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FORSKNINGSFRÅGA: 
 Hur upplever Energimyndighetens medarbetarna delaktigheten i det nuvarande 

förändringsarbetet mot en aktivitetsbaserad arbetsplats? 

 

 Vilka förändringsprocesser finns och kan dessa användas för en ökad 

innovationskapacitet samt en ökad medarbetarinvolvering? 

 

SYFTE: Syftet med detta arbete är att undersöka hur medarbetarna upplever delaktigheten i 

förändringsarbetet som sker på Energimyndigheten för att framställa rekommendationer för en 

ökad medarbetarinvolvering samt studera de nuvarande förändringsmodeller som finns på 

organisationen med målet att framställa en inkrementellt förbättrad processmodell. Slutmålet 

är att ge exempel på hur Energimyndigheten kan göra för att öka deras innovationskapacitet 

och involvera medarbetarna till större grad. 

 

METOD: Då arbetet har för avsikt att undersöka medarbetarnas delaktighet i en 

förändringsprocess samt att göra en djupdykning i själva processen med slutmål att framställa 

konkreta förslag på hur processen kan förbättras så har valet gjorts att använda en kvalitativ 

forskningsansats med inslag av aktionsforskning i form av ett konstant kunskapsutbyte mellan 

projektledaren på Energimyndigheten och uppsatsförfattarna. 

 

ABSTRAKT: 

Detta arbete använder sig utav en kvalitativ forskningsansats med inslag av aktionsforskning 

för att inhämta empiri som berör medarbetarnas involvering i förändringsarbeten på 

Energimyndigheten och studera de nuvarande processmodellerna som används. Baserat på 

resultat som påpekar brister i medarbetarinvolveringen samt avsaknad av utmarkerade kreativa 

delar så framställer arbetet en inkrementellt förbättrad modell för att öka nivån av 

medarbetarinvolvering i projektarbeten samt ökar kapaciteten för kreativitet och innovation. 
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RESEARCH QUESTIONS: 
 How do the employees at the Department of Energy feel about their level of involvement 

in the organizational process of change from a classic office landscape to an Activity 

Based Workplace ? 

 

 What processes of change are used at the Department of Energy and can these be used 

for an increased innovation capacity and an increased worker involvement? 

 

PURPOSE: The purpose of this paper is to survey the current levels of invovlement that the 

employes at the Department of Energy have in the process change taking them from the classic 

office environment to an Activity based work environment and to explore which processes of 

change are used at the department and how these can be improved on. The end goal of this 

paper is to combine theory with the used processes the Department of Energy use in order to 

create an incrementally improved process of change. 

 

METHOD: As this paper has the goal to study current employee involvement in a process of 

change and map out the process model used by the Department of Energi means that this study 

will use a qualitative methodology, as the themes studied are both ”soft” (emotions, degree of 

involvement) and ”hard” (models of change, processes used). Use of semi-structured interviews 

with inspiration taken from Action Research will be the main empirical data-gathering tool and 

analysed with a Content Analysis matrix. 

 

SUMMARY: This paper uses a qualitative research methodology for the gathering of data 

pertaining to employee involvement in projects of change at the Department of Energy. As a 

secondary goal the paper also gathers information on currently used processes and models when 

working with projects. The end result of the paper is a incrementally improved project model 

which adds steps to increase the employee involvement and adds steps to increase the creativity 

and innovation capacity that the model has. This based on previously missing steps that the 

authors have noted. 
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Förändring ......................................................................................................................................... 12 
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Inledning 

I detta avsnitt  redovisas det inledande arbetet såsom, bakgrund, problematisering, 

forskningsfrågor, syftet och avgränsning. 

Bakgrund 

Förändringar i livet är något som många ser som något obekvämt och i vissa fall något som kan 

leda till en känsla av oro då utfallet är okänt. Detta bör även sant när det kommer till 

förändringar som sker inom organisationer, företag och arbetsplatser. 
Förutom denna osäkerhet som kan skapas så har resultatet av föregående förändringar en 

påverkan på uppfattningen och attityderna mot framtida förändringsarbeten. I fall där tidigare 

förändringar har misslyckats så skapas det en förutfattad negativ attityd mot ett kommande 

förändringsprojekt, likväl en positiv attityd vid tidigare lyckade sådana menar Burnes (2009). 

Forskning har gjorts för att undersöka hur pass vanligt förändringar lyckas inom företag och 

organisationer vilket resulterade i statistik som säger att 70% av alla förändringsinitiativ 

misslyckas (Beer & Nohria, 2000).  

 

Denna statistik tillsammans med att föregående förändringar har påverkan hos medarbetare 

skapar en tydlig grund till varför förändringsprocesser behövs och varför förändringar är något 

som ständigt är ett tema för diskussion och forskning. Kärnfrågan hos företag är då hur en 

förändringsprocess bör gå tillväga för ett positivt utfall därför tydliggör Forslund (2013)  att det 

krävs ett ständigt utvecklingsarbete för organisations överlevnad, vilket  enligt författaren 

menar det handlar om ett sätt att minska kostnader och öka kvaliteten samt förbättra 

kommunikation mellan olika arbetsgrupper. 

 

När det kommer till de statliga myndigheterna är de i något av en unik position då deras 

förändringsprocesser med största sannolikhet kommer att se annorlunda ut jämfört med ett 

privat företags förändringsprocess. Detta på grund utav ett längre led av beslut som behöver tas 

från Regeringen (Energimyndigheten, 2016). Detta ytterligare steg tillsammans med en viss 

press för transparens i myndigheten skapar möjligheter för nya och intressanta infallsvinklar 

för innovations arbeten, speciellt i området för processutveckling. 
Ytterligare en faktor som påverkar en förändringsprocess är delaktigheten hos medarbetarna 

där flera forskare har tydligt påpekat vikten av engagemang och delaktighet (Yan, 2013). 

Detta specifikt hos medarbetarna som är involverade i en förändringsprocess då Yan (2013) 

menar att deras upplevda engagemang och delaktighet visar positiva effekter och ger en 

tillfredsställande motivation bland medarbetarna påpekar att flera studier. På grund av detta så 

görs även valet att inkludera medarbetarnas upplevda delaktighet och involvering i 

förändringsprocessen på Energimyndigheten. 

 

Forskning visar på att många innovationsdrivna förändringar inom olika branscher liknar 

varandra oavsett om förändringen sker på ett produktfokuserat företag eller ett företag som 

jobbar i rena tjänster. Dessa steg är inte till fullo lika varandra men i stora drag så sker 

majoriteten av innovationsprocesser i liknande tre- eller fyrstegs processer (Van de Ven, Polley, 

Garud & Venkatamaran, 2008). 

Det senaste i en rad förändringar som berör hur man arbetar är flytten till ett Aktivitetsbaserat 

arbete vilket är ett relativt nytt arbetssätt som kan ses som en utveckling av det mer välanvända 

arbetssättet “Öppet landskap”. Båda arbetssätt är strukturerade på sånt sätt där kontor inte 
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används och privata rum är reserverade för grupprum och konferensrum. Den utvecklade 

formen i Aktivitetsbaserat arbete tar det öppna landskapet och delar in det i zoner, där tysta 

zoner och aktiva zoner är de mest förekommande. Detta i kombination med att ett 

Aktivitetsbaserat arbete tar bort personliga sittplatser så skapas en flexibel och aktiv arbetsplats 

där arbetet styr vart medarbetarna sitter (Wyllie, Greene, Nagrath & Town, 2012; Tsao, 2016). 

 

Det är just denna förändring som håller på att planeras för att genomföras på 

Energimyndigheten. Under arbetet så kommer detta beröras ytterligare och djupare men för att 

beröra varför Energimyndigheten planerar att genomföra denna förändring är för att skapa ett 

mer flexibelt arbete, bli mer energismarta och få ett mer effektivt användande av deras lokaler 

samt uppmana till bättre sammanhållning över avdelningarna (Bruno; Svahn; Hellström; 

Leander, 2016). 

 

Uppsatsförfattarna ser förändringsprocesser som varianter av innovationsprocesser, vilket leder 

till en växelvis användning av båda termerna. Detta arbete kommer att baseras på empiri som 

kommer att inhämtas från Energimyndigheten då organisationen är i planeringsfasen från att gå 

från det klassiska kontorslandskapet till ett nytt, agilt arbetssätt i formen av ett Aktivitetsbaserat 

arbete. Avslutningsvis så avser uppsatsförfattarna att framställa en kombinerad modell som tar 

tillvara på nuvarande processteg och adderar steg från Innovationsteorier om dessa fattas. Målet 

är att skapa en inkrementellt förbättrad process som Energimyndigheten, liknande myndigheter 

och företag kan använda sig av vid förändringsarbeten. 

Problematisering 

Det man kan tolka från tidigare stycken i Bakgrunden är att förändringar ofta innebär en 

osäkerhet som kan leda till större problematik om dessa inte behandlas i ett tidigt stadium 

(Burnes, 2009). Förändringar är ytterligare betonat som en svårighet inom organisationer eller 

företag där medarbetarna når en hög ålder och har jobbat inom företaget under en längre period 

(Yeatts, Folts & Knapp. 2010). 

 

Mer specifika problem uppstår inom innovationsområdet vilket oftast kräver en viss nivå av 

kreativitet från medarbetarna, detta krav på kreativitet kan bli bemött av negativitet i formen av 

ett “Jag är inte kreativ”-tänk vilket skapar en förändringströghet i företag och organisationer 

(Ludeman & Erlandson, 2003). 

Ännu ett vanligt problem när det kommer till förändringar är dessa anses vara svåra, om inte 

näst intill omöjliga att genomföra och att misslyckanden är mer vanliga (70%) i utsträckning än 

de lyckade förändringarna (Forslund, 2013; Beer & Nohria, 2000). 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur medarbetarna upplever delaktigheten i 

förändringsarbetet som sker på Energimyndigheten för att framställa rekommendationer för en 

ökad medarbetarinvolvering samt studera de nuvarande förändringsmodeller som finns på 

organisationen med målet att framställa en inkrementellt förbättrad processmodell. Slutmålet 

är att ge exempel på hur Energimyndigheten kan göra för att öka deras innovationskapacitet 

och involvera medarbetarna till större grad. 
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Forskningsfrågor 

Förtydligande: Delaktighet och involvering används i detta arbete i utbyte men uppsatsförfattarna 

tolkar detta som samma sak. 

