändringar behöver faktiskas kunskap kring vad det 

innebär att arbeta med och förändra en kultur. Det handlar om att skapa nya värderingar och 

nytt beteende. Det är inte särskilt lyckosamt om ledningen saknar relevant kunskap om hur 

arbetet ska bedrivas.  

Engagemang; behövs bland ledning och chefer. Det är en förutsättning för att få få medar-

betarna att engagera sig i att göra ett gott arbete. Alla måste involveras och inte bara på det 

intellektuella planet utan även hjärta och känslor måste vara med. Den djupare meningen 

med kulturen måste lyftas fram.  

Alla måste vara delaktiga, och det är inte ett arbete bara för mellanchefer och medarbetarna. 

Ska det fungera måste man ha fullt stöd och delaktighet även från ledning och de högre che-

ferna.  

Tydlighet; medarbetarna gör inte som chefer säger, de gör som chefer gör. Det som sägs 

otydligt uppfattas som otydligt. All information måste framföras på ett sätt som är begripligt 

och lätthanterligt. Vaga eller otydliga budskap ger utrymme för skiftande tolkningar, och 

som kan visa sig vara felaktiga och skapa oro. 

Kommunikation/ Information är en viktig del och hänger samman med ovannämnda be-

greppen. Alla bör få samma information om vad som pågår, det vill säga vart vi är på väg 

och vad som skall göras härnäst, samt vad vi hittills har gjort och vad resultatet hittills har 

blivit. Information och kommunikation är en viktig ledningsfråga och visar att ledningen tar 

förändringen på allvar. 

Strategi måste vara tydligt om organisationsförändringen ska lyckas. Det innefattar frågor 

av hur ledningen skall bedriva arbetet framåt. Det vill säga vilka som ska involveras, och hur 

tidplanen ska se ut, vilka verktyg som ska användas och hur målet ser ut.  

Handlingsplanen behöver arbetas fram, vad ska göras och när ska det göras. Handlingspla-

nerna behöver göras då de konkreta aktiviteterna sätter igång. 

Uppföljning; förändringsprojekt behöver följas upp. Görs ingen uppföljning så vet vi inte 

om vi är på rätt spår, eller där justeringar behöver göras. Det är med andra ord en förutsätt-

ning för att veta vad som fungerat bra och vad som har brustit. Uppföljning behöver göras 

löpande. Första gången efter ett halvår, andra gången efter ett år och därefter när behovet 

uppstår. 
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Vidare förklarar Alvesson och Sveningsson (2008) vikten av öppenhet för nya idéer för en 

lyckad förändringsprocess. ”På basis av flera organisationskulturella studier vågar man ändå 

påstå att öppenhet och mottaglighet för nya idéer, värderingar och innebörden är en viktig 

förutsättning för ett lyckat förändringsarbete” (Alvesson & Sveningsson 2008:74-75).  

 

1 Ledarskap 2 Samråd 3 Statlig inblandning 

Förbättring av ledningen Konsulthjälp Reglering  

Figur 2 

Förändringar gör man för att man vill förbättra organisationen. Att höja effektiviteten och 

kvaliteten är viktiga motiv för att initiera en förändring. Även besparingar kan vara ett mo-

tiv. Man har beslutat om förändringen för att det har brustit i dessa aspekter. De jobbar för 

olika och vårdtagarna får inte samma vård, medarbetarna upplever inte en rättvis fördelning 

av resurserna och villkoren i verksamheten. För att förbättra en organisation utgår Bolman 

och Deal (1995) från tre strategier se figur 2; 

 Ledarskap där man fokuserar på förbättring av ledning och ledarskap som anses 

vara den grundläggande strategin i organisationsförändringar. Syftet som Borås stad 

har är att införa en mer strategisk ledning.  

 Samråd är strategi nummer två, och här blandar man in konsulter som erbjuder sina 

tjänster i olika frågor och försöker lösa alla möjliga typer av problem. Här har Borås 

stad anlitad konsulter som har jobbat fram förslag på hur man kan genomföra föränd-

ringen på bästa sätt.  

 Den sista strategin är statlig inblandning och det innebär lagstiftning, bestämmelser 

och policy som en organisation utgår ifrån. Organisationen måste helt enkelt förhålla 

sig till dessa aspekter (Bolman och Deal 1995:24). De regler som Borås stad förhål-

ler sig till i samband med förändringen är viktiga att anpassa sig till. Det är en offent-

lig organisation som har klara regler om hur verksamheterna skall drivas.  

 

6 Teorier om ledarskap 
 

Ledarstil eller ledarskap anses ha stor betydelse för delaktighet. Ledarstil skall ses som en 

ledares sätt att vara i sin yrkesroll, personliga egenskaper som är svåra att förändra är avgö-

rande. Ibland kan en ledare ha svårt att få sina underställda delaktiga fast det står så i organi-

sationens policy (Paldanius 1999:25). Delaktighet och ledarskap diskuteras ofta i samband 

med motivation som vi tar upp i kommande avsnitt.  

  

6.1 Olika ledarskapsstilar 

 
Ledarskap är i grunden den process genom vilken ledare påverkar attityder, beteenden och 

värderingar mot organisationens mål. I själva verket kan ingen förneka dess avgörande bety-

delse för framgången för någon organisation, oavsett var organisationen är belägen eller vad 

den gör. Salopek (1998) beskriver fyra grundläggande ledaregenskaper, men som alla kan 

delas upp i mer specialiserade kompetenser. Egenskaper som en framgångsrik ledare eller 

enhetschef bör ha avser förmågan att kombinera följande:  
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 Medarbetare som är duktiga på att underlätta arbetet, coachning och att främja dia-

log. 

 Innovatörer som är duktiga på visioner, har kämparglöd och gärna sprider det vidare. 

 Integratörer som är duktiga på att organisera, förbättra och överbrygga motsättning-

ar.  

 Producenter som är duktiga på inriktning, förbättring och utvärdering.  

En effektiv ledare måste ha dessa egenskaper och färdigheter, och måste slå samman dem 

till en enda ledarskapskvalitet som personifierar vad de tillsammans står för. Denna stil blir 

operationaliserad i ledarens organisationsåtgärder. Behovet av ledaregenskaper är inte be-

gränsad till verkställande chefer, utan omfattar arbetstagare på alla nivåer i organisationen. 

Ledarskap finns på många ställen i organisationen, både formellt och informellt. Formellt 

ledarskap utövas av dem som utsetts eller valts till maktpositioner och det kan innebära akti-

viteter såsom ger uppdrag, se till att uppgifter görs, stödja kompetensutveckling och model-

lering och belyser vikten av kunder.  

Å andra sidan kan personer, som blivit inflytelserika, utöva informellt ledarskap eftersom de 

har speciella färdigheter eller resurser som värderas eller behövs av andra (Handy, 1997). I 

organisationer med ett effektivt ledarskap, så anser varje arbetstagare att han eller hon bör 

och kan bidra till framgång för organisationen. Medarbetare agerar då som en partner, och är 

till stor del självstyrande och tar ansvar för sina handlingar. Som en grupp känner de anställ-

da i detta fall delaktighet och har de kunskaper och kompetenser som krävs för att utföra ett 

effektivt arbete. De kan se möjligheterna med förändringsarbetet, förstå de riktlinjer organi-

sationen målar upp och känner sig uppmuntrade till att ta personliga initiativ (Nanus, 1989). 

Det Nanus talar om är en idealledare och ett idealt samspel mellan denne och dennes medar-

betare under en förändring. I verkligheten är det lättare sagt än gjort.  

 

Enligt Kotter (1996) är det viktigt att förmedla en känsla av att det finns behov för föränd-

ring. Saknas denna känsla hos ledarna kommer medarbetarna förmodligen inte ha någon 

motivation till att genomföra en förändring. Om förståelse och motivation brister kan med-

arbetarna till och med motarbeta förändringar, eftersom förändringar kan uppfattas som be-

svärliga och tidskrävande (Kotter 1996:33). Barklöf (2000) menar att det alltid finns en 

ovisshetsfas i en förändringsprocess. Det är den fasen då medarbetarna förstår att en föränd-

ring skall ske, men vet inte något mer. När medarbetarna inte vet om de måste byta arbets-

uppgifter och arbetsplats kan de känna osäkerhet och hot. Bristande eller dålig information 

kan leda till en förtroendeminskning mot ledarna (Barklöf 2000:98). Om medarbetarna får 

delta i planeringen och får utrymme att uttrycka sin oro ökar deras mottaglighet för föränd-

ringen (Rogers 1976:149).  

 

Fisher (2009) diskuterar olika ledarskapsstilar som man kan inta som ledare för att främja bl. 

a motivation bland sina medarbetare. Transformerande ledarskap ligger utanför det traditio-

nella transaktionella ledarskapstilen som betonar utbyte mellan ledare och anhängare, krav 

och villkor för belöningar, och avtal mellan ledare och medarbetare (Bass & Avolio, 1994). 

Burns (1978) var den första att skilja mellan transaktions- och transformerande ledarskap. 

Affärsbeslutande ledarskap bygger på gåvor (t.ex. en positiv utvecklingskontroll) i utbyte 

mot att uppfylla de fastställda villkoren. Transformerande ledarskap går utöver idén att med-

arbetare enbart motiveras genom belöningar och straff, och betonar istället andra drivkrafter 

för motivation. Dessa idéer förmedlas genom fyra centrala principer av transformerande 

ledarskap, även benämnt  som  fyra I:n.  

 

Enligt Bass (1985) omfattar dessa fyra I:n följande: 
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Idealiserat inflytande,  

Intellektuell stimulans,  

Individuellt övervägande,  

Inspirerande motivation  

Idealiserat inflytande kan ses som karisma eller ledarens förmåga att skapa entusiasm och att 

samla  folk kring en vision genom självförtroende (Bass & Avolio, 1997). I en del av ideali-

serade inflytandet ingår det att vara en förebild och agerar på ett sätt som väcker beundran 

hos anhängare, såsom att ta ansvar för åtgärder, vara engagerad i organisationens mål, och 

även att känna ett personligt engagemang (Packard, 2003).  