 Hur upplever Energimyndighetens medarbetare delaktigheten i det nuvarande 

förändringsarbetet mot en aktivitetsbaserad arbetsplats? 

 

 Vilka förändringsprocesser finns och kan dessa användas för en ökad 

innovationskapacitet samt för en ökad medarbetarinvolvering? 

 

Avgränsning 

För detta arbete så har valet gjorts att avgränsa datainsamlingen till Energimyndighetens 

medarbetare och den nuvarande projektledaren då organisationen ligger nu i framkanten av att 

genomföra en förändring i deras arbetssätt och arbetsmiljö. 

Valet av att göra undersökningen på medarbetarna är för att få ett brett perspektiv på hur 

förändringen upplevs. Då respondenterna kommer att representera olika avdelningar på 

myndigheten så finns förhoppningarna att få många olika perspektiv. Projektledaren valdes för 

att få en överliggande syn på projektet och tillgång till information som kanske inte finns på 

medarbetar nivån. För att kunna genomföra arbetet på den avsatta tiden så gjordes valet att 

enbart intervjua 4 stycken personer utav ca 240 anställda. 

Innovationsbidrag 

Som innovationsbidrag har studien som mål att framställa en inkrementellt förbättrad 

förändringsmodell till Energimyndigheten genom att kombinera deras nuvarande modell med 

teorier och kunskap från aktuell forskning. Den förändringsprocess som nu sker på 

organisationen anser uppsatsförfattare som en variation av en innovationsprocess. 

Kunskapsbidrag 

Genom denna studie så finns förhoppningarna om att kunskapsbidraget blir en ökad förståelse 

av följande aspekter: 

 Hur förändringsprocesserna ser ut på Energimyndigheten 

 Hur medarbetarna på Energimyndigheten känner sig involverade i förändringsarbetet 
 

Som del utav aktionsforskningsinslagen så kommer uppsatsförfattarna att överlämna en 

sammanfattande handbok över de resultat som har framkommit i undersökningen. Detta ses 

som ytterligare ett kunskapsbidrag. Denna handbok har avsikt att underlätta för 

Energimyndigheten att ta tillvara på den information och kunskap som sammanställts. 
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Disposition 

Dispositionen ger en sammanfattande översyn av studiens större avsnitt för att ge en lättare 

överblick över vad som kan vara av intresse för läsaren. För att göra ett tydligare avbryt mellan 

de olika delarna i arbetet och få en tydligare indelning så kommer varje huvudrubrik börjas på 

en ny sida. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer en metoddiskussion att ske där det bland annat metoddefinitioner 

ges, en diskussion av vad forskare säger om de olika metoderna samt en jämförelse utav de 

olika metoderna som funnits till hands. 

Val av metod 

Arbetet har för avsikt att undersöka medarbetarnas delaktighet i en förändringsprocess samt att 

göra en djupdykning i själva processen med slutmål att framställa konkreta förslag på hur 

processen kan förbättras så har valet gjorts att använda en kvalitativ forskningsansats. 

Kvalitativa forskningsmetoder används i största del för att utforska ett område, en process eller 

ett hinder utan att ha en förutfattad mening om vad undersökningen kommer att resultera i. 

Ytterligare särskiljande drag för en kvalitativ undersökning är att dessa oftast är elaborerade 

och teoriskapande, alltså att teorin grundas i empirin som sedan skapar nya områden som kan 

undersökas för att skapa en djupgående förståelse för bakomliggande orsaker (Harboe, 2010). 

Valet av att använda en kvalitativ undersökningsmetodik är för att kunna undersöka både de 

mjuka fenomenen som finns (tankar och känslor) och samtidigt försöka göra den detaljerad 

kartläggning av de hårda fenomenen (processer och tillvägagångssätt). 

Metoddiskussion 

Under processens gång så diskuterades det användningen utav ett flertal olika 

undersökningsmetoder och tillvägagångssätt, från en klassisk kvalitativ undersökning till 

Aktionsforskningen. Det potentiella resultatet som kan framstå genom att göra en 

aktionsforskning har legat högt i diskussionerna. Detta då ett av de karakteristiska dragen av 

Aktionsforskning enligt Coghlan och Brannick (2014) är målet att göra handlingar och 

processer mer effektiva och samtidigt insamla relevant forskningsinformation. 

För det förändringsarbete som kommer att ske inom Energimyndigheten så skulle ett 

Aktionsforskning arbete kunna genomföras för att bättre kartlägga och ge förbättringsförslag 

på nuvarande processer men efter konversationer med gruppens kontaktperson på 

Energimyndigheten så beslöts det att inte använda denna ansats. Detta på grund utav att stegen 

som behövs för en bra genomförd Aktionsforskning involverar användandet utav 

feedbackloopar och är aktiv på arbetsplatsen där undersökningen sker (Coghlan & Brannick, 

2014).  

 

Den kvalitativa datainsamlingen kommer genomföras under fyra stycken intervjuer som 

kommer bestå av semistrukturerade, öppna frågor som kommer designas kring områdena 

Förändring och Innovation då dessa två huvudkategorier är undersökningens kärnor. 

Undersökningen kommer anta en induktiv syn. Bryman (2008) beskriver induktivismen som 

att man uppnår kunskap genom att samla in fakta som utgör grunden för lagmässiga 

regelbundenheter. Med en induktiv ansats menas då att erfarenheter och insamlad data skapar 

grunden för slutsatserna. Bryman (2008) menar på att ett av huvudområdena för just kvalitativa 

undersökningar är bland annat processer och att de semistrukturerade frågorna ger möjligheter 

till följdfrågor och diskussion kring ämnen, vilket kommer passar denna undersökning bättre 

än vad enkäter skulle ha kunnat. 
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Diskussionen har däremot hafts om vare sig en mindre enkät skulle kunna delas ut på 

organisationen för att ställa mer generella och överliggande frågor för att införskaffa en bättre 

översiktsbild på hur medarbetarna känner och ser på förändringen som är till hands. Denna 

enkät skulle inte ha som mål att framställa några statistiska resultat om korrelationer eller 

liknande utan skulle helt enkelt användas som ett brett insamlingsverktyg som stöd för den 

djupgående informationen som förhoppningsvis kommer komma ur intervjuerna. 

Vid vidare diskussion med kontaktpersonen på Energimyndigheten så valdes det att bortse från 

att lämna ut enkäter då de anställda på Energimyndigheten med stor sannolikhet inte skulle 

hinna besvara enkäten i god tid. 

För underlättandet av noteringar och för senare empirianalys så kommer dessa intervjuer spelas 

in baserat på ett godkännande av intervjupersonen i fråga. Även detta poängterade Bryman 

(2008) som både en styrka och svaghet hos just kvalitativa intervjuer, blir inspelning av 

intervjun godkänd så underlättar det för analysen senare men nackdelen är att det kan komma 

att krävas en hög grad av tolkning för att nå fram till kärnan av ett svar. 

 

Undersökningen kommer även att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna framtagna 

av Vetenskapsrådet (2002) i form av ett missivbrev som överlämnas inför varje intervju. (Se 

bifogade Appendix 1: Missivbrev). 

 

Efterhandsnotis: Intervjudelatagarna gav sina godkännande och gav inga specifika krav på 

anonymitet, så namn kommer att finnas i resultatet. 

Metodkritik 

Som nämnt ovan så skulle detta arbete kunna ha gynnats av en längre studieperiod där 

användningen av Aktionsforskning skulle kunna ha applicerats. Denna längre studieperiod 

försvårade möjligheterna att genomföra denna metod då många på Energimyndigheten tar 

ledigt över Jul och Nyår vilket begränsade den tid som finns tillgänglig att göra empiri 

insamlingen. Istället för att använda Aktionsforskning till sin helhet så gjordes då beslutet att 

genomföra en kvalitativ undersökning med inslag av Aktionsforskning i det att kontakt med 

projektledaren på Energimyndigheten kommer att hållas och ett utbyte av information kommer 

att ske. I slutändan så finns förhoppningarna att en fördjupad kunskap för både studiens 

författare och uppdragsgivaren kommer kunna framtas. 

 

En nackdel som finns med att genomföra en kvalitativ undersökning är enligt Bryman (2008) 

det faktum att generaliserbarheten kommer blir låg. Däremot så finns förhoppningarna att det 

framställda resultatet i form av en inkrementellt förbättrad arbetsmodell kan appliceras på 

företag oavsett deras arbetsinriktning och myndighets involvering, vilket ger en viss nivå av 

generaliserbarhet. En ren statistisk undersökning som tar hänsyn till det minimum som behövs 

för ett generaliserbart resultat på en population kan resultera i mer faktiska och “hårda” resultat 

och påvisa bra reliabilitet. Däremot så brister det i att enkäter och statistiska undersökningar 

som dessa oftast inte kan visa på underliggande källor till problem, vilket en kvalitativ 

undersökning däremot kan göra genom flexibiliteten utav att ställa följdfrågor och genom 

direkta interaktioner med intervjupersonen. Däremot så kan vid vidare arbeten kring 

förändringsprocesser lik denna involvera enkäter som komplement för att få en generell 

uppfattning kring viktiga frågor, som t.ex. om medarbetarna anser att information har spridits 

tillräckligt från ledningen eller en uppfattning om hur uppdelade medarbetarna är i deras syn på 

förändringen (Positiv eller Negativ). Däremot så menar Bryman (2008) att enkäter kan skapa 

interna och externa validitetsproblem där frågor blir obesvarade, enkäter blir lämnade tomma 

eller att frågorna är formulerade på ett sånt sätt där de visar låg reliabilitet. 
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En faktor som är värd att diskutera är urvalet som skedde, vilket gjordes genom 

kontaktpersonen på Energimyndigheten som även har rollen som Projektledare. Detta har 

diskuterats under intervjutillfället med henne och där hon själv var medveten om att detta kan 

ha haft en påverkan på den insamlade datan. Hon var däremot tydlig och sa att hon försökte 

göra ett slumpmässigt urval bland personerna som är aktiva i förändringsarbetet med en sådan 

objektiv syn som möjligt men med åtanke till att ge oss så breda och skilda datainsamlingar 

som möjligt. 

 

Det är värt att poängtera ut att en utav personerna som intervjuades kontaktades utöver 

rekommendationerna från kontaktpersonen för att spegla ytterligare en synvinkel från någon 

som inte är aktiv i förändringsarbetet. 

Under intervjutillfällena så gjordes försök till att “sporra” till vidare konversation genom att ta 

upp information från teorier och egna erfarenheter vilket kan ses som försök att leda intervju 

deltagarna till att ge vissa svar men här så gjordes det endast för att få en djupare förståelse, 

diskussion eller information kring en fråga. 

Litteratursökning 

Sökorden som används i detta arbete för att finna teorier  har varit: Innovation, open office, 

creativitiy, innovation process, innovation strategy, creative workplace, innovativt arbete, 

delaktigheten, workplace culture, mål och vision.  Dessa sökord har ibland formulerats på olika 

sätt då resultaten har varit bristande. T.ex öppet landskap (open landscape) har ibland sökts som 

aktivitetsbaserat arbete (activity based working) och tvärtom, då vissa termer är mer använda 

än andra. Uppsats författarna har använt sig utav Högskolans biblioteket för att hitta de 

relevanta vetenskapliga artiklarna. De databaser som användes är bland annat:  SAGE Journals 

Online, Emerald, Google Scholar, ProQuest, Diva, Discovery. 

Urval 

Urvalet för undersökningens empiri insamling gjordes i samtal med kontaktpersonen på 

Energimyndigheten som är projektledare för förändringsprojektet. Denne skickade ut ett internt 

mail till fem stycken medarbetare som är involverade i projektet, vilket skapade en grupp på 

totalt sex stycken möjliga intervjuer då en intervju med projektledaren redan var planerad. 

 

Detta urval kan ses som ett bekvämlighetsurval då inget slumpmässigt urval skedde eller någon 

form av stratifiering. Detta var ett aktivt val då intresset ligger i att få in så många perspektiv 

som möjligt och då de fem stycken medarbetarna har som tillfälliga roller som 

Förändringscoacher vid sidan av deras ordinarie arbete så kan varje intervju ge dubbla 

perspektiv, då vissa jobbar inom Energimyndighetens avdelning för Innovation och Utveckling 

medans andra jobbar på andra avdelningar. I slutändan så svarade två på intervjuförfrågan vilket 

tillsammans med Projetkledaren själv skapade ett kluster på tre möjliga intervjuer. För att få 

mer empiridata än detta så tog uppsatsförfattarna på egen hand kontakt med ytterligare en 

anställd på Energimyndigheten. Däremot så kommer undersökningen endast kunna få in en 

liten del utav medarbetarnas syner då arbetet är begränsat till enbart 4 personer utav ca 240 

personer, vilket kan skada validiteten av uppsatsen och kan göras till en större undersökning 

vid vidareforskning.  
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Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet definieras enligt Bryman (2008) som tillförlitligheten på om resultatet av en 

undersökning kan skapas på nytt vid en ny undersökning eller om resultatet har påverkats av 

variabler eller tillfälligheter. 

För denna undersökning så kan reliabiliteten ses som bristande då arbetet går ut på att undersöka 

de processer och hinder som finns för just den förändring som Energimyndigheten står inför. 

Denna förändring kan ses som något unikt för denna myndighet då situationen, problemen och 

möjligheterna är svåra att få replikerade i andra förändringsprocesser. Detta anser vi inte är en 

problematik då balansen av en unik insikt i en myndighets förändringsprocess ger balans till 

problematiken som uppstår om en replikation ska genomföras. 

Alla steg replikeras och kontaktpersonerna kan kontaktas men möjligheten att undersöka 

förändringen från ett kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat arbete blir svårare. Vid replikation 

hos andra myndigheter så kommer andra potentiella hinder och möjligheter att finnas vilket 

förändrar situationen som undersökningen skulle ske i. 

 

Validitet definieras av Bryman (2008) som den tråd som finns mellan slutsatserna som skapas 

från undersökningen. Hänger dessa ihop eller skapas slutsatser som inte stöds av empirin? 

Denna tråd baseras i ett par olika typer av validitet där bland annat Intern validitet, Extern 

validitet och ekologisk validitet finns. För denna undersökning så kommer en Ekologisk 

validitet att hållas till hand, då denna handlar om hur pass bra resultaten från undersökningen 

reflekterar en social miljös vardag medans den Interna validiteten och den Externa validiteten 

har större fokus på vare sig en enkät har undersökt det ämnade temat och hur pass stort bortfall 

som finns (Bryman, 2008). 

Ytterligare punkter som Bryman (2008) tar upp som hamnar under Validiteten är vare sig 

undersökningens resultat är sannolikt eller inte (Trovärdigheten), om resultaten kan tillämpas i 

kontexter som är annorlunda än den undersökta situationen (Överförbarheten), om man kan få 

liknande resultat vid en liknande undersökning (Pålitligheten) och om forskaren eller forskarna 

har haft värderingar som påverkat resultatet (Konfirmeringen). Detta kommer att diskuteras i 

slutet av arbetet. 

 

Operationalisering 

Operationalisering är en metod som skapar trovärdigheten samt underlättar att olika teoretiska 

begrepp tolkas till något konkret och mätbart. Enligt Bryman (2008) berättar att ordet 

operationalisering ursprungligen kommer från fysiken och användas för att beskriva de 

operationer eller tillvägagångssätt som kommer till användning vid mätning av ett begrepp. 

 

Tabellen nedan sammanfattar och tydliggör hur de olika frågorna från intervjuguiderna och 

teoretiska referensramen kopplas ihop för att det ska bli enkelt att mäta och tolkas på ett konkret 

sätt. 

Frågor/område Teoretiska kopplingar 

Bakgrunds- 

frågor 

Här ställer Uppsatsförfattarna för att skapa en helhetsbild  kring 

respondenternas sammanfattade information. 

Förändring: 

Frågor 1 & 2 

Frågor 1 & 2 ställs för att ta redo på medarbetarnas syn på 

förändringsprocessen då enligt Bolman & Deal (2012) beskriver att 
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förändringar ofta undergräver den rådande ordning och skapar 

förvirringar, mångtydighet och misstänksamhet. 

Fråga 3 Fråga 3 skapar en bild på hur medarbetarna är delaktiga på processen då 

enligt Cooper (2000) påpekar att delaktigheten tillåter att anställda ha rös 

eller uttrycka sina åsikter som har med förändring att göra. 

Fråga 4 Denna fråga lyftas upp vikten av information där Informationsutbyte 

anses vara en viktig strategi för att öka organisationens 

förändringsprocess skriver (Yang & Maxwell, 2011) 

Fråga 5 Fråga 5 vill studien ha en bred bild av hur medarbetarna är engagerade 

och motiverade på förändringen då motivationen är en central faktor för 

att lyckas med förändringsarbetet hävdar (Angelöw, 2010) 

Förväntning: 

Frågor 6 & 7 

Dessa frågor ger studien om medarbetarna är väl medvetna om målet med 

förändring och deras förväntningar då Hackett & Spurgeon (1996) 

berättar vikten av tydlig vision och mål för att uppnå en effektiv 

förändring.. 

Innovation: 

Frågor 1 & 2 

Frågorna 1 & 2 ställer studien för att ta red på ifall det finns en 

förhandlingsmodell vilket medarbetarna kan ta del utav, då studiens fokus 

ligger på att undersöka om denna modell finns det och eventuellt kan 

förbättras. då enligt Van de Ven, et. al.( 2008) påpekar att en beskrivande 

vägkarta för innovationsarbetet skapar även möjligheten att på ett 

tydligare sätt stapla upp en tidslinje för vad som kommer att hända och 

när. 

Fråga 3 Den fråga kopplas till Wyllie, Greene, Nagrath och Town (2012) så är 

aktivitetsbaserat arbete det arbete där medarbetarna inte har en specifik 

arbetsplats utan förflyttar sig från plats till plats beroende på önskad 

arbetsmiljö och de nuvarande arbetsuppgifterna. 

Fråga 4 Frågan ställs för att undersöka ifall det skapades delaktighet bland 

medarbetarna genom kreativa aktiviteter då enligt Dilschmann, Falck & 

Krafft (200) tydliggör att delaktigheten spelar en viktig roll när det 

kommer till arbetsorganisatoriska som omfattar hur aktiviteter samlas och 

fördelas bland individer och team. 

Fråga 5 Fråga 5 syftar till att utreda vad respondenterna tycker om att arbeta i ett 

öppet landskap då Huffington Posts (2015) artikeln skriver hur företag 

börjar röra sig tillbaka från de öppna landskapen då dessa skapade 

oväntade avbrott i arbetet genom konversationer och spontana möten. 

Projektledare 
Frågor 1 & 2 

Frågorna vill studien skapa en bredare förståelse kring projektledaren för 

att underlätta analyseringen då enligt Angelöw (2010) menar att det 

avgörande faktorer kan bli tidigare erfarenheter och kompetenser av 

förändringar. 

Frågor 3,4 &5 Dessa frågor syftar studien om projektledaren har bra uppfattning om 

processen då Lane-Schmitz (2012) hävdar att det är ledaren som 
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kommunicerar och spelar den nyckeln rollen när det kommer till hur 

medarbetarna inspireras med mål och visioner. 

Frågor 6,7, 8 & 9 Ställs för att ta reda på ifall det finns någon färdigställd process som PL 

följer efter, samt eventuelle kreativa aktiviteter, då studien syftar på att 

framställa en innovativ process.då ännu en gång påpekar 

Van de Ven, et. al.( 2008)  att en beskrivande vägkarta för 

innovationsarbetet skapar även möjligheten på ett tydligare sätt stapla upp 

en tidslinje för vad som kommer att hända och när. 

Frågor 10, 11 & 

12 

Dessa frågor ställs för att undersöka om PL skapar motivation och 

engagemang bland medarbetarna då menar Sandström (2000) att det 

första saken som en processledare måste tänka är att skapa engagemang. 

Fråga 13 Frågan ställs för uppsatsförfattarna  för att kunna få veta ifall något 

förarbete har gjorts. Då enligt Sandström (2000)  tydliggör att det är vikt 

att det görs en förstudie innan en projektledare startar förändringsprocess. 