 

En ledare kan uppmuntra intellektuell stimulans genom kreativa och innovativa problemlös-

ningar med andra gruppmedlemmar. Förmågan att lära känna gruppmedlemmar och behand-

la dem med respekt och omtanke är nyckeln till individuell prövning (Bass, 1985). En pro-

cess som även innefattar coachning och mentorskap. Gruppledarna måste regelbundet prata 

med medlemmarna om sina mål, och skapa nya möjligheter som matchar medlemmarnas 

mål, och utvärdera framstegen. Det kan även innefatta vetskapen om vilken typ av ledarskap 

som är mest effektivt för de enskilda medlemmarna. Vissa kan till exempel bli uppmuntrade 

av konkreta belöningar, medan andra kan fungerar bäst under ledarskap som är socialt enga-

gerat  och där medarbetarna behandlas som jämlikar (Packard, 2003). Detta kan inkludera en 

plan för hur organisationen kommer att se ut i framtiden och att sätta upp mål. Entusiasm 

och uppmuntran är viktiga faktorer. Transformerande ledare agerar genom att ställa frågor 

och främja motivation, snarare än att alltid ge svar (Fisher, E.A. 2009:362) 

 

7 Teorier om motivation 
 

Teorier om motivation är viktiga för chefer som arbetar inom socialt arbete och i detta fall 

äldreomsorgen. En av uppgifterna för en chef är att främja produktiviteten bland sina med-

arbetare, och för att göra det krävs motivation. För att uppmuntra personal så skall chefer 

förstå vad som motiverar människor, bortom den traditionella uppfattningen att de som arbe-

tar inom vården "bara vill hjälpa människor" (Fisher, A. Elizabeth 2009:348). Nedan sam-

manfattar vi några teorier om motivation som vi tycker är lämpliga för att fördjupa förståel-

sen bakom motivation. 

 

7.1 Maslow´s behovshierarki 

 

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow företrädde den så kallade behovshierarkin i 

boken ”A Theory of Human Motivation” 1943. I denna teori rangordnar han behoven i en 

pyramid där olika behov hamnar på olika plan. De lägre behoven dominerade beteendet om 

inte de blev tillfredsställda. När de lägre behoven tillfredsställs framträder de högre beho-

ven. Evie Bentley skriver i sin bok om Adulthood (2007) att dessa behov varierar eller för-

ändras med åldern. Människor som befinner sig i olika situationer i livet har olika behov 

(Bentley 2007:92). Maslow rangordnar behoven likt en trappa där de fysiologiska behoven 

står längst ner följt av behoven av säkerhet och trygghet. Sedan klättrar man upp på nästa 

trappa där behoven om att tillhöra någon grupp och få kärlek finns. Nästa trappa tar upp be-

hoven av självkänsla och erkännande och på topp finns behoven av självförverkligande 

(Maslow 1943).  
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Figur 4  

Denna teori har fått stort inflytande inom många områden. Teorin menar att människor styrs 

av sina behov och att dessa behov är knutna till eller påverkas av de andra behoven (Maslow 

1943).När man har tillfredsställt ett behov strävar man efter ett annat osv. Sedan klättrar 

man i behovstrappan för att tillfredsställa alla sina behov och nå sina mål (Granberg 

1998:181). Den kritik som riktas mot teorin är att teorin saknar empiriskt stöd och kritikerna 

anser inte att rangordningen av behoven är så enkel. Ett par exempel är att vissa människor 

väljer att svälta sig själva på grund av moraliska övertygelser och att det finns människor 

som inte har behov av grupptillhörighet. Dessa människor tycker att det är skönt att leva 

ensamma och söker inte efter erkännande från andra människor i sin omgivning (Hwang 

mfl. 2007:107).  

 

7.2 Herzberg´s tvåfaktors teori  

Den amerikanske forskaren Frederick Herzberg skapade två faktors teorin. Efter en studie 

som han gjorde på ett företag kategoriserade han svaren som la grunden till hans teori. I stu-

dien fann han två typer av faktorer som motiverade de anställda. Han kallade dessa faktorer 

motivationsfaktorer och missnöjesfaktorer, eller hygienfaktorer. Han skiljde sig från Maslow 

som inriktade sig på allmän motivation. Herzberg riktade istället fokus på att hitta källan till 

motivation att utföra ett effektivt arbete (Herzberg et al.1993:5).  

 
Motivationsfaktorer Missnöjesfaktorer - Hygienfaktorer 

Prestation  
Erkännande  
Arbetsuppgifter  
Ansvar  
Utvecklingsmöjligheter  

Personalpolitik   
Arbetsledningens skicklighet  
Arbetsvillkor  
Lön  
Fysisk miljö  

Figur 5. (Granberg 1998:511) 
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Enligt Abrahamsson och Anderson (1996) används Herzbergs motivationsteori än idag på 

olika organisationer och visar på liknande resultat som Herzberg fick i sin studie (Abra-

hamsson & Andersen 1996:139). Behoven är liknande för de flesta människor, vissa skillna-

der kan dock förekomma.  Men teorin har fått en hel del kritik när det gäller klassificeringen 

av faktorer som exempelvis lön, och det har skapat debatter om hur motiverande lönen är för 

människorna. En del kritik riktades även mot teorin utifrån att den inte tagit tillräcklig hän-

syn till individuella skillnader ifråga om vilka faktorer som leder till trivsel eller vantrivsel 

på arbetsplatsen. Hertzberg utgår från att alla människor är lika. Undersökningar av detta 

slag visar att en del människor ser hygienfaktorerna som motiverande och motivationerna 

som hygienfaktorer (Abrahamsson & Andersen 1996:139). 

 

 

7.3 McGregor´s X/Y Teori  

 

Douglas McGregor (1960) bearbetade Maslows motivationsteori och lade till ett perspektiv 

om hur ledare reagerar utifrån sättet de ser på andra människor. Vad som motiverar männi-

skor är en viktiga faktorer för ledare inom industri, handel och offentlig sektor. Ledarskap 

och motivation utforskar ämnet på djupet enligt Teori X och Y. Teori X innebär att männi-

skor är ovilliga att arbeta och har ingen initiativförmåga, de är lata, uppskattar inte föränd-

ringar och har ett behov av att andra ska tänka och fatta viktiga beslut åt dem, de vill fram-

förallt ha trygghet. Sedan utvecklade han Teori Y, som är motsatsen till Teori X, där han 

menar att människan inte alls är allt det som teori X påstår. Människan kan arbeta utan att 

det är nödvändigt med sanktioner eller kontroll (Granberg 1998:460). Vikten av belöning 

har stor betydelse men behöver inte alltid vara pengar, ”Teori X stödjer sig alltför mycket på 

extern kontroll av människor, medan Teori Y litar på självkontroll och självstyrning” (Bol-

man & Deal 1995:134). McGregor ansåg inte att dessa teorier står i motpol utan ansåg att de 

tillhör ett kontinuum i människors perspektiv (Marquis & Huston 2000:288).   

 
Teori X behandlar människor som barn medan Teori Y behandlar dem som vuxna och påstår 

att de inte är likgiltiga, som Teori X påstår. Under Teori X behöver chefer styra upp sina 

arbetare och kontrollera deras insatser. Enligt McGregor bygger ledarskap på denna teori. 

Kritiken som riktas mot teorin är att den begränsar möjligheterna för cheferna att handla på 

ett annat sätt. Teori X innebär hårda kontroller, tvång, hot och bestraffningar från chefers 

sida. Detta leder i sin tur till apati och likgiltighet, och att människor ger mindre men förvän-

tar sig mer. Att människor skulle förvänta sig att få allt serverat på silverfat, så att säga me-

dan de själva skulle inte vilja jobba för hårt för det. Den begränsade möjligheten till annat 

agerande skulle vara att chefer skulle försöka undvika konflikter och uppfylla allas behov 

(Bolman & Deal 1995:133).   

 

8 Resultat  
 

Under resultatdelen redogör vi för vår empiri och kopplar den till de teorier vi har använt. Vi 

har delat upp resultatet i tre kategorier: Förändringen, Ledarskapet och Motivationen. Detta 

har vi gjort för att lättare kunna analysera varje del för sig, och att det förhoppningsvis un-

derlättar för läsaren genom att det erbjuder en bättre översikt. Genom att koppla varje del till 

de specifika teorierna inom de olika kategorierna så erbjuder vi även ett förklarande anspråk 

kring de olika processerna i studien.  
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8.1 Förändringen 

 

Frågan vi ställer oss är hur informationen om den omfattande organisationsförändringen har 

presenterats för enhetscheferna. Vem fattade till exempel beslutet om förändringen, vad var 

det uttalade syftet med förändringen, och på vilket sätt har enhetscheferna varit delaktiga i 

arbetet med förändringen? Det är dessa frågor vi vill reda ut i denna del. Empirin här kom-

mer vi i ett senare skede att knyta an till teoretiska perspektiv som berör organisationer i 

förändring.  

 

Inledningsvis vill vi få reda på var beslutet om den stora förändringen kommer ifrån, politi-

kerna eller den högsta ledningen och om enhetscheferna har känt någon delaktighet i arbetet 

med förändringen. Alla respondenterna medgav att beslutet kom från politikerna och att de 

inte kände sig så delaktiga i arbetet med förändringen, just på grund av att beslutet ligger på 

politisk nivå. Det är en kommunal verksamhet och då är det alltid politikerna som tar beslut 

om eventuella förändringar. I och med att beslutet kommer från politisk nivå är de också 

överens om att delaktigheten inte är på samma nivå som den kanske skulle vara om beslutet 

kommer från organisationens ledning. På denna nivå gäller det att anpassa sig till det politi-

kerna har beslutat om. Oavsett vad man känner inför förändringar måste man se till att driva 

igenom dem. Man får rätta sig efter politikernas beslut så att säga.  