 

Analysmetod 

Genomförandet av empiri analysen kommer att göras genom en kvalitativ innehållsanalys där 

varje fråga och svar kommer att kategoriseras efter en rad kriterier i en matris av egen design. 

Varje fråga kommer att kategoriseras efter en huvudkategori: Innovation eller Förändring, och 

en underkategori. 

Underlag till valet av denna form av analys kommer från Neuendorf (2002) som beskriver hur 

en deskriptiv innehållsanalys bör göras i form av ett flödesschema, där den mänskliga 

kodningen sker genom utformandet av en kodnings bok och kodnings form. Dessa har 

simplificerats till en tabell nedan som beskriver designen av analysen för detta arbete, där 

kodord och färger finns. 

 

En problematik som Neuendorf (2002) beskriver med att genomföra en mänsklig kodning är 

det att olika personer har tendensen att tolka saker i olika ljus och att det är lättare att fel kan 

uppstå. Däremot så kan en mänsklig tolkning leda till en bättre förklaring av någonting än vad 

en ordräkning kan. Ytterligare frågor som berörs av Neuendorf (2002) är det om hur pass 

reliabelt det är att genomföra en mänsklig tolkning jämfört mot en maskin tolkning och vilken 

validitet som undersökningen uppnår. Hade detta varit en statistisk undersökning så kunde ett 

cronbachs alfa presenteras men då undersökningen handlar mer om personers uppfattning och 

processer som finns på plats så kommer undersökningen innehålla en ifrågasättande reliabilitet, 

något som ytterligare kommer att diskuteras i diskussionen. 

 

För Innovation så kommer underkategorierna vara följande: Kreativitet, Modeller & Processer 

och Öppet Landskap. För Förändring så kommer underkategorierna vara följande: Delaktighet, 

Förväntningar och Modeller & Processer. Modeller & Processer, härifrån nedkortat till M&P, 

kommer att finnas som underkategorier hos både Innovation och Förändring. Valet av just detta 

är för att M&P är en huvudkärna i vad som kommer att framställas i resultat delen av arbetet. 

Hur fungerar det egentligen på organisationen med förändringar? Finns det för framtagna 

strategier eller processer? Dessa är frågor som har funnits med under hela arbetets design och 

som känns värda guld om att få svar på för att kunna presentera ett resultat som kan förenkla 
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organisationens förändringskapacitet samt förhoppningsvis att tillföra något ny information för 

forskningsfältet. Om inte så kan det iallafall användas som underliggande material som stödjer 

eller säger emot nuvarande använda och populära teorier och ytterligare forskning i framtiden. 

Den tidigare nämnda matrisen som kommer att användas genom analysens gång kommer vara 

designad ungefär som följande: 

 

FRÅGA SVAR HUVUDKATEGORI 

INNOVATION / 

FÖRÄNDRING 

UNDERKATEGORI 
KREATIVITET 

M&P 

ÖPPET LANDSKAP 

DELAKTIGHET 

FÖRVÄNTNINGAR 

M&P 

NYCKELORD 

ex: 

Högt till tak 

Frihet 

Ostrukturerat 

 

ATTITYD 

POSITIV 

NEGATIV 

NEUTRAL 

Lorem 

Ipsum? 

Lorem 

Ipsum! 

Förändring Förväntningar Energismart 

 

nytt arbetssätt 

 

Lorem 

Ipsum? 

Lorem 

Ipsum! 

Innovation M&P Vet ej  

Lorem 

Ipsum? 

Lorem 

Ipsum! 

Innovation Kreativitet Improvisations 

workshop 

 

nya arbetsgrupper 

 

Egenskapad tabell över hur innehållsanalysen kommer att struktureras 

 

Genomförandet av denna typen av analys kommer underlätta kategoriseringen av svaren som 

inhämtas från intervjupersonerna men kommer kräva mer arbete från uppsatsförfattarnas håll. 

De kategorier som har valts gjordes på förhand då dessa är kategorier som medvetet fråga om i 

intervjuguiderna och kan kopplas till forskningsfrågorna. Dock så är förhoppningarna höga på 

att denna modell av innehållsanalys kommer att ge en tydligare översikt på Energimyndighetens 

anställda och dess attityder och tankar. Se Appendix 4 för en exempel analys. 

 

  



12 
 

Teori 

 

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen för studien att belysas. Avsnittet delas upp 

i två delar där del ett börjas med förändringsprocessen sedan följs  innovationsaspekter. 

Förändring 

Angelöw (2010) definierar ordet förändring att något övergår från ett tillstånd till ett annat. Han 

tycker att begreppet förändring i sig är värderingsfritt men som däremot kan värdera den 

aktuella förändringen på olika sätt (Angelöw, 2010). Ytterligare stöd till det som beskrivits i 

Bakgrunds kapitlet finns i teorier som beskriver att förändringar ofta undergräver den rådande 

ordning och skapar förvirring, mångtydlighet och misstänksamhet skriver (Bolman och Deal, 

2012). 

 

Förändring är en given del av vardagen som en organisation eller ledare och kan definieras på 

olika sätt inom olika forskningsteorier. Forslund (2013) menar att förändringsarbeten handlar i 

stor del om exempelvis organisationsstruktur, verksamhetssystem, kompetensutveckling, 

arbetsmiljö eller kvalitetssystem. Författaren nämner också att den vanlig uppfattningen är att 

förändring är svårt och nästintill omöjligt och att misslyckanden är vanligare än lyckade 

förändringar. Sandström (2000) tydliggör vikten av att det finns en ”röd tråd” när en 

projektledare vill starta en förändringsprocess. Sandström påpekar ytterligare att det är viktigt 

att processen ska identifieras för att fånga helhetsbilden, kartlägga situationen och komma fram 

till vilken typ av förändringsprocess det rör sig om och hur tidsperspektivet ser ut. 

 

Förändringsprocessmodell 
Frågor kring förändringsprocesser har varit varierande när det kommer till dem strategiska 

perspektiven. Bolman och Deal (2012) anser att det är en omfattande checklista över frågor som 

förändringsagenter bör ta hänsyn till och hantera. Författarna ifrågasätter hur 

förändringsprocessen rör sig över tiden och ifall om den kan kombineras till en integrerad 

modell.  Förändringsagenter är en annan titel på personer som leder och arbetar med 

förändringar. Å andra sidan skriver Sandström (2000) att man behöver lära sig att 

förändringsprocessen ständigt måste pågå och anpassas till omvärlden för att framgång ska 

uppnås. Vilket stöds av Burnes (2009) som påpekar att ett sätt för att förebygga misslyckanden 

av förändringar är att använda sig utav en flexibel planering eller strategi som kan anpassas 

efter möjliga hinder på vägen. Sandström (2000) menar även att många av dagens ledare har 

inte förstått att man måste greppa helheten för att förstå sambanden mellan orsak och verkan i 

en förändringsprocess. 

 

Forslund (2013) berättar att från 1950-talet och framåt har omfattande forskning bedrivits om 

förändring, där en hel del av detta samlats inom ramen för vad som kallas för OD 

(Organizational Development), ett överliggande kategorinamn för teorier som beskriver hur 

man ska göra om man vill förändra en organisation. Författaren tar fram en klassisk 

förändringsprocess modell som ligger till grund för många andra modeller. Denna 

förändringsprocessmodell är Lewins trestegsmodell som består av följande tre faser: 
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Källa: figuren tydliggör hur de olika förändringsprocesserna hör ihop och designades av 

uppsats författarna. 

Modell Förtydligande: 

Fas 1 
Upptining:  I Fas 1 skapas motivation till och förberedelse för förändring, detta gör man 

genom att ifrågasatta det nuvarande processer. Detta är en fas som kan skapa motstånd 

(Forslund, 2013) 

Fas 2 
Förflyttning:  Här menar Lewin enligt Forslund (2013) att man börjar tänka och agera på ett 

annat sätt. Det är ofta en orolig och otydlig fas. Det är här oroligheter och osäkerheten når sin 

högst nivå.  Detta är på grund av ovissheten om att man inte riktigt vet vad som kan hända, 

hur det nya ska bli, osv. 

Fas 3 
Frysning: Här återberättar Forslund (2013) att man befäster det nya agerandet och tänkandet. 

Sedan försvinner oron och osäkerheten.  Det lugnar sig då man får sig en bra förståelse av det 

nya arbetssättet och får nya rutiner. 
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Delaktighet 
Delaktighet beskrivs på många olika sätt och i forskningsvärlden berättas ganska ofta vikten av 

delaktigheten. Det handlar i princip om direkt kommunikation, att skapa ett nätverk där alla 

medarbetare kan exponera sin kompetens, sina intressen och sina planer för de andra 

medarbetarna (Hamrefors, 2014). 

Dilschmann, Falck & Krafft (2000) tydliggör att delaktigheten spelar en viktig roll när det 

kommer till arbetsfördelningen som omfattar hur aktiviteter samlas och fördelas bland individer 

och team, designen av arbetslokaler och sättet som gränserna mellan olika grupper samt hur 

informationen flyttas runt i en organisation. Delaktigheten har ofta positiva effekter och ger en 

tillfredsställande motivation bland medarbetarna, detta visar flera studier menar Yan (2013). 

Cooper (2000) påpekar också att delaktigheten tillåter att anställda ha röst eller uttrycka sina 

åsikter som har att göra med ändringar av en organisations struktur och processer, då detta leder 

till att makten kommer att variera över olika former av organisatoriska nivåer. Delaktighet kan 

det betyda ett ansvar där alla samarbetar, lyssnar på varandra så att det görs ett bra jobb. 

 

”.. förutsättningarna för att lyckas med förändringsarbete ökar när så många som möjlig inom 

en organisation är delaktiga i förändringsprocessen.” (Angelöw, 2010, s.132) 

 

En källa som kan både skapa och fälla nivån av delaktighet som medarbetarna upplever på en 

arbetsplats är den kultur som frodas i företaget eller organisationen. Om denna kultur är en 

trögflytande sådan där nya idéer och tankar nedvärderas eller ignoreras så skapas det en motvilja 

att vara delaktig i det potentiella förändringsarbetet som sker (Leonard & Swap, 2008; Tidd  & 

Bessant, 2013). 

 

Att skapa delaktighet och självförtroende 
Information är nödvändigt men är inte är inte tillräcklig när man vill skapa engagemang och 

delaktighet bland sina medarbetare (Bolman & Deal, 2012). Denna information måste också i 

sig innehålla effektiva förebyggande aktiviteter som i sin tur skapas självförtroende berättar 

också författarna Bolman och Deal (2012). Chefer och ledare bör även ge sina anställda 

möjligheter att delta i möten och andra sammankomster då detta skapar välbefinnande samt får 

medarbetarna känna sig delaktiga och involverade (Alvesson & Spicer, 2012). 

Augner (2009) skriver också att det finns flera olika sätt att en organisation kan skapa 

delaktighet och öka självförtroende bland sina medarbetare. Detta görs genom t.ex att ge 

medarbetarna stor frihet, flexibilitet, genom att öka deras kunskap och motivation, inventera 

och kartlägga sina glädegivare, energigivare och sin känsla av sammanhang (Augner, 

2009).  Med glädegivare och energigivare så menar Augner (2009) dem personer på en 

arbetsplats som skapar glädje och höjer energinivåerna i arbetsgrupper. 

 

Hallström (1992) talar om vikten av att företag utvecklar sina medarbetares självförtroenden 

och skapar delaktighet och trivsel för en långsiktig relation och överlevnad. 

Enligt Angelöw (2010) tydliggör att Individernas självförtroende spelar en viktig roll vid 

förändringsprocesser. Han påpekar att individer med god självkänsla upplever att de kan 

åstadkomma förändringar i positiv riktning. När det kommer till att skapa delaktigheten i ett 

förändringsarbete lägger Angelöw till att det är synnerligen viktigt att berörda i ett 

förändringsprocessen görs delaktiga genom att: 
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Källa: En egen designad figur över Angelöws (2010) steg för att skapa delaktighet och 

självförtroende 

Kommunikation och information 
Kommunikation är viktigt för de allra flesta. När kommunikationen fungerar bra tänker man 

inte på vad det är som gör att det fungerar men när brister finns så är dem tydliga. Ahltorp 

(2014) menar att vissa människor talar mer än de lyssnar och framgångsrika chefer har 

förmågan att ställa frågor som får andra att prata och öppna sig. Därför hävdar Ahltorp att det 

är en vanlig orsak att konflikter uppstår på en arbetsplats när det saknas en bra och fungerande 

kommunikationsväg (Ahltorp, 2014). 

 

Augner (2009) skriver att Kommunikation- och informationsroller inom förändringsprocesser 

måste tydliggöras. Med detta så menar Augner att det är viktig att begripa det sammanhanget 

som en individ arbetar inom, vilken roll och vilka arbetsinsatser individen har. Om det är 

osäkert eller otydligt för individen så blir det svårt att hitta mening med processen vilket skapar 

ett förminskat engagemang och kan skapa motstånd hos individen. 

Angelöw (2010) beskriver hur betydelsefullt det är med riklig och direkt kommunikation och 

hur viktigt det är att skapa en organisationskultur som underlättar ett konstruktivt 

förändringsarbete för att lyckas med förändringsarbetet. Hallström (1992) påpekar att 

projektledaren bör hitta en anpassbar metod som gör det lätt att skräddarsy ett 

kommunikationssystem som snabbt och enkelt ger förutsättningar för berörda parter att 

kommunicera och hålla ett öppet utbyte av information. 

Informationsutbyte anses vara en viktig strategi för att öka organisationens förändringsprocess 

skriver Yang och Maxwell (2011) och med framsteg inom informations- och 

Kommunikationstekniken kan myndigheterna åstadkomma en bredare förståelse och 

effektiviserar förändringsprocesser till lägger författaren. Detta understryker Kembro och 

Selviaridis (2015)  och påpekar att flera forskare har uppmärksammat att information- och 

kommunikationsdelning leder till förbättrade insatser och minskar klyftor mellan processen och 

processledare. 
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När det kommer till Kommunikationssystem som ett styrmedel så visar flera organisationer att 

de har interna datakommunikationssystem vilket gör att man snabbt kan sprida meddelanden 

eller information till många medarbetare samtidigt. Detta för att effektivisera processerna inför 

ett förändringsarbete som en organisation står inför skriver Forsell (2007). 

Bra och tydlig kommunikation och information är en av de starkaste insatser som en 

organisation kan använda för att förebygga reaktioner som ofta orsakas av förändringar. Hur 

människor reagerar på förändringar skiljer sig åt menar Forslund (2013) men lägger till att med 

en generell kommunikations plan så ger företag bättre insikt på hur en individ kommer reagera 

inför förändringsprocessen. Angelöw (2010) påpekar också att det finns en rad olika faktorer 

som avgör hur man reagerar i samband med förändringar. Angelöw kategoriserar dessa faktorer 

i individ, organisation och omvärld. När det kommer till individ menar Angelöw (2010) att de 

avgörande faktorer kan bli: 

 

 tidigare erfarenheter av förändringar 

 kompetens att hantera förändringar 

 nuvarande livssituation 

 

Vision och mål med förändringen 
Angelöw (2010) betonar vikten av att ha en bra vision som visar vad förändringsarbetet ska 

leda för att alla medarbetare ska kunna förstå, underlätta handling och beslutsfattande och vara 

preciserad i både tid och rum. Angelöw (2010) menar också att det är viktigt att alla gemensamt 

hjälps åt med att bygga upp visioner och mål för vad organisationen och dessa medlemmar vill 

åstadkomma vid förändringsprocesser vilket stärks av Lane-Schmitz (2010). Lane-Schmitz 

(2012) hävdar även att det är hur projektledaren kommunicerar som är nyckelrollen när det 

kommer till hur medarbetarna inspireras med mål och visioner för att effektivisera 

förändringsprocessen. 

Hackett och Spurgeon (1996) belyser ytterligare vikten av att ha en tydlig vision. De menar att 

det krävs en vision och ett mål för att uppnå en effektiv förändring. Vision och mål betraktas 

ofta som en grundförutsättning för eventuell utveckling och därför bör organisationen ha den 

nuvarande lojaliteten, intresset och engagemanget i baktanke då detta har varit avgörande för 

organisationens långsiktiga överlevnad. Alltså så bör en organisation inte göra förändringar 

som motsäger den nuvarande visionen allt för hård för då riskerar organisationen att istället 

tappa anställda. 

Varje organisation bör göra sin egen analys av problemen och sedan ser över vilka mål man har 

med förändringen och avslutningsvis hur man kan gå tillväga för att starta en långsiktig 

förändringsprocess. Detta baserats då på den unika situationen som företaget befinner sig 

(Forslund, 2013). Genom att ha en tydlig vision och ett tydligt mål kring en pågående process 

underlättar den strategiska planen som ger ständiga förbättringar lägger till (Boggs,1997). 

Allen (1995) hävdar att en tydlig vision kan ge en ljusare framtida inriktning och skapar 

spänning om den framtida målet. Författaren förklarar att en vision kan också skapa ordning ur 

kaos genom t ex: klargöra vad som borde vara. Medvetenheten av mål och vision vid en 

förändringsprocess uppmärksammar det sätt som gör att man är positiv och har ett stor 

engagemang för processen, vilket leder till ett läge med lugn och trygghet (Hilmarsson, 2014). 

 

Forssell och Westerberg (2007) skriver att mål och vision är en grundförutsättning för att man 

ska kunna organisera en verksamhet, utan hänsyn med dessa finns det ju ingen anledning att 
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samarbeta tillsammans. Författarna Forssell och Westerberg beskriver vidare att hur väl man 

har lyckats uppnå sitt mål och vision kan benämnas som måleffektivitet. 

 

Motivation 
Ett exempel på positiv motivation är när medarbetaren själv vill göra något åt ett upplevt 

problem eller möjlighet (Hilmarsson, 2014). Motivation kan definieras som orsaken till 

agerandet och utmaningen finns då i hur en chef bör göra så att de anställda har orsak att agera 

på önskat sätt och öka deras prestationer (Forslund, 2013). 

Att försöka öka arbetarnas motivation med hjälp informationssystem och kompetensutveckling 

är att skjuta över målet menar Bolman och Deal (2012). Författarna påpekar att arbetsberikning 

har en central betydelse för motivation, vilket enligt författarna innebär att ge arbetare större 

formell makt, mer frihet och ansvar, mer återkoppling, fler utmaningar och ett större utrymme 

att använda sig av sina kunskaper och färdigheter. 

 

Motivationen är en central faktor för att lyckas med förändringsarbetet hävdar Angelöw (2010). 

Angelöw lägger till att motivation skapar en tro sin egna förmåga att förändra något, det ger en 

realistisk bild av möjliga förändringar samt en känsla av trygghet.  Att driva på och underhålla 

de anställdas motivation är en nyckelfråga i en idéutveckling skriver Alvesson och Specer 

(2012). Motivation är en drivkraft och glädje över att göra något. Negativa önskningar verkar 

på samma sätt som andra motiverade tankar,  inklusive de som stöder engagerande funktionella 

mål, ofta i fokus för beteendeförändringar berättar Robinson, McGee, White, Jenkins och 

Houston (2016).  Men det behövs bättre förståelse av attityder för att skapa förändringar hos 

någons motivation, vilket är en avgörande faktor enligt Newsom, Kaplan och Bentson (2004) 

 

Det finns en stark koppling mellan känslan av sammanhang och medarbetares motivation till 

att göra ett bra jobb menar Augner (2009). Augner delade motivationsfaktorer på fyra nivåer: 

1. du som person, 

2. arbetssituation, 

3. din organisation 

4. omvärlden utanför arbetsplatsen 

 

Där de första tre nivåer anser författaren att det kan bidra till ett ökande i medarbetarnas känsla 

av meningsfullheten. Motivation är en känsla som kan uttryckas med orden ” jag behövs” 

beskriver Hallström (1992), vidare hävdar Hallström att en motiverad medarbetare vill vara 

med och planera i framtiden. Med andra ord förklarar Hallström för att motivera en medarbetare 

ska man låta personen vara med i framtiden. 