”Ja alltså, kommer det från en verksamhetschef så är ju vi ofta kanske delaktiga 

på ett annat sätt, sedan ligger det ju nu på denna nivån som är politiskt nivå, då är 

ju vi inte med där och då rättar man sig efter det beslutet som är taget och det gör 

man efter det beslutet som kommer från verksamhetschefen också, men då är man 

delaktig på ett annat sätt i en process, för då är det våra verksamheter det oftast 

gäller och då är det våra synpunkter de behöver, eftersom det avgör. Nu är det en 

fråga som rör hela Borås stad och inte bara våran lilla verksamhet inom äldreom-

sorgen”. (1) 

Borås stad är en politiskt styrd organisation och i sådana organisationer kan man inte inklu-

dera alla i beslutsfattandet. Däremot har de som velat lämna åsikter och synpunkter kunnat 

göra det. 

 

När det gäller hur informationen har presenterats för enhetscheferna och vad syftet med för-

ändringen var, så ger alla respondenter liknande svar. Men vi kan se att svaren om syftet 

med förändringen är fokuserade på att resurserna och vården skall vara mer lika, både för 

medarbetarna och för vårdtagarna. Däremot så uppfattas inte de andra aspekterna av syftet 

med förändringen lika tydligt hos respondenterna, och i vissa fall inte alls. Anledningen till 

den stora förändringen är ”rättvisa, effektivitet och kvalitet”. På detta sätt vill man förbättra 

förutsättningarna inom äldreomsorgen. Mer rättvis behandling av medborgarna, högre effek-

tivitet och kvalitet i verksamheterna samt en tydlig strategisk ledning är själva målet med 

förändringsarbetet. Ingen av våra respondenter nämnde dessa aspekter av effektivitet, och en 

ledning som ska jobba mer strategiskt, utan delen om likställdhet dominerade.   

”Alltså det är ju, syftet är ju att det ska bli bättre för Borås stads invånare. Lika 

vård enligt sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, man ska inte bedömas annorlun-

da för att man bor i en viss kommundel. Och likadant för personalen, det har ju 

varit en del skriverier om att en del personal har fått de och de, och det har varit 

skillnad i friskvård, vissa har fått mycket och vissa har inte fått något. Det är för-

delar både för personal och alla”. (2) 
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Det har tidigare funnits skiftande arbetsvillkor för medarbetarna, men också för vårdtagarna 

i kommunen. Vissa verksamheter har bättre resurser medan andra har sämre. Förutsättning-

arna är olika fördelade mellan verksamheterna också. Även vårdtagarna har fått olika vård 

beroende på vilken del av kommunen man har sökt vård inom. Denna orättvissa har gått 

fram till politikerna som till slut har fattat beslut om förändringen. Det har brustit i arbetssätt 

på grund av att det är för många delar, alla jobbar på sitt sätt och då blir det olika. Även re-

surserna är orättvisst fördelade menar de flesta respondenter, t ex friskvård. Några får ta del 

av den resursen medan andra inte får tillgång till det. Poängen med förändringen är framför-

allt att se en ekonomisk vinst i organisationen.  

 

Frågan om att vissa verksamheter har kunnat erbjuda friskvårdstimma till sina medarbetare 

medan andra inte haft den förmånen har tydligen väckt många känslor bland medarbetare. 

De känner sig orättvisst behandlade och anser att alla borde få rätt till lika villkor och rättvis 

fördelning av resurserna. Fenomenet diskuteras ofta och nu hoppas de att det ska bli bättre 

fördelningar av dessa resurser. Sedan säger alla att remissen med information har legat ute 

så att man har kunnat ta del av den genom intranätet och att informationen även har diskute-

rats på chefsmöten. 

”Det har funnits på intranätet hur långt de har kommit, om man har varit intresse-

rad så har man kunna läsa det. Sedan har vår verksamhetschef informerat oss, och 

vi har informerat vidare till våra verksamheter. Så vi har följt den röda tråden 

hela vägen […] Så har jag velat ha information så har jag kunna få det. Det är 

klara riktlinjer, de har jobbat enormt mycket, våra nya stadsdelschefer för att för-

söka till att få detta till att bli i stånd. Jag tycker att det har varit bra att det har 

tagit kort tid i en förändring än att det segar ut för lång tid och då blir det alldeles 

för många människor som mår dåligt utav det. Det ska gå fort, det ska inte sega 

årvis alltså. Det kan vara smärtsamt just då, men processen blir kortare och man 

får ett annat acceptans. Själva organisationsprocessen ska ta kort tid. Vi är olika 

människor som har olika behov”. (2) 

Klar och tydlig information om vad själva syftet med förändringen är och hur man ska jobba 

för att nå de målen man vill är avgörande för en lyckad förändring enligt respondenten. Att 

informationen framförs på ett tillfredsställande sätt avgör hur processen drivs igenom och 

om resultatet blir det önskvärda. Med olika faser under en förändring är tydlig och korrekt 

information avgörande för hur faserna arbetas igenom. Bristande eller vag information ska-

par oro och motstånd. Detta framkommer tydligt under teorin om de olika faktorer som Al-

vesson och Svenningson redogör.  

 

Vidare diskuterade vi vad denna förändring var bra för, och vad som skulle bli bättre. Vi 

försökte även få reda på om de kände något motstånd till förändringen, och om förändringen 

har skapat några konflikter i verksamheten eller om det framkommit motstridigheter i sam-

band med förändringen. I denna del har vi sett att förändring har medfört en viss oro på 

grund av att många fortfarande inte vet hur det kommer att bli. Alla visste inte om de fick 

behålla sina tjänster eller om de måste söka om dem, och det skapade en ovishet bland flera 

respondenter. Däremot var alla eniga om att det är bra att man har beslutat om en förändring 

för de upplevde inte att man jobbade på lika villkor hittills. Enhetscheferna så positivt på 

förändringen fast det har varit brister i informationen i vissa fall.  

”Jag tror att det är positivt, vi ser det positivt att det händer någonting, alltså det 

är bra att dom tar tag i det. Det är inte bara prata utan att det händer nånting”. 

(5) 
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Att förändringen kan innebära en förbättring  var alla respondenter överens om. Behovet att 

något måste göras framkommer tydligt i nedanstående citat.  

”Alltså det är ju på våra möten som vi har diskuterat det här och jag tror ändå att 

vi har varit rätt medvetna om att det behövdes göras något, alltså vi som jobbar i 

verksamheten. Det behövdes göras nånting för att diskussionen har gått att bru-

karna har fått olika hjälp beroende på var de har bott nånstans. Det är där som 

det stora har börjat att alla ska ha lika. Det gäller inte bara äldreomsorgen utan 

skolan likadant. Alltså det ska va lika oavsett var du bor i Borås stad”. (7) 

Det har länge diskuterats att något behövdes göras för att brukarna eller vårdtagarna skall få 

rättvis behandling. De anser att  orättvisor framkommer och då är det naturligt att de har en 

positiv inställning till förändringen. Man hoppas på en ”lika policy” för alla, på att det skall 

bli mer och bättre likställdhet och att man skall kunna samordna mellan verksamheterna och 

kunna ta del av varandras arbetssätt.  

 

En önskan finns, hos alla våra respondenter, att det kommer att bli bättre. De förväntar sig 

att förändringen kommer att minska en orättvis behandling av vårdtagarna. Om det kommer 

att bli så eller vad som kommer bli bättre är däremot en annan historia enligt en av respon-

denterna.  

”Att det ska bli mer likriktat är jättebra. Men det är svårt att säga vad som kom-

mer att bli bättre, det kanske blir sämre [skrattar]. Man tar liksom en dag i taget 

och får se hur det blir. Det är lite oklart om vi i vår lilla enhet får fortsätta med 

vår köp och sälj. Hur det ska bli med det och så”. (5)  

En klar oro framkommer tydligt från de som berördes av förändringen personligen. Med 

personligen menar vi de som skulle söka om sina tjänster eller flytta till annan verksamhet i 

en annan stadsdel. Att man inte vet hur det kommer att bli och hur man ska jobba vidare 

skapar oro.  

”Det enda som jag vet i våran chefsgrupp, vi har ju också en tjej som […] hade en 

oro innan hon visste var hon hamnade. Och likadant en utav cheferna som inte 

visste om att hon fick söka om sin tjänst, det kom rätt så sent. Där fanns väl en viss 

oro så att säga, men inga större saker. För jag tror att dom fick det dom ville, så 

det blev nog bra. Det finns, jag ska väl inte säga oro men en viss undran för att 

poolverksamheten vet jag inte heller var det kommer att vara […] den andra delen 

vet ju lite mer, dom kommer jobba med det dom jobbar med idag fast dom undrar 

ju lite för dom vet inte om vi blir större i verksamheten. Frågan har också kommit 

var jag och min kollega tar vägen, alltså vi som chefer. Kommer vi vara kvar eller 

blir det ändrat? Så det finns en viss undran ja. Kanske lite oro hos vissa ock-

så”.(2) 

Inför förändringen upplevs många frågetecken om hur det kommer att bli, det är väldigt 

oklart var och hur man ska jobba och så vidare. Det är oklara besked om vart vissa respon-

denter kommer att tillhöra och hur arbetet är fördelat. Vissa verksamheter har tillhört äldre-

omsorgen och skall nu tillhöra särskilt boende eller ordinärt boende. Detta betyder att en 

verksamhet kommer att dela på sig och då kommer man inte jobba kvar med samma grup-

per. För en del är det fortfarande oklart var de kommer att hamna. Då känner dessa en oro 

inför alla frågetecken som kommit i samband med förändringen. Här menar respondenterna 

att det är viktigt att informera steg för steg så att ”alla är med på noterna”. Annars tappar 

man medarbetarnas fokus och skapar mer oro.  



Kandidatuppsats i Organisations- och personalutvecklare i samhället, Arbetsvetenskap och Sociologi 
Anela Karahmetovic  & Rabina Kutllovci 

 

23 
 

 

Att upplysa om vad som gäller är alla överens om, men de som upplever brister i informa-

tionen kanske ser en större vikt i att informera tydligare själva. Det är viktigt att alla vet vad 

som gäller så att förändringen processas och förankras ordentligt och kan genomföras på ett 

bra sätt. 

”Ja, det var ju lite blandade känslor, jag var väl beredd på att jag måste göra det, 

jag förstod ganska snabbt att när vi fick reda på om den här omorganisationen, att 

jag måste söka om min tjänst och jag var väl beredd på att jag måste göra det så 

det är givetvis gladare känslor när man är beredd att gå vidare själv. Det är en 

annan sak när man blir tvingad till att söka om sin tjänst. Ja så är det och då får 

man gilla lägget där då[...] Ja, det blev ju en viss oro ett tag ååå… och framför 

allt innan man får beskedet om vilka tjänster får man. Det var lite luddigt hur man 

söker de först så skulle man söka fyra alternativ och man skulle inte rangordna 

dem och sedan skulle man rangordna dem och det var lite olika bud på det då. Det 

var lite oklart vad det var för tjänster då, för att det var ju nya tjänster då. Det var 

ju inga befattningsbeskrivningar på dem vad ska den här personen jobba med? 

Åååå det är klart att jag kände mig begränsad till ett visst antal tjänster som jag 

kan söka och det blir ju en oro också. […] Å de tjänsterna som jag kunde tänka 

mig, de var väldigt luddiga i uppdraget eller i befattningsbeskrivningen och det 

var ju oro”(4) 

I ovan citat så framkommer det att informationen har brustit. Det vill säga att inte få reda på 

hur det kommer att bli eller att det brister i beskrivningarna av de nya tjänsterna. Men det 

kan även handla om att informationen är vag, och så framkommer det att det även kan inne-

bära en slags inre konflikt som respondenten uttrycker det. Man känner en oro och då kan 

man bli lite ”taggig”, främst för att man inte vet hur det kommer att bli och vad som skall 

hända härnäst. Man har bildat en trygg gruppkänsla med de man har jobbat med hittills och 

den gruppen kommer att delas på eller upphöra och då blir det en sorg i det, menar vår re-

spondent. Det är tråkigt att skiljas från de som man har ett gott samarbete med. Att inte veta 

skadar tryggheten man har byggt upp med sin arbetsgrupp. Att känna sorg inför separationen 

från den grupp man samarbetat med hittills är en känsla som är vanlig i sådana situationer. 

Citatet som följer beskriver tydligt hur informationen har brustit och vad det skapar för 

känslor hos respondenten.  

”Det var ju så att den tjänsten jag har. Det har ju vart ett antal personer som har 

fått söka antingen om sina tjänster eller söka nya tjänster, och den informationen 

gick ut rätt så tidigt vilka personer det var. […] men den tjänsten jag hade, gick 

inte den informationen ut om. Och då var det så att den första september så skulle 

det gå ut en specialklara till alla dom som skulle söka om sina tjänster och så skul-

le dom då få möjlighet att välja och rangordna. Dagen innan den första septem-

ber, av en slump, så fick jag reda på att även min tjänst skulle gå med. Och det är 

klart att det var lite turbulent så. Och min chef visste inte om det heller så att det 

var en kollega till mig som har en motsvarande tjänst i en annan kommundel som 

hade fått sin specialklara för hon hade fått informationen om att hon skulle söka 

om tjänsten. Då ringde hon till mig och så satt hon med den där så sa hon till mig 

”men din tjänst är ju också med” sa hon. Då jag rusade direkt in till min chef och 

vi två går ner till våran personalchef som inte heller visste om det, och inte hade 

upptäckt det. Det är klart att det var jobbigt, det var skitjobbigt, jag reagerade rätt 

så starkt och jag var rätt så förbannad, men jag skällde och gapade inte. På nått 

sätt har jag inte agerat och gått vidare med det utan jag har bara sagt till min chef 
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och till personalchefen att jag tycker det är dåligt. Men det var någon mer tror jag 

som det har drabbat också. Men jag har inte fått nån respons för det. Utan det var 

bara att jag fick en specialklara i handen dan därpå. Personalenheten har frågat 

mig litegrann hur jag mår och så där. Sen fick jag sätta mig och på 14 dagar skul-

le jag tänka om hela min… där hade jag beslutsångest, vad skulle jag göra och 

pratade en hel del med min chef om det. Samtidigt med det här så öppnades det 

alltså en möjlighet för mig att jag kunde söka andra tjänster som på nått sätt hade 

intresserad mig. För det är några nya tjänster som har skapats i den nya organisa-

tionen. Och det gjorde jag, så jag sökte inte min tjänst. Man skulle lämna fyra in-

tresseval så jag la min tjänst på tredje plats, och sökte två andra tjänster på första 

och andra, och fick mitt andrahandsval. Det känns bra. Det var negativt men sen 

blev det en möjlighet för mig, så kan man ju se det. Kanske lite så blev jag besvi-

ken och gjorde dom valen jag gjorde. Att jag inte sökte min tjänst i första hand då. 

Det var en sorts besvikelse att man hade missat det. De kunde väl åtminstone be-

kräfta tillbaka och be om ursäkt för missen, men det gjorde dom inte och det kan 

jag tycka är jättedåligt".(6) 

Ovetskapen om hur det kommer att bli skapar oro, sorg, besvikelse och blandade känslor när 

man ställs inför förändringar som man själv inte valt, men ändå måste genomföra. Det är vad 

vi kan sammanfatta denna del med. Om informationen brister är det lätt att man börjar undra 

vart detta kommer leda en. Vi har inte upplevt att det har uppstått några större konflikter, 

utifrån våra respondenter, men en klar oro när fortfarande inget är klart och tydligt. Det finns 

de som fått behålla sina tjänster och de som fått byta både tjänst och arbetsplats. De kommer 

att få nya arbetskamrater, gå ifrån sina tidigare grupper etc. Allt detta leder till olika känslor, 

som oro och sorg. Vi kan konstatera att alla ändå har en positiv syn på förändringen i helhet. 

Det är vissa saker som behöver klarna men det kommer med tiden, uttrycker våra respon-

denter.   

 

8.2 Ledarskapet 

 

Ledningens roll i förändringsprocesser brukar pekas ut som en nyckelfaktor för en lyckad 

förändringsprocess. Att korrekt information framförs, att syftet klargörs och strategin för hur 

man skall genomföra förändringen förmedlas, är av stor vikt för att medarbetarna skall vilja 

bidra till förändringen. Vårt intresse är i sammanhanget att få en inblick i enhetscheferna 

upplevelser av hur förändringsarbetet har hanterats av deras ledning, och hur informations-

gången har varit. Respondenternas beskrivningar skiljer sig åt i hur de har upplevt proces-

sen.  

”Ja för min del får jag säga att jag är. Sen kanske det är för dom, som inte har fått 

reda på sina tjänster och dom har suttit och väntat. Men för min del så är jag nöjd. 

Som det ser ut nu så kommer jag ha kvar min tjänst, jag vet inget annat”. (7) 

Att inte bli berörd själv underlättar mottagandet av förändringen. Generellt sett är man nöjd 

med hur informationen har förmedlats. Man anser att informationen har varit tillgänglig för 

den som velat ta del av den. Dock finns de som inte fick informationen om att de skulle söka 

om sin tjänst förrän dagen innan, och de kände sig missnöjda med informationen. När med-

arbetarna inte vet om de måste byta arbetsuppgifter och arbetsplats kan de känna osäkerhet 

och hot. Det framkom tydligt i citatet nedan. 



Kandidatuppsats i Organisations- och personalutvecklare i samhället, Arbetsvetenskap och Sociologi 
Anela Karahmetovic  & Rabina Kutllovci 

 

25 
 

”Ja alltså inte till fullo med tanke på det som hände mig så är ju jag inte riktigt 

nöjd, så får jag väl ändå uttrycka det för det är klart att det skulle jag ju gärna 

sett, sen kan alla göra misstag men... Det kan jag ändå känna att jag inte är riktigt 

nöjd då. Utifrån min nya tjänst är jag jättenöjd. För den informationen har gått 

fram och jag har varit delaktig i det då”. (6) 

Så fort man får veta vad som gäller, hur man får och inte får göra och får klara riktlinjer så 

har man en tendens att vara nöjd. Tydlig information är en mycket viktig faktor i en föränd-

ring.  

 

Vad som har varit bra eller mindre bra, hur har ledningen framfört informationen till enhets-

cheferna är huvudfrågorna i denna del. Informationen har framförts individuellt och i grupp, 

beroende på vad som skulle informeras. De som skulle söka om sina tjänster har fått infor-

mationen individuellt medan annan information har framförts gruppvis. Informationen upp-

levs som bra, att det har fungerat medan en del anser att den har brustit i vissa fall. Några 

respondenter anser att informationen har brustit eller att det har varit för lite information. 

Det har varit och är för oklart vad gäller många saker. Det framkommer känslor som att de 

inte bryr sig om oss för de inte informerar oss. Det finns en enhet som kommer bli av med 

sin chef och medarbetarna vet inte vem deras nya chef kommer vara så det skapar oro både 

för den chef som ska byta tjänst men även för de som blir ”chefslösa”.  

 

Vi upplever en klar oroskänsla vad gäller överlämnandet av tjänster. Det finns fortfarande 

ingen chef som har tagit initiativet till att be om information om tjänsten i fråga. Medarbe-

tarna har visat oro i denna fråga och den chef som ska lämna sin tjänst får lämna sina med-

arbetare utan en ledare. Här upplevs informationen som mycket brisfällig medan i andra fall 

tycker man inte att det brustit speciellt mycket. Är man då oberörd av förändringen, alltså att 

man inte behöver byta tjänst eller verksamhet så anser man att informationen från ledningen 

är helt okej. Man finner inga större brister i informationen. Däremot anser de som inte fick 

informationen i god tid att det ändå har brustit i vissa fall.  