 

Engagemang 
För att kunna känna ett helhjärtat engagemang krävs att en person upplever arbetet som 

meningsfullt berättar Augner (2009).  Ambitionen är att försöka säkerställa engagemang genom 

att göra människor delaktiga i en större uppgift eller projekt för att fånga deras idéer och att  ge 

dem en känsla av delaktighet i viktiga arbetsmoment skriver Alvesson & Spicer (2012). Genom 

att arbeta systematiskt med att ge och ta feedback och försäkra sig om att medarbetarna är 

tillräckligt balanserade i arbetsfördelningar med tanke på vilka roller och funktioner som 

behöver uppfyllas så skapas en starkare sammanhållning och teamkänsla  (Forslund, 2013). 

 

Engagerade medarbetare skapas genom att ledningen låtar medarbetare delta i 

förbättringsarbete, arbetsplatsträffar, ha en facklig samverkan och är aktiva i 

verksamhetsplaneringen anser Angelöw (2010). Det första som en processledare måste tänka 
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på är att skapa engagemang menar Sandström (2000) och påpekar vidare hur en processägare 

skapar engagemang genom att göra tvåvägskommunikation, gott föredöme och samhörighet 

med medarbetarna. 

Trots olika definitioner av engagemang så handlar det om attityder om behandling tycker 

Staudt, Lodato & Hickman (2011). En rad olika tekniker för engagemang kan hjälpa att 

organisationer bygger upp och behåller  kompetenta och motiverade personal skriver Bolman 

& Deal (2012). Medarbetarnas engagemang med sitt arbete och arbetsplats har under ganska 

lång tid varit i fokus för ledningen för att det finns ett starkt bevisat positivt samband mellan 

engagerade medarbetare och deras attityder till förändringsprocesser beskriver författarna 

Bonias, Leggat & Bartram (2012). 

Innovation 

Författaren Forslund (2013) återberättar Pinchot och Pellmans modell där de beskriver hur 

innovation egentligen sker, vilket enligt Forslund menar inte handlar om säkerhet eller om att 

ha rätt eller fel, utan om snabbt lärande och snabb handling utifrån detta lärande. Forslund 

(2013) vidare berättar att det finns olika innovations typer, t ex: organisatoriska innovationer- 

nya sätt att organisera sig och Sociala innovationer- det mellan människor utvecklas på ett nytt 

sätt. 

Innovationsdrivna förändringar 
När en organisation eller företag planerar att genomföra en innovationsdriven förändring, eller 

en förändring generellt så behöver det finnas åtgärder för att säkerställa att förändringen kan 

genomföras. En sådan åtgärd enligt Van de Ven, et al. (2008) är att skapa en beskrivande 

vägkarta för förändringen då detta skapar möjligheten att på ett tydligare sätt stapla upp en 

tidslinje för vad som kommer att hända och när. Det skapar även möjligheter att kartlägga och 

markera hur något ska gå tillväga, vilka hinder som kan finnas och hur man bör göra vid dessa 

hinder. Då innovation handlar om att exploatera okänd mark så är detta ytterligare betonat då 

oförutsedda hinder kan upptäckas (Forslund, 2013). 

 

Om en organisation vill förändra sitt arbetsklimat för att effektivisera sig och vill säkerställa 

långsiktig överlevnad beror på företagets befintliga kultur. Denna förändring kräver nya nivåer 

av förståelse om sin innovationsförmågan för att klara de effekter som dessa förändringar ställer 

till skriver Galbreath, Charles, och Osckownski (2016). En effektiviserad och innovativ 

arbetsplats är en kombinerad insats av arbetsfördelning, bättre organisering av mänskliga 

resurser och stödjande teknik. En innovativ arbetsplats anses vara komplementerande för 

tekniska innovation vilket också ingår ett externt samarbete berättar Pot (2010). 

Förändring av arbetssätt är välbekanta inom organisatoriskt sammanhang och består av 

strategiska aktiviteter för att designa nytänkande, öka innovationsaccelerationen och skapa ett 

mer människocentrerat arbete (von Stamm & Trifilova, 2009). En sådan aktivitet för 

innovationsprocesser är enligt Tidd och Bessant (2013) användandet utav strukturerad 

brainstorming där medarbetare samlas i grupper för att utbyta tankar och idéer, ibland baserat 

på framtagna problem från projektledningen som behöver lösas. 

 

Kreativt klimat 
De nyckelfaktorer som framtida innovationer kommer vara beroende av är bland annat att locka 

kreativa klimat genom att utveckla och införa system som stödjer och belönar innovation (von 

Stamm och Trifilova, 2009). Tidd och Bessant (2013) beskriver utförligt vikten av kreativa 

klimatet för en arbetsplats då de menar att kreativitet är en egenskap som alla besitter. 

Författarna tydliggör att det krävs förståelse för den kreativa processen, då att bygga ett kreativ 
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klimat innebär systematisk utveckling av organisationsstrukturer, belöningssystem, erkännande 

av system och användning av strategier. 

Det kreativa klimatet är viktigt för innovationsförmåga i en organisation då  ett högt kreativt 

klimat har visat sig ha en relation till hög organisations prestanda, t ex:  en förbättrad förmågan 

att genomföra komplexa arbeta skriver Yström, Aspenberg och Kumlin (2015). Författarna 

berättar vidare att ett flertal studier har visat att kreativitet och innovation påverkas av 

organisationens kontext, då medarbetarna blir högre motiverade om deras arbetsplats har ett 

klimat som är kreativt. 

Tidigare forskning om kreativt klimat har visat att klimatet är ett viktigt perspektiv för 

organisationens resultat (Cheng, 2013). Det kreativa klimatet stödjer medarbetarnas kreativitet 

i organisationer och individer deltar i den kreativa processen på ett interaktivt sätt genom att 

utveckla idéer, lära av reaktioner och presentera dem på nytt (Ghosh, 2014). 

Ett kreativt klimat kan definieras som ett klimat som underlättar skapandet av värdefulla, 

användbara nya idér eller processer av individer som arbetar tillsammans i ett komplext socialt 

system (Mathisen, Einarsen & Mykletun, 2012). 

 

Innovativt arbete 
Behovet av att arbeta innovativ är resultatet av det individuella beteende och tillämpning av nya 

saker som gynnar organisationen på olika nivåer (Awang, Sapie, Hussain, Ishak & Yusof. 

2014). Medarbetarnas nivåer av mentalt engagemang i deras arbetsplatser påverkar deras vilja 

att genomföra de risker som är förknippade med att arbeta innovativt och samtidigt uppfattar 

en hög uppskattning av innovation inom organisationen ( Bysted, 2013). Innovativt arbete är 

avgörande för företagens framgång och långsiktig överlevnad, dessutom är flera företag 

intresserade utav att undersöka de faktorer som kan uppmuntra dessa beteenden (Upasna, 2013). 

Ett högt engagemang och innovativt arbete kan identifieras som en avgörande faktor för flera 

organisationer (Spiegelaere, Gyes, Witte & Hootegem, 2014). 

Ett innovativt arbete kan det betraktas som utfyllnad av lite olika perspektiv. Men om 

medarbetarna upplever att deras arbete är meningsfullt använder de mer energi för att förstå 

problemen från olika perspektiv och försöker identifiera lösningar (Luoh, Tsaur & Tang, 2013). 

Författarna menar att denna känsla uppmuntrar medarbetarna att överskrida sina befintliga 

tankestilar och visar en hög grad av innovativt beteende. 

 

När det kommer till projektledarens roll om att skapa engagemang och motivation för att öka 

medarbetarnas inflytande att arbeta innovativt ifrågasättas stort av Veenendaal och Bondarouk 

(2014). Författarna undrar vad HR (Human Resources) gör för att uppnå ett högt engagemang 

från medarbetarna då den behövs för idégenerering och för att stimulera ett innovativt arbete 

som författarna anser är positivt relaterade till innovation. Bolman och Deal (2012) klargör 

också att organisationerna kan dra nytta av kompetenta, motiverade, lojala och tänkande 

medarbetare om projektledaren använder sin roll ordentligt. De menar att anställa kan vara mer 

produktiva och innovativa samt kan ge kunderna en bättre service. 

 

Aktivitetsbaserat arbete 
Enligt Wyllie, Greene, Nagrath och Town (2012) så är aktivitetsbaserat arbete det arbete där 

medarbetarna inte har en specifik arbetsplats utan förflyttar sig från plats till plats beroende på 

önskad arbetsmiljö och de nuvarande arbetsuppgifter. 

Skillnaden som då finns mellan ett öppet landskap som nämnt tidigare i arbetet och 

aktivitetsbaserat arbete är att det öppna landskapet ger medarbetarna en specifik sittplats 

medans det aktivitetsbaserade arbetet ger friheten att röra sig mellan tysta och aktiva zoner 

(Wyllie, et. al. 2012). 
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När det kommer till frågan om man ska använda sig utav ett aktivitetsbaserat arbete eller inte 

så har det på senare tid uppkommit rapporter som säger att användandet av denna arbetsmetod 

har tidigare icke dokumenterade negativa effekter vilket har skapat en debatt kring ämnet. 

Denna trend kan visas genom en enkel google sökning där journalistik från Kaufman (2014) 

som skriver för Washington Post, Konnikova (2014) som skriver för The New Yorker och 

Stuart (2014) som skriver för Huffington Post hittas, där huvudargumenten som används 

kommer från forskare som Pejtersen, Feveile, Christensen och Burr (2016) som poängterar ut 

ljudnivåer, överstimulering och ökad risk för stress som de negativa aspekterna. 

 

Kaufman (2014) som skriver för Washington Post tar upp ett antal intressanta problem som kan 

uppstå i användandet utav ett aktivitetsbaserat arbete vilket skulle kunna vara orsak till att tänka 

över genomförandet av en förändring mot detta arbetssätt. Frågor som berör influensa och 

förkylningsperioder kan leda till att en större del av arbetsstyrkan faller sjuka om inte handsprit 

och policy angående sjukdomar sätts på plats. Som stöd för och mot detta argument så kan 

Meijer, Frings-Dresen och Sluiter (2011) påpekas, deras rapport påvisar inte bara en ökad risk 

för stressrelaterade skador och sjukdomar men även en försänkning i medarbetarnas effektivitet 

i deras dagliga arbete, kortsiktigt sätt. Däremot så påpekas det i samma rapport av Meijer, 

Frings-Dresen och Sluiter (2011) att långsiktigt så sjönk de stressrelaterade skadorna och 

sjukdomarna ner till det tidigare normala, den generella hälsan förändrades inte överlag och 

produktiviteten återgick tillbaka till det föregående normala. Detta resultat tyder på att det finns 

en viss ökad risk för sjukdom och stress i de första månaderna av implementationen av ett 

aktivitetsbaserat arbetssätt men som inom en ettårsperiod går tillbaka till det normala. 