”Jag tycker att informationen varit helt ok, det är väl en del, sedan att det finns 

kolleger som svävar i ovisshet hur det ska bli för dom sen. Det är klart att det på-

verkar gruppen och att det känns. Å… vi har många stabsfunktioner eller som per-

sonal och ekonomi som stöttar oss med olika saker och just den här vilka som vi 

ska fortsätta jobba med för att cheferna eller verksamhetscheferna de har ju fått 

och en del andra yrkesgrupper har ju fått söka tjänster, då har ju de lämnat en del 

andra tjänster och en del kommer vi att fortsätta att jobba med och en del inte… 

och det kan jag känna en oro och undran inför hur det blir, för att nu har vi ju 

jobbat ihop oss och har en fungerande, både personal och ekonomienhet, då hop-

pas man ju att det ska fortsätta sen, fast det blir andra människor”.(7) 

Hur informationen har framförts från ledningen anser de flesta har varit bra. Vissa anser 

dock att det finns brister men i stort är de nöjda med den delen. Informationen har framförts 

både individuellt och i grupp, remissen har legat framme på intranätet hela tiden. Däremot 

anses informationen ha brustit totalt för den som inte fick reda på att hon var tvungen att 

söka ny tjänst. Då upplevdes både oro och besvikelse, Hon visste inte vad hon skulle göra 

eller vilka tjänster hon skulle söka. Allt var väldigt påfrestande och jobbigt. Hon kände att 

ingen brydde sig om henne och att ingen tog på sig ansvaret att be om ursäkt för denna miss 

de har gjort. Hennes chef hade tröstat henne med att be om ursäkt men det upplevde inte 

respondenten som att det räckte. Hennes chef var heller inte medveten om detta förrän re-

spondenten berättat så att hon ansåg att de som missat henne i systemet borde be om ursäkt.   
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Vidare diskuterade vi om enhetscheferna känner någon delaktighet i arbetet med förändring-

en och om de skulle vilja vara mer aktiva i denna fråga, finns utrymme till det i så fall? Här 

är svaren rätt lika, alla säger att de inte känt någon direkt delaktighet, men påstår samtidigt 

att de inte skulle vilja vara mer delaktiga heller.  

”Jaa… asså just nu när man har nya konstellationer så har jag blivit det. Men som 

sagt det är lite stiltje just nu men man kommer säkert att bli när man kör igång 

med nya projekt och så […] Nej, jag tycker att det är rätt bra [skrattar]. Ja men 

det är klart man vill vara sen, det finns inte så mycket känner jag och påverka just 

nu. Men i en framtid så önskar man ju”.(5) 

Man anser inte att man kan påverka i nuläget, men man vill gärna vara mer delaktig snart. 

Sedan anser man inte att man är anställd för att driva sådana här frågor utan man har andra 

arbetsuppgifter. Det är de som är anställda för att driva igenom frågor av denna art.  

”Nej, nej, nej… jag är anställd här för att ta hand om min personal, och det är väl 

bra. Jag menar jag har ju ingenting med det här att det är 10 kommundelar som 

ska bli 3 områden, så nej, nej, nej inte nu, jag tror säkert att vill man vara det så 

får man det. Skulle jag vilja det så finns möjligheten. Ser inget hinder där” (3) 

Det dagliga arbetet anses som en aktiv insats. Man har varken tid eller lust att vara mer aktiv 

än så, sen är det lite svårt nu när man inte vet så mycket. Sedan uppger de att det finns de 

som arbetar med detta och att det är deras jobb och inte enhetschefers uppgift att vara delak-

tiga i sådana här stora förändringar. En del anser att de är aktiva i denna förändring, på ett 

eller annat sätt medan andra inte tycker det. Om de skulle vilja ha utrymme till att vara mer 

delaktiga, uttrycker de flesta: 

 

Bara man vill det så kan man få möjlighet att vara mer aktiva i denna fråga enligt responden-

ten. Huvudsaken här är att möjligheten finns, men om man tar till vara på den möjligheten är 

en annan femma. Om man vill vara mer drivande och framåt i sådana här frågor söker man 

sig kanske till de positionerna. Behovet till det saknas helt bland våra respondenter och 

dessutom uppfattas denna förändring som väldigt stor och då menar de att alla kan inte vara 

delaktiga och påverka. Det framkommer tydligt att de som vill vara mer drivande i dessa 

frågor sitter i sådana positioner där de jobbar med dessa frågor. Alltså utrymmet finns men 

de känner inte att de vill vara mer delaktiga än vad de är. De gör sina arbetsuppgifter och 

nöjer sig med det. Det är en stor förändring och de känner inte att det är deras uppgift att 

vara delaktiga i den.  

 

 

 

8.3 Motivationen 

 

Om enhetscheferna känner sig motiverade i sitt arbete och om denna förändring har påverkat 

motivationen är något som vi kommer att fokusera på i denna del. Vi kommer även att ana-

lysera om enhetscheferna anser att de är tillräckligt aktiva i att motivera sina medarbetare, 

hur de ger feedback till sina medarbetare för att motivera och om de själva anser att ekono-

misk feedback ökar motivationen. Alla de enhetschefer vi har intervjuat har medgett att de är 

motiverade i sina arbeten för tillfället, de känner en hög tillfredsställelse på sin arbetsplats 

och anser att det är roligt att jobba. Däremot finns en viss oro på grund av att alla fortfarande 
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inte vet hur det kommer att bli. Vad gäller motivationen som de upplever att de får via feed-

back från sina ledare är nästan alla nöjda med.  

”Mitt nuvarande arbete, så känner jag att jag är det. Det har jag alltid gjort både 

som undersköterska och i mitt nuvarande. Men kanske inte jättemotiverad i det 

nya. Jag har så full fokus här nu, för att jag har så mycket att göra, för att man vill 

göra färdigt allt inför det nya. Tyvärr då så känner jag inte att jag är så motiverad 

inför det nya. För att det har man inte valt själv, jag hade ju inte sökt en annan 

tjänst någon annan stans inte nu i alla fall. Det hade jag inte. Det känns som lite 

påtvingat och då känner jag lite motstånd, sedan är det inte jättestarkt motstånd 

men jag kan inte känna att...  jag längtar ju inte fram till årsskiftet utan ja, ja det 

blir ju väl bra när det kommer så”.(4) 

Man anser att man blir bekräftad av sin ledning och det är motiverande. Inför det nya känner 

man inte så mycket motivation och lite motstånd. Man längtar inte dit, för man känner att 

det är en påtvingad förändring och det leder till motstånd och motivationen sjunker.  

”Ja, vad ska jag säga. Vi får ju höra att vi gör ett bra arbete och att försöka lik-

som hålla det här arbetet som vi gör och att vi kanske får försöka ibland att moti-

vera våran personal. Alltså få med dom på tåget om man så säger”.(1) 

Det är viktigt att själv känna sig motiverad och se till så medarbetarna känner det också. En 

av våra respondenter känner dock inte att hon blir motiverad av sin chef, men menar ändå att 

hon inte är typen som har behov av det heller.  

”Det vet jag inte om jag blir precis. Jag tycker inte det. Jag har jobbat här i snart 

två år och jag tror att min chef har sagt bra jobbat två gånger. Jag kommer från 

en liten kommun då och där hade jag ett helt annat samarbete med min chef. Det 

känner jag att jag saknar. Men visst blir det lite roligare om man blir bekräftat, 

fast jag inte är den som behöver en klapp på axeln hela tiden”.(3) 

Här kan vi se att olika människor har olika behov och att alla inte uppfattar motivation som 

något som måste ges konstant. Däremot har man ett behov av att bli bekräftat och det i sig 

leder till att motivationen ökar.  

 

På frågan om de har någon strategi kring hur de gör när de ska motivera sina medarbetare 

svarade de förhållandevis varierande. De flesta försöker tala om att för medarbetarna att de 

har gjort ett bra jobb, och poängterar att de ser och bekräftar de som engagerar sig och ut-

märker sig. Det handlar enligt flera respondenter även om att uppmuntrar och ”pusha” de 

som behöver lite hjälp för att komma igång. Det framkom även åsikter om att alla medarbe-

tar inte var så lätta att uppmuntra och motivera alla gånger. Men alla var ense om att de på 

ett eller annat sätt försöker motivera sina medarbetare. Det händer enligt respondenterna 

spontant i det vardagliga arbetet. 

  

Hur man motiverar verkar vara lite svårt att definiera. Många var tvungna att tänka till innan 

de svarade på hur de gör i praktiken när de motiverar. Det framkommer att man motiverar på 

olika sätt i slutändan. Det är olika strategier man använder och någonstans så hittar man sitt 

eget sätt att motivera andra.  

”Alltså på nått sätt så… jaa, hur gör jag? [Skrattar] jag försöker att hjälpa och 

stötta om man har hög arbetsbelastning alltså se till att jag hjälper till att man 

prioriterar, alltså vad har jag för arbetsuppgifter, vad har jag för utredningar, 
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skriva, alltså hjälper till och stöttar där. Och handleder dom, vägleder dom alltså 

arbetsleder dom så att jag på det sättet försöker motivera dom i arbetet, så. Sen är 

jag ingen sån där jätte ”scho o schim” chef å… alltså det där med att ge positiv 

feedback är ju alltid något som kommer upp att chefen inte ger tillräckligt. Alltså 

det här med att uppmuntra och så eller att du gör ett bra jobb och så det är väldigt 

svårt att göra. På nått sätt när allting flyter på så flyter det bara på, så... Jag för-

söker ändå att uppmuntra och säga att man gör ett bra jobb eller att man skrivit en 

bra utredning och så”. (6) 

En respondent uttrycker att ibland så måste man se till så att saker och ting blir gjorda, och 

att medarbetarna vet om att man kommer tillbaka och kollar upp det. Att sitta nära sina med-

arbetare och följa det dagliga arbetet är viktigt för motivationen. Det vill säga att man finns 

till hands och att man följer upp olika uppdrag.  

”Jag sitter ju ganska nära, jag har ju en liten grupp om man jämför. Jag kan ju va 

väldigt delaktig […]Och man får ”tjöta” lite om det ska hända nånting, och visa 

att man följer upp hela tiden. Som tex ”blev det nått med det?” och ”hur gick det 

med det” och så följa upp hela tiden. Så att man vet att ber jag nån om det så 

kommer jag att kolla upp det sen för annars så rinner det bara ut i sanden om man 

slänger fram lite papper på vad ska göras och vem gör. Man får hela tiden säga 

till att nu vill jag att du gör det. Och då frågar jag dig om några dagar hur det 

gick. Då blir det oftast gjort. Jag tror på att vara närvarande och jobba i grup-

pen.[…] Och, jag har ett gäng som gärna vill göra en hel del själv och det får dom 

göra, för jag vet att dom klarar det. Hade jag inte känt dom som jag gör hade jag 

sagt nej direkt, och det vet dom om”. (2) 

Det framkommer också att det finns de som gärna gör uppdrag frivillig, att de vet hur de ska 

göra och sköter sitt arbete utan att någon behöver kolla upp det vilket vi ser i citat ovan. De 

flesta uttrycker att de är närvarande och tillgängliga för sina medarbetare, och att de kunde 

ta sig tid om någon behöver det. På det sättet ansåg de att de motiverar sina medarbetare. De 

informerade även medarbetarna om förändringens olika faser. På så vis ansåg de att alla fick 

möjlighet att vara delaktiga och vetskap om vad som händer. Information anses vara A och 

O.  

”[…]Så information och delaktighet, det är alltså A och O. Sedan får man jobba 

med personer enskilt, beroende på vilken oro de har eller vilken avsky de känner 

eller vilken glädje eller entusiasm det beror ju på vad det handlar om liksom. Och 

hur mycket man blir berörd och blir man inte berörd så är ju frågan om hur myck-

et man bryr sig […]”.(1) 

Svaren skilde sig även på frågan om feedback, vi hade mer fokus på ekonomisk feedback 

och om de anser att det ökar motivationen. Det är alltid motiverande att gå upp i lön anser en 

del respondenter och en del hade fått ekonomisk feedback och ansåg att det var roligt och 

kände att det var motiverande, medan några andra inte ansåg att det påverkade motivationen. 

Alla anser dock att det är kul att få extra pengar, det är ett tecken på att man blir uppskattad 

för ett väl utfört arbete.  

”Inte här, nej. Jag har fått det innan. Och jag tycker att det har, alltså ökat min 

motivation. Det är roligt med extra kronor, det är inte jättemycket, tusenlappar… 

men det är kul… är det. Att man trivs på sitt arbete motiverar mest. Att man trivs 

med sina arbetsuppgifter och att man trivs med sina arbetskamrater det väger jät-

temycket”.(3) 
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Det är trivseln i allmänhet som väger mest, men att man får ekonomisk feedback är inget 

som uppfattas som negativt heller. Alla extrapengar man kan få är välkomna och ökar ens 

motivation. Det är ett tecken eller ett kvitto på att man är nöjd med ens arbetsinsats. Att man 

belönas för ett väl utfört arbete.  

”Nej det har jag inte i denna organisation. Däremot när jag har fått löneökning så 

har det på nått sätt motiverat mig att fortsätta göra ett bra jobb, det är ju också ett 

kvitto på att jag har gjort ett bra jobb […] Att den löneökning jag har fått har vart 

så pass bra att det har gett mig motivation att fortsätta göra ett bra jobb”. (6) 

Man kan få belöning för att man har uppnått en annan nivå av kunskap eller att man lyckas 

göra sitt jobb ordentligt. Det kan även räcka att någon ger dig beröm för ett bra arbete, be-

höver inte alltid vara ekonomisk feedback.  

”Det har jag fått, kanske inte sista åren men jag har fått. Det har jag fått både för 

kunskap, alltså att man har jobbat sig upp. Jag har väl också fått för att jag har 

hållit vår ekonomi, alltså vi har jobbat med det. Det är väl alltid roligt att man får 

en uppskattning. Och det är klart att det motiverar dig, att du ska hålla det du har, 

dit du har kommit [...] Men det är alltid roligt om du får något, det räcker också 

att du tycker att chefen säger till en, att hon tycker att du gör ett bra jobb. Det gör 

du ju och det blir en motivation. Egentligen så kan jag tycka att den ekonomiska är 

lika viktigt faktiskt [...] Så det går väl lite hand i hand.”. (2) 

Sedan finns det de som inte tycker att det är så motiverande med extra tillskott av pengar 

men medger att de skulle tappa motivation om lönen gick ner. En anser dock att hon är mo-

tiverad och gör ett bra jobb oavsett.  

”Nej, det tror jag inte, faktiskt att jag tror att jag är sådan på mitt jobb också. På 

sätt och vis så tror jag att det skulle bli så omedvetet, om jag skulle få mindre så 

skulle jag tappa. Men inget kanske att… åå va kul, nu ska jag göra lite extra […]”. 

(7) 

Den personliga tillfredsställelsen väger minst lika mycket. Vi kan se att det framkommer 

vissa skillnader i uppfattningen om huruvida den ekonomiska delen är motiverande eller 

inte. Det är kul med extra pengar, men det betyder inte allt, menar våra respondenter.  

 

För att sammanfatta denna del så känner de flesta att de är motiverade på sitt nuvarande 

jobb, men det finns även en viss oro för hur det kommer att bli. Alla vet fortfarande inte hur 

det kommer att se ut efter nyårsskiftet och det skapar en viss osäkerhet och påverkar motiva-

tionen till viss del. Vad gäller ekonomisk feedback håller alla med om att det är roligt att få 

en extra slant, men alla tycker inte att det påverkar motivationen. Däremot anser alla att det 

är viktigt för motivation att få känna delaktighet och att få tydlig information. Den personli-

ga tillfredställelsen väger dock minst lika mycket. Att uppleva att man gör något för någon 

annan, att känna själv att man är motiverat och tycker det är roligt att jobba med det man 

jobbar med. Det är faktorer som framkommer som viktiga i sammanhanget.  
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9 Diskussion och analys 
 

Syftet med den stora förändring som Borås stad genomför är ”rättvisa, effektivitet och kvali-

tet”. Det vill säga mer rättvis behandling av medborgarna, högre effektivitet och kvalitet i 

verksamheterna, samt en tydlig strategisk ledning. Utifrån det har vårt syfte med denna stu-

die varit att undersöka hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever att de har varit delak-

tiga i det omfattande förändringsarbetet som pågår i Borås Stad. Det vi mer specifikt under-

söker i uppsatsen är hur enhetscheferna upplever informationen om förändringsarbetet, samt 

hur deras motivation och delaktighet till förändringsarbetet har påverkats under de inledande 

faserna i en pågående förändringsprocess.  

 Detta syfte har i sin tur lett till vår frågeställning som lyder:  

 Hur upplevs informationsflödet under organisationsförändringen i Borås Stad? 

 Hur upplever enhetscheferna delaktigheten i förändringsprocessen? 

 Har förändringen påverkat enhetschefernas arbetsmotivation? 

För att underlätta vår diskussion och analys av empirin har vi även i denna del utgått ifrån 

samma kategorier som vi använde oss av i resultatdelen. Alltså förändring, ledarskap och 

motivation. Vi kommer att diskutera varje kategori för sig.  

I resultatdelen har vi kunnat läsa av att det finns två kategorier av enhetschefer. Den ena 

kategorin har blivit berörd personligen av förändringen då de har fått söka om sina tjänster, 

bytt verksamhet och arbetsgrupp och den andra gruppen fortsätter jobba som vanligt. En del 

som upplever bristerna i informationen på grund av alla frågetecken om hur det kommer bli 

och vad som kommer hända medan andra delen som inte upplever några större brister i in-

formationen.  

9.1 Förändring 

 

Informationen har presenterats på chefsmöten och via intranätet. En remiss har legat framme 

på intranätet så att de som velat ta del av den har haft tillgång till den. Informationen har 

delgivits både i grupp och individuellt. De som blev mindre påtagligt påverkade av föränd-

ringen anser att informationen har varit helt okej. De upplever inte att det har varit några 

stora missar eller brister i informationen. Däremot anser inte de som har blivit personligen 

berörda att informationen har varit tillfredsställande. De menar att det har funnits brister och 

att informationen kunde ha skötts på ett bättre sätt. De anser att informationen har brustit på 

vissa delar. T ex missen med att meddela att någon skulle byta tjänst, förrän hon fick reda på 

det från annat håll. Bristande eller dålig information kan leda till en förtroendeminskning 

mot ledarna, enligt Barklöf (2000). Om medarbetarna får delta i planeringen och får utrym-

me att uttrycka sin oro ökar deras mottaglighet för förändringen (Rogers 1976).  

 

För att hålla motivationen uppe behöver man känna delaktighet, få tydlig information och se 

resultat. Det som sägs otydligt uppfattas som otydligt. Vaga eller otydliga budskap ger ut-

rymme för tolkningar, vilka kan visa sig vara felaktiga och skapa oro. Denna del kopplar vi 

till de olika faktorer som är viktiga att ta del av i en förändring, som Alvesson och Sven-

ningsson (2008) diskuterar. Kommunikation och information är en viktig del i förändrings-

arbetet. Alla bör få samma information om vad som pågår, vart vi är på väg, vad som skall 

göras härnäst, vad vi hittills har gjort och vad resultatet hittills har blivit. Information och 

kommunikation är en viktig ledningsfråga och visar att ledningen tar förändringen på allvar. 

Tryggheten om att man får den information som behövs för att veta var vi befinner oss nu 

och vart vi är på väg kopplar vi till Maslow´s behovstrappa. Man kan se dessa behov som en 

trappa där de fysiologiska behoven står längst ner på trappan följt av behoven av säkerhet 

och trygghet. Sedan klättrar man upp på nästa trappa där behoven om att tillhöra någon 
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grupp och få kärlek finns. Nästa trappa tar upp behoven av självkänsla och erkännande och 

på topp finns behoven av självförverkligande.   
 