 

När det gäller de positiva sidorna av ett Aktivitetsbaserat arbete så menar Leonard och Swap 

(2005) att ett av de bästa sätten att framhäva ett kreativt tänkande på arbetsplatsen är just att 

byta miljö från det klassiska kontorslandskapet till ett mera öppet landskap. 

Författarna Leonard och Swap (2005) påpekar däremot att miljön i sig är inte en direkt källa till 

kreativitet och innovation utan är en facilitator för faktorer som underlättar dessa processer, till 

exempel enklare kommunikationsvägar och spontana möten. På samma sätt så kan den fysiska 

miljön hämma kreativitet och innovativt tänkande om den inte designas på ett smart sätt. 

 

Ytterligare en punkt som är viktigt att poängtera ut är att även om en organisation byter till ett 

öppet arbetsklimat så behövs det finnas möjligheter för tysta zoner eller arbetsrum där 

medarbetarna får möjligheter att arbeta utan att bli störda. Leonard och Swap (2005) tar som 

exempel Ideo och Google för detta där de båda företagen skapar möjligheter för tysta rum och 

bokningsbara konferensrum. 

Som tidigare nämnt så skrivs det i Huffington Post (2015) en artikel som beskrev hur företag 

börjar röra sig tillbaka från de öppna landskapen då dessa skapade oväntade avbrott i arbetet 

genom konversationer och spontana möten, något som går emot det som Leonard och Swap 

(2005) beskrev ovan som källor till kreativitet. Detta skulle ju kunna ses som en negativ aspekt 

hos företag som planerar in att skapa öppna och kreativa arbetsplatser i framtiden. 
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Empiri 

I det här kapitlet redovisas den insamlade empirin från tre av Energimyndighetens medarbetare 

och förändringsarbetets projektledare, samt så presenteras Niras (konsultföretag) rapport och 

kortfakta om Energimyndigheten.  Först redovisas empiri från Niras och sedan följs empirin 

från projektledaren och avslutningsvis från medarbetarna. 

Kort Fakta om Energimyndigheten 

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som förenar ekologisk hållbarhet, 

konkurrenskraft och försörjningstrygghet och har ca 240st anställda. 

Enligt organisationens hemsida berättar att de utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare 

energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Utvecklingen 

av förnybara energikällor får stöd av oss, liksom smarta elnät och framtidens fordon och 

bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer 

och nya affärsidéer (Energimyndigheten, 2016). 

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet). 

Organisationen får deras uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktioner och årliga 

regleringsbrev. I regleringsbreven står bland annat vilka mål myndigheten ska uppnå, hur 

mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur dessa ska fördelas mellan 

myndighetens olika verksamheter. Uppdrag kan också komma från andra departement. 

Niras rapporten 

I början av projektet så genomfördes en behovsutredning av konsultföretaget Niras på 

Energimyndigheten kring deras behov för lokaler, positiva och negativa aspekter av att arbeta 

i ett aktivitetsbaserat arbete och statistik kring hur pass effektiva de är i användandet av 

nuvarande lokaler. Denna datainsamling skedde i Eskilstuna och skickades till samtliga 

medarbetare och hade en svarsfrekvens på 60%. 

Det Niras (2016) presenterar har varit del av grunden till varför förändringen kommer att ske 

och som tidigare respondenter även har klargjort: en minskning från 246 använda arbetsplatser 

på Måndagar till 124 Fredag av samma vecka. Denna minskning beror på att 

Energimyndigheten arbetar mobilt med uppdrag och är därför inte på plats alla dagar. Då många 

bor i orter runt Eskilstuna gör att de väljer att jobba hemifrån vissa dagar för att spara tid och 

inte behöva pendla. Detta menar både Niras och Energimyndigheten själva leder till stora 

oanvända ytor vilket motstrider deras egna tankesätt om att vara energismarta och 

resurseffektiva. 

Ytterligare så genomförde Niras (2016) en workshop med titeln “Vad får dig att komma till 

arbetsplatsen idag?” vilket innebar att medarbetarna fick gå igenom olika teman och 

kategorisera positiva och negativa aspekter med detta tema. Ett av dessa teman var “Vad är bra 

respektive mindre bra med nuvarande lokaler?” där “tråkigt och oinspirerande” samt 

“Omodernt och oflexibelt” fanns med som punkter bland de mindre bra, bland de positiva 

aspekterna så fanns “vi sitter tillsammans” och “lätt att hitta varandra”. 

Fortsatt på denna workshop och datainsamling så tog Niras (2016) upp punkten om vad ett 

Aktivitetsbaserat arbete skulle innebära för Energimyndigheten och bad medarbetarna att ännu 

en gång framföra sina positiva och negativa tankar kring detta. Här bland annat så beskriver 

medarbetarna en oro för att ABW (Activity based working, på svenska Aktivitetsbaserat arbete) 

är en trend som kommer att passera om några år och en känsla att inte ha sin “hemma”-plats att 
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gå till. Däremot så är de positiva aspekterna övervägande i mängd där medarbetarna har uttryckt 

en ökad vilja att gå till jobbet och ser det som en positiv och rolig förändring som kan leda till 

att de får lära känna nya medarbetare. 

 

 
Denna bild kommer från rapporten som presenterades av Niras (2016) för Energimyndigheten 

och visar på skillnaderna mellan ett Öppet landskap (övre) och ett Aktivitetsbaserat arbete 

(undre). Här ser man tydligt ett exempel på hur det skulle kunna vara strukturerat där ett 

Aktivitetsbaserat arbete inkluderar zoner för olika aktivitetet medans det Öppna landskapet 

saknar någon form av indelning. 

För att göra en lång rapport kortfattad så går Niras (2016) igenom alla de punkter man kan tänka 

sig behöva behandla och besvara när det kommer till förflyttningar. Niras (2016) poängterar 

själva ut det faktum att en förändring som denna kan upplevas som negativ samt att det kommer 

att krävas disciplin utbildning för personalen för att utnyttja detta arbetssätt på ett så bra sätt 

som möjligt. Användandet av denna rapport har fungerat som ett komplement som annars skulle 

ha uppfyllts av en enkätundersökning. 
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Respondenterna 

Namn Erik Svahn Anne Hellström Helena 

Leander 

Katarina Bruno 

Ålder 33 år 52 år 34 år 52 år 

Anställningstid 4.5år ca 10 år Ca 1 år 13 år 

Befattning Handläggare, 

administratör 

Handläggare, 

förvaltningsledare, IT 

ansvarig 

Handläggare Projektledare, 

kommunikatör 

 

Projektledare 

Katarina Bruno, 52 år, är projektledare för förändringsarbetet som sker på Energimyndigheten. 

Bruno har en lång erfarenhet kring förändringar och har engagerat ett antal stora projekt 

tidigare, lett delar av projekt och framför allt det som berörts med medarbetarna som t ex: 

neddragningar av personal men har även arbetat med organisationsförändringar. 

Som projektledare på Energimyndigheten så följer man en projektmodell och direktiv vilket 

Bruno (2016) har delat med sig utav till uppsatsen. Del utav projektdirektivet innebär att man 

skapar den aktivitetsbaserade miljön som ska prägla Energimyndighetens nya lokaler och 

arbetssätt (Bruno, 2016). 

 

Mål & förväntningar 
Enligt Bruno (2016) berättar att det finns en vision och ett antal effektmål och projektmål. 

Effektmålet handlar enligt Bruno om ganska generella saker när det är den här sortens av 

projekt. Men projektmålen är lite mera konkreta, då dessa handlar mycket om flexibilitet och 

att ge möjligheter för personalen när väl de ska vara på plats ska kunna anpassa sitt arbete och 

sin arbetslokal. Bruno (2016) förväntar sig att alla ska bli helt nöjda och glada i slutändan med 

förändringen men hon är medveten att den är en lång process och att det kommer vara många 

svåra frågor och orostankar att hantera på vägen. 

Cheferna på Energimyndigheten utbildar sig just nu och går en utbildning som kallas ”leda i 

förändring” vilket pågått under en period på ca 2-år. Vilket är menat att ge cheferna bättre 

kunskaper för att kunna hantera oroligheter och osäkerheter på bästa sätt. 

Förväntningar som Bruno (2016) har från förbättringsgrupperna är att det är dem själva som tar 

ansvaret för det behov man har och detta har hon varit tydligt med att säga flera gånger. 

Samtidigt anser hon att det är väldigt viktigt att motivera och argumentera varför man behöver 

dem saker eller åtgärder som man önskar, hon tar ett exempel på att kille hade ett långt upplägg 

om att hjärnan arbetar bättre när man får göra fysiska aktiviteter, killen hade en basket på 

kontoret men han stör ju kollegorna, sedan önskade han en glaslåda, men den är ganska 



24 
 

kostsamt. Målet är att de ska ha tänkt ut en anledning som bakomliggande orsak till en önskad 

förändring eller material (Bruno, 2016). 

 

Projektmodell &  tidsplan 
När det kommer till om det finns någon förändringsprocess som projektledaren arbetar efter 

berättar Bruno (2016) att det finns en projektmodell och en byggplan som satts upp på 

personalrummet för att man ska kunna ta del av den. Samt att den informeras till medarbetarna 

genom bloggen och andra kanaler där man berättar var man hittar information. Projektmodellen 

innehåller undersökningsarbete på medarbetarna om hur länge är de i lokalerna vilket används 

som ett underlag för en del av förstudien. Men projektmodellen saknas en riktig tydlig tidsplan 

där man kan se hur hela processen hänger ihop. Bruno ser det som en brist, att det skulle behöva 

funnits ännu tidigare, redan när hon tog över uppdragen i September 2016. 

 

Nuvarande projektmodell på Energimyndigheten. 
 