Alla var dock överens om att en förändring behövdes göras, då de gemensamt ansåg att man 

jobbade på olika villkor gentemot brukarna, beroende på vilken stadsdel man tillhörde. Re-

surserna var orättvisst fördelade och medarbetarna jobbade inte under samma förutsättning-

ar. Vad gäller informationen om syftet med förändringen så var alla medvetna om delen som 

gällde likställdheten, medan ingen nämnde delen om strategisk ledning. Vi tror att det beror 

på att de upplever en orättvisa i arbetssättet. Beroende på var man bor får medborgarna olika 

behandling, och respondenterna upplever också att resurserna är ojämnt fördelade. Vissa får 

till exempel friskvård medan andra inte får det. Detta tror vi leder fram till att respondenter-

na fokuserade på den del av förändringsarbetet som  syftade att förändra just rättviseaspek-

ten. Under intervjuerna upplevde vi inte att syftet med förändringen var så klar som vi hade 

trott. Vi upplevde en osäkerhet från enhetscheferna i frågan om syftet med förändringen. De 

tänkte efter om vad syftet egentligen var. Då framkom den delen om likställdhet och emel-

lanåt effektivitet och kvalitet, men ingen relaterade dock till förändringsaspekten utifrån den 

strategisk ledningen som var en av målsättningarna med omorganisationen.  

 

Just detta framkommer tydligt i strategisk förändringsarbete som betonar vikten av föränd-

ringsprocessen, alltså förberedelsen inför förändringen, genomförandet av förändringen och 

att slutligen fullfölja förändringen (Hayes 2002). Med dessa faser under en förändring är 

tydlig och korrekt information avgörande. Bristande eller vag information skapar oro och 

motstånd. Detta framkommer tydligt under teorin om de olika faktorer som Alvesson och 

Svenningson redogör.  

 

En del enhetschefer har fått söka om sina tjänster medan andra har fått behålla dem. Sedan 

är det några som berörs genom att de får nya kollegor eller en ny chef, medan andra har fått 

byta arbetsplats. Av våra respondenter var det ingen som blev av med sitt jobb helt och hål-

let. En välvillig inställning till förändringen var gemensam för alla. För att behovet om en 

förändring har, enligt våra respondenter, funnits sedan länge, och de ansåg att någonting 

behövdes göras för att förbättra verksamhetens arbetssätt. Det som framkom var just den 

oron innan man vet hur det kommer se ut eller hur de ska jobba vidare. Tidigare forskning 

visar att detta är vanligt under organisationsförändringar. Ovissheten skapar oro, minskar 

motivationen och kan till och med skapa motstånd mot förändringar (Tan Ngoh Tiong 

2005). Hur man hanterar situationen beror helt på individens förmåga. Vi är alla olika indi-

vider med olika personligheter och har olika behov. Vi upplever förändringar på olika sätt, 

och en del ser dem som möjligheter medan andra som hinder. Det är vad tidigare forskning 

också har kommit fram till. Däremot pekar forskningen på att de som blir mindre berörda 

tenderar att välkomna förändringar medan andra kanske inte välkomnar dem lika bra.  

 

Teorierna belyser vikten av att informera i tid och att informationen skall vara lättåtkomlig 

och lätthanterlig. Detta är vad som framkommer tydligt även under denna studie. Respon-

denterna ansåg att när sådana här beslut tas är det bara att ”gilla läget eller hoppa av”. Att 

man måste anpassa sig efter politikernas beslut, annars får man leta sig vidare. För oss säger 

dessa uttryck en hel del. Bland annat maktutövningen från politikernas sida. Frågan är då om 

man blir mer motiverad om man hela tiden bara anpassar sig till andras beslut. Och hur indi-

viduellt det egentligen är, sättet att motta förändringarna, när de är påtvingade och inte 

självvalda. Det framkommer tydligt att enhetscheferna inte har varit delaktiga i denna pro-

cess, men att de har anpassat sig efter politikernas beslut. Vi uppfattar detta som motsägelse-

fullt till de teorier som poängterar vikten med delaktighet. Även tidigare forskning visar att 

det är viktigt att man är delaktigt i en förändringsprocess. Hur kommer det sig att våra re-
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spondenter ”gillar läget” med denna förändring? Vad blir det för konsekvenser i själva ar-

betsmotivationen. Våra tankar kretsar kring detta med att man ska anpassa sig hela tiden, 

vad leder det till egentligen? Det påverkar rimligtvis enhetschefernas inställning till sitt ar-

bete om de inte känner någon delaktighet i förändringen. Flera påpekade dock att de inte 

upplevde ett behov om att vara mer delaktiga i förändringsprocessen än vad de var. Men en 

fråga som uppkommer i relation till enhetschefernas upplevelser av bristande delaktighet 

eller engagemang, är hur de då skall motivera sina medarbetare till att engagera sig?  

 

9.2 Ledarskap  

 

Hur ledarna, enhetschefernas överordnade har skött förändringsarbetet framkommer det 

skiftande beskrivningar kring. Svaren skiljde sig åt på grund av att några berördes mer me-

dan andra mindre av själva förändringen. Våra respondenter anser att de inte har varit delak-

tiga, men betonar samtidigt att de har kunnat lämna synpunkter innan besluten var tagna. De 

är inte inkluderade i förändringen mer än att de ska driva igenom de redan tagna besluten. 

De är endast inkluderade i processen som ska få arbetet att bli gjort, så att säga. De har för-

medlat den information som har tillkommit så att medarbetarna skulle få samma informa-

tion. Hur ledarna driver igenom denna process har betydelse för resultatet. För att få bästa 

resultat krävs det av ledarna att vara drivande och klara, och att de ska förmedla informatio-

nen på bästa sätt för att få med sig medarbetarna på ”tåget”. För om man inte får med alla så 

riskerar man att tappa medarbetarnas förtroende. Eller att medarbetarna inte orkar med allt 

som händer.  

 

Förändringar medför många frågetecken innan saker och ting klarnar. Det är mycket man 

fortfarande inte vet om, eftersom mycket är oklart om hur det kommer att bli och hur man 

kommer att jobba fram till det kommande läget. Alla måste känna att de får ut något av för-

ändringen, eftersom det är meningen att den ska gynna alla parter, inte bara organisationen. 

Därför måste ledarna jobba strategiskt för att medarbetarna ska följa med i svängarna, och 

för att inte tappa fokus på målet. Våra respondenter har uttryckt att man får hoppa av om 

man inte gillar läget, alltså gillar man inte förändringar så får man söka ett annat jobb. Därav 

kom vår titel till uppsatsen: ”Att ro åt samma håll eller hoppa av!” Där vi menar att man 

följer med i förändringen eller hoppar av och söker något annat.   

 

Utifrån de teorier vi har använt så skall ledare vara på ett visst sätt för att främja motivation 

och lojalitet. Ledarskap är i grunden den process genom vilken ledare påverkar attityder, 

beteenden och värderingar mot organisationens mål. Om man då brister i någon av dessa 

aspekter kan man inte fullfölja planen att nå organisationens mål. Vi upplever att ledarskapet 

skiljer sig bland våra respondenter. Vi upplever X ledare och Y ledare, i likhet med det som 

McGregor diskuterar. Han menar att Teori X innebär att människor är ovilliga att arbeta och 

har ingen initiativförmåga; de är lata, uppskattar inte förändringar och har ett behov av att 

andra ska tänka och fatta viktiga beslut åt dem. Dessa vill framförallt ha trygghet. Medan 

Teori Y är det motsatta. Den menar att människor visst är motiverade att utföra arbetsupp-

gifter på egen vilja, och att de vill utvecklas och jobbar gärna utan tvång. Detta ser vi bland 

enhetschefer som anser att de behöver följa upp olika uppdrag och se till så de blir gjorda. 

Flera påpekar också att de har medarbetare som gärna vill sköta allt själva och att de också 

får det utrymmet. Det finns ett förtroende om att de klarar av de uppgifter de ska utan att 

någon behöver se till dem.  

 

En annan enhetschef påpekar att hon inte alls känner sig som en sådan chef som berömmer 

och lyfter upp alla utan att det bara framkommer spontant. Respondenten vill gärna vara en 



Kandidatuppsats i Organisations- och personalutvecklare i samhället, Arbetsvetenskap och Sociologi 
Anela Karahmetovic  & Rabina Kutllovci 

 

33 
 

av de enhetschefer som gärna ser det goda i sina medarbetare och tror att det finns något bra 

alla kan bidra med i organisationen. Sedan finns det de enhetschefer som anser att medarbe-

tarna är de som driver företaget eller organisationen framåt. Innan, under och efter en för-

ändring behövs åsikter, synpunkter och idéer. Våra respondenter har till viss mån möjlighe-

ten att påverka om de vill och har behov av det. Det behovet har vi inte upplevt finns bland 

våra respondenter. Vad det beror på är en diskussionsfråga. Kan det vara informationsbristen 

om syftet som gör att de väljer att backa i deltagandet? Det har framkommit under intervju-

erna att denna förändring är alldeles för stor och omfattande för att enhetscheferna skall 

kunna vara med och påverka. De uttrycker att det är svårt att skapa sig en överblick. Anser 

våra respondenter att de är för ”små” och obetydliga i den omfattande organisation som ut-

gör Borås stad? Vår förförståelse var att de är mycket betydelsefulla då de ska leda en hel 

verksamhet. Här upplevde vi däremot inte att de hade makt, det vill säga i den bemärkelsen 

av att påverka i en förändringsprocess som Borås stad genomför. Är det kanske andra aspek-

ter och faktorer som gör att de väljer att inte vara med och påverka. Är det tidsbrist, brist på 

motivation eller är det andra faktorer som påverkar delaktigheten?  

9.3 Motivation  

 

En del enhetschefer är motiverade i sitt nuvarande arbete medan andra inte känner någon 

motivation till det nya. Detta på grund av att de har fått byta tjänst och känner att det är 

påtvingat. Sedan är det även ovetskapen om hur det nya kommer att bli som gör att motiva-

tionen sjunker. Tidigare forskning lyfter fram detta fenomen. Ovisshet skapar oro och mot-

stånd till förändring och i samband med detta sjunker även motivationen. Teorierna om mo-

tivation säger att människor har olika behov, och under en förändring finns behovet av att få 

klara besked. Om det brister i informationen brister det även i motivationen. Vi är olika in-

divider och har olika behov vid olika tillfällen. Samma gäller med motivationen. Vi blir mo-

tiverade på olika sätt och värderar förändring på olika sätt. Maslow (1943) pratar om olika 

faser av tillfredsställelse och där kan vi se att många av enhetscheferna refererar till både 

personlig tillfredsställelse, men också till den trygghet som påverkas i en förändring. Det är 

också vad Maslow (1943) menar i sin teori. Behovshierarkin eller trappan innebär att vi 

människor har olika behov som vi måste få tillfredsställda för att gå vidare och klättra uppåt. 

De olika kategorierna han delar upp är allt från grundläggande behov av säkerhet till att för-

verkliga sina mål. Att klättra upp i trappan innebär att få sina behov tillfredsställda och kän-

na glädje. En viss oro framkommer tydligt under organisationsförändringar, vilket är nor-

malt, och då kan motivationen påverkas som en konsekvens av osäkerheten för det nya.  

 

Våra respondenter anser att de är motiverade i sitt arbete och att de ofta får höra att de gör 

ett bra jobb. Att få positiv feedback från sin ledning är en fördel, men det skadar inte att få 

ekonomisk feedback också. Det finns olika sätt att motivera på, man kan ge feedback, man 

kan berömma, lyfta upp det positiva etc. Våra respondenter värderar ekonomisk belöning 

som en motivationsfaktor lika mycket som det personliga tillfredställelsen. Tidigare forsk-

ning visar på olika motivationsfaktorer och menar att de är indelat i två grupper. Att man är 

internt motiverad eller externt motiverad. En del är internt motiverade och arbetar gärna för 

personlig arbetstillfredsställelse medan andra är externt motiverade och arbetar för att få lön 

(Elias:2009).  

 

Det framkommer att våra respondenter är mer internt motiverade än externt. Men att alla 

påstår att det är motiverande att få högre lön. De medger även att de gånger de har fått löne-

ökning har det motiverat dem att fortsätta göra ett bra jobb. Teorier om löneökning som mo-

tivationsfaktor behandlar i regel problemet generellt och tar inte hänsyn till individen (Herz-

bergs tvåfaktorsteori 1993). Vi är medvetna om att löner och ekonomi i allmänhet är ett 
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känsligt ämne att prata om. Med respekt och förståelse för respondenterna så har vi inte gått 

in djupare i dessa frågor. Vi ville bara se om det finns ett mönster och om vi kan återkoppla 

det till de teorier som belyser detta fenomen. Med det material vi har upplevt har framkom-

mit kan vi hålla med teorierna, i aspekten om att ekonomisk ökning inte alltid är enda moti-

vationsfaktorn. Den personliga tillfredsställelsen som inbegriper att man trivs på sitt arbete 

och finner sina arbetsuppgifter som meningsfulla upplever att motivationen finns där ändå. 

Denna del kopplar vi till Herzbergs (1993) teori om motivationsfaktorer. Han menar att lön 

inte främjar effektivitet men samtidigt är det ingen vantrivselfaktor. Hygienfaktorer som lön 

har skapat många debatter, därför hade vi med denna fråga för att se vad vi får för uppfatt-

ning. Svaren blev som förväntade, att enhetscheferna konstaterar det vara roligt att få eko-

nomisk feedback men menar att det inte är en avgörande faktor för motivation. 

 

 Lika behandling för alla medborgarna oavsett var de bor är ett av syftena med förändringen 

i Borås Stad. Vi upplever denna del som mest motiverande till förändringen utifrån våra 

respondenter. De upplevde många orättvisor i verksamheten och ville få igenom denna för-

ändring som skulle gynna alla parter. Både teorier och tidigare forskning visar att individer 

välkomnar förändringar bättre om de känner att förändringen gynnar individen. Är det en 

fördel för en själv så har man en tendens att ha en positiv inställning till förändringen, men 

även att man är medveten om att det gynnar organisationen. Upplever man då orättvisor i 

verksamheten så anser man att det är motiverande att politikerna har valt att omorganisera 

för att förbättra. Problemet är att veta om resultatet blev som förväntat eller hur själva tillvä-

gagångssättet ska ske.  

 

9.4 Fortsatt forskning 

 

En intressant fråga för framtida forskning är att följa upp hur resultatet av förändringsarbetet 

blev. Genomsyras till exempel det dagliga arbetet av det övergripande syftet som låg till 

grund för omorganiseringen? En fråga som väcker flera delfrågor. Det skulle vara intressant 

att se hur ledningen har arbetat med att genomföra ”lika behandlings planen”, strategisk led-

ning, effektiviteten och kvaliteten. Har man lyckats få de resultat som var förväntade, och 

har man nått de mål man har satt upp. En vidare diskussion om hur det blev i slutändan skul-

le vara mycket intressant att ta del av. Berodde de brister i informationen på organisationen, 

individen eller den grupp som skulle se till att sådant inte inträffar, eller är det ett gemen-

samt problem? Har man tagit hänsyn till bristen på delaktighet och hur stor roll delaktighe-

ten spelar i en organisationsförändring? 

 

Vi tror att en fortsatt forskning skulle vara intressant att göra efter att förändringen är avslu-

tad. Anledningen till att så många frågor väcks hos oss är att vi påbörjade vår studie under 

den fas av förändringen då väldigt mycket var oklart. Man hade bara påbörjat planeringen 

med förändringen och de tjänster som skulle ändras om, flyttas, avslutas och de nya som 

skulle påbörjas. Förändringsarbetet var i en inledningsfasen och vi kunde inte se det slutgil-

tiga resultatet. Barklöf (2000)  menar att det finns en ovisshetsfas i en förändringsprocess, 

det är den fasen då medarbetarna förstår att en förändring skall ske men vet inte något mer. 

Därför ser vi det som intressant att undersöka resultatet när allt sätter sig och verksamheten 

fungerar som vanligt. Vi hoppas avslutningsvis att vi på något sätt har bidragit med kunskap 

inom området genom att ge en inblick i en pågående omorganisering, och lite hjälp inför 

framtida organisationsförändringar. 
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10 Enhetschefernas goda råd 
En avslutande fråga som vi ställde under intervjuerna var om våra respondenter ville dela 

med sig av några goda råd, som chefer, inför våra kommande yrken. Vi fick bra råd som vi 

hoppas kunna ta till vara i arbetslivet.  

De flesta enhetschefer ansåg att informationen är den viktigaste faktorn för ett lyckat ledar-

skap. Att vara klar och tydlig i sitt sätt vara närvarande och öppen är också önskvärda egen-

skaper. Kunna lyssna och ta till sig olika förslag och idéer som kommer från medarbetarna, 

samtidigt som man själv är tydlig och har klar vision om hur man vill ha det. Det bästa är 

om man är mänsklig, att kunna be om ursäkt när det behövs och kunna hantera olika konflik-

ter på ett bra sätt. Att inte ta allt personligt, man får komma ihåg att man är i sin yrkesroll på 

sitt arbete och då kan man inte ta allt personligt.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide: 

Bakgrund: 
Vill du berätta lite om dig själv? 

Vilka arbetsuppgifter har du i företaget?  

Hur länge har du jobbat här och haft denna position? 

Vad har du för utbildning? 

 

Förändringen: 
Borås stad är just nu inne i en organisationsförändring;  

Hur presenterades organisationsförändringen för er? 

Är det verksamhetscheferna eller politikerna som fattade detta beslut – om förändringen? 

Är det skillnad på om beslutet kommer från verksamhetscheferna jämfört med politikerna? 

På vilket sätt har er ledning informerat om syftet med förändringsarbetet?  

Har er ledning satt något slutdatum för förändringsarbetet? 

Har er ledning inkluderat er chefer i förändringsarbetet och på vilket sätt?  

Varför är denna organisationsförändring bra, tycker du? Vad är det som ska bli bättre? 

Har förändringsarbetet bidragit till en förändrad inställning till Borås stad hos er? Hur kommer det 

till utryck? 

Har det uppkommit konflikter vid förändringar i er chefsgrupp? Hur gör ni för att förbättra situatio-

nen? 

 

Ledarskapet:  
Ledningens roll i förändringsarbetet: 

Är du nöjd med hur ledningen har skött förändringsarbetet?  

Följdfråga: Vad har varit bra eller mindre bra? 

Har ledningen informerat er individuellt eller gruppvis? 

Har ledningen tagit tillvara på era idéer och förslag?     

Finns det utrymme för enskilda samtal hos verksamhetschefen om ni har behov för att prata om or-

ganisationsförändringen och dess påverkan? 

Känner du dig aktiv i förändringen och på vilket sätt gör du det? 

Skulle du vilja vara mer delaktig i arbetet med förändringen? 

Skulle du vilja att ledningen gav dig större utrymme till att vara mer delaktig i förändringen och på 

vilket sätt?  

 

Motivationen:  
Känner du dig motiverad i ditt arbete?  

På vilket sätt blir ni motiverade från ledningen? 

Hur går ni tillväga för att motivera och uppmuntra de anställda till att engagera sig? 

Har du någon standardstrategi – Hur gör ni i praktiken? 

Tycker du att du är aktiv i arbetet om att motivera dina anställda? På vilket sätt gör du det? 

Ger du någon feedback till de anställda när du märker att de engagerar sig i förändringen? Hur ger du 

feedback? 

Är det ekonomisk feedback eller någon annan form? 

Förekommer det att du motiverar de anställda med att ge de en löneökning? 

Har du själv fått löneökning som motivationsfaktor? Har det iså fall ökat din motivation? 

Har du några goda råd som chef som du vill ge oss? 

 

Avslutningsfråga: 

Vill du tillägga något som inte har framkommit under intervjun? (Öppen fråga som ger re-

spondenten möjlighet att komma med egen information) 

 

 