 
 

Enligt Energimyndighetens projektmodell beskrivs att varje fas (förutom initieringsfasen) i ett 

projekt inleds med en formell beslutspunkt, som avgör om projektet ska går vidare i nästa fas. 

Här tydliggör studien kortfattad av beslutspunkten(BP) och beslutsunderlag på deras 

Projektmodell. 

 

Beslutspunkt                                           Beslutsunderlag 

0. Att starta förstudie Förstudie- 

direktiv 

1. Att starta projektet och påbörja projektets planeringsfas Projektdirektiv 

2. Att starta projektets genomförandefas Projektplan plan 

3. Att fortsätta projektets genomförandefas Status-rapporter 

4. Att godkänna projektets produkt som redo för överlämning till 

mottagaren 

Statusrapport 

5. Att projektets produkt är mottagen i förvaltningen och att påbörja 

projektets avslut 

Statusrapport 

6. Att besluta att avsluta projektet 

(detta beslut kan tas under projektets gång om projektet av olika skäl 

ska avslutas i förtid). 

Slutrapport 

7. Utvärdering av effektmål Utvärderingsrapport 

 

Bruno (2016) berättade att hon  var tvungen att göra stora mängder extra arbeten för att få fram 

en projektplan. Detta gjordes genom att planera och fastställa effektmål och projektmål, samt 
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projektorganisation, alltså vilka resurser som ska vara med och hur styrgruppen förhåller sig. 

Under tiden har hon också tittat på utvecklingsgrupperna och vad de behöver och samtidigt 

arbeta med att få fram en byggplanen fortfarande inte fanns. Den byggplan som tillslut kom 

från byggföretaget var försenad och var inte klar förens i november 2016, denna byggplan var 

väldigt otydlig med tanke på deadlines och tidsplan. 

En annan fråga som var jobbig för projektledaren att ta hand om var budgetunderlaget, tanken 

var att organisationen skulle flytta 2018 men den flytten är nu planerad till 2017, vilket visade 

sig att det inte fanns någon budget för det. Då var projektledaren tvungen att ta diskussion kring 

detta. (Bruno, 2016) 

 

 

 
 

Denna tidslinje är en egengjord visualisering av den tidsplan som sedan December månad finns 

på plats hos Energimyndigheten med uppsatta deadlines baserat på information given av Bruno 

(December, 2016) efter intervjutillfället via e-mail. 

 

Öppet landskap & kreativitet 
Att arbeta i ett öppet landskap har projektledaren gjort under åren, men hennes uppfattning är 

att ingen är nöjd i ett öppet landskap. Bruno (2016) anser att det inte är någon som får som de 

vill då det finns många individer som är tysta och inte tycker om störande ljud. Bruno (2016) 

beskriver som ett exempel att det finns olika typer av kollegor, några som tycker om att vara 

roliga och hitta på roliga saker under arbetstiden vilket i ett öppet landskap kan göra det är svårt 

att hålla fokus på jobbet. Något som skulle kunna undvikas genom flexibla arbetsplatser. 

Bruno (2016) berättar att det anordnades ett personalmöte och workshops där det fördes dialog 

med medarbetarna om hur man ser på orosmoment och möjligheter, detta presenterades som ett 

rollspel om aktivitetsbaserat arbete. Det kan kallas för ett kreativt moment tycker hon. 

Dessutom lägger Bruno till att förbättringsgrupperna ska starta en aktivitet – “en dag på 

kontoret”,  vilket kommer bli som ett spel där ett arbetslag får en agenda för dagen och en lista 

på olika miljöer som finns på arbetsplatsen. Sedan får man sätta sig i en grupp och titta på vad 

det är man ska göra idag, t.ex. att förbereda ett projektmöte. Sedan får man titta på vilken miljö 

som passar bäst för denna uppgift och i nästa steg så får man diskutera vart nästa arbetsuppgift 

ska utföras och vilken miljö som passar den. Här kanske någon har som förslag att man sitter 

vid ett skrivbord och någon annan har förslag att sitta i en fåtölj vilket får diskuteras inom 

gruppen.  Under tiden så kommer någon in och lämnar en lapp med nya instruktioner som t.ex 

"chefen till ha en lägesrapport" där då får försöka planera hur man ska göra det och vart man 

behöver sitta. Syftet med spelet är att ge en förståelse för förbättringsgrupperna och 

medarbetarna om hur man kommer att jobba med arbetssättet i framtiden samt ge medarbetarna 

uppfattning om hur arbetet kommer att designas (Bruno, 2016). 

 

Engagemang 
I frågan om engagemang och motivation tycker projektledaren att de har gjort bra saker för att 

engagera medarbetarna genom att t ex: skriva på bloggen vilket är tillgänglig för allmänheten 

och skapar transparens, kampanjat i lunchrummet och skrivit meddelanden om att ”komma och 

prata med oss under lunchen”. Däremot så fick Projektbiträde Eva-Stina under detta tillfälle 
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springa runt mellan borden och fråga om någon hade lust att vara med då ingen verkade vara 

intresserad, vilket många inte var. Däremot så anser Bruno (2016) att Generaldirektören gjorde 

starka insatser kring detta under de senaste arbetsplatsträffarna och betonade vikten av arbetet 

som förbättringsgrupperna gör vilket har resulterat  i att ca 30 stycken medarbetare är 

engagerade i dessa förbättringsgrupper. Men 30 stycken av ca 200 anställda tycker Bruno 

(2016) är en låg siffra som de försöker förbättra. 

 

Förslag på förändringsarbete 

Projektledaren påpekar att det är fascinerande och roligt med att jobba med förändringar. Man 

behöver hålla en rak linje från början till slut men tillhandahålla en flexibilitet och öppenhet 

som gör det möjligt att anpassa sig till saker som händer på vägen och det är ju det som är så 

fantastiskt. Bruno (2016) menar att man behöver ha en lyhördhet för saker som händer men 

samtidigt så får man inte stanna upp för länge för då riskerar man att hamna i en loop som aldrig 

tar slut. 

Bruno förtydligar att hon jobbar runt 18 timmar om dagen och det är inte att hon är en långsam 

person att arbeta utan det var mycket som krävs mycket tid att genomföra. Om det hade funnits 

lite förarbete kring detta skulle hon slippa jobba på kvällar för det har varit otroligt intensivt 

och svårt med att hantera så många saker under de tre första månaderna. Bruno (2016) hade 

ingen aning om att det skulle vara så snabbt och bråttom då trodde hon att projektet skulle 

planeras till 2018 eller 2020 när hon tog över uppdraget 6: september. Under samma tid så var 

hon projektledare för ett annat projekt som skulle levereras i mars och hon fick arbeta parallellt 

med många moment i början. Så där kanske man ska säga att det finns förbättringsmöjligheter, 

som att man är projektledare för ett stort projekt i taget (Bruno, 2016). 

Brunos förslag är då att göra ett bra och tydligt förhandsarbete för att minska belastningen hos 

projektledningen och att hålla bra lyhördhet men också veta när man behöver gå vidare till nästa 

steg. 

 

 

Medarbetarna 

Förändring 
Svahn (2016) känner sig positiv inför förändringen då han brukade sitta i ett litet öppet landskap 

förut men nu för tiden jobbar han i ett kontorsrum. Svahn ser fram emot flytten trots han är lite 

tveksam om det är själva flytten om att få komma till nya lokaler eller om det är att prova det 

nya arbetssättet, aktivitetsbaserad arbetsplats, som är den bakomliggande källan. Han hoppas 

att med det nya arbetssättet så kommer det att bli bättre sammanhållning på arbetsplatsen då 

alla samlas mer i slutet av veckan, vilket inte gör det i dagsläget. 

Förhoppningarna här är på grund utav det faktum att antalet medarbetare som är på plats under 

veckan minskar för varje dag som går, då många väljer att arbeta hemifrån då de bor på annan 

ort. 

Däremot så känner Hellström (2016) dubbla känslor inför förändringen, hon menar att hon 

känner sig trygg med att sitta med den arbetskamrat hon gör nu då hon känner denna person 

sedan tidigare, den tryggheten kommer inte ha med sig när flytten sker. Däremot säger 

Hellström att det är positivt och tror att det kommer att bli läckra, nya lokaler. 

Till stöd av detta så menar Leander (2016) i en senare intervju att hon i stort sett upplever att 

förändringen är positiv, att man försökte informera om vad som håller på att ske genom 

information från bloggen eller grupper där man kunde engagera sig om man vill påverka vissa 

saker. 
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På frågan om de hade fått möjligheter att medverka processen svarar Hellström (2016) att hon 

har haft stor förmån genom att fått varit med fler studiebesök, cirka 7 stycken och att hon fått 

medverkat i processen från ett väldigt tidigt stadium. Hellström är med i  en grupp som ska 

jobba med t ex, lunchrum, konferensrum, osv. Då känner hon sig att hon kommer att ha bra 

möjligheter till att påverkan genom att få framföra sina åsikter och idéer.  Å andra sidan hörs 

det att enligt Leander (2016) inte har fått någon återkoppling när hon försökte anmäla sig till 

någon av grupperna då hon ville vara med och medverka. Leander hoppas att de kommer att 

höra av sig till henne, annars anser hon att det inte är någon idé att man går ut information att 

det finns grupper för att det sedan inte blir det någonting av det. Svahn (2016) uttryckte att han 

var med och besvarade en enkät som var väldigt riktade mot det här aktivitetsbaserade, så kunde 

man kanske få känslan enligt honom att oavsett vad man svarar så kommer förändringen ske åt 

en specifik riktning: 

 

[sic] ”.. så vi har fått information och det har blivit lite mera insålt till oss..” (Svahn nov- 2016) 

 

När det kommer till om medarbetarna har fått tillräckligt information och fakta kring 

förändringsprocessen svarar Leander (2016) att hon tror på den övergripande planen och sedan 

tänker hon att hon kan få veta mer detaljer om eventuellt den förbättringsgrupp som hon har 

allmänt sig till kan höra av sig, annars har hon inget behov av att veta allt i detaljer. Svahn 

(2016) känner sig att han har fått information om varför flyttningen sker, han menar att det 

handlar om att man vill testa det nya arbetssättet och kunna profilera sig, ha ett eget hus och att 

kanske kunna skapa något energicenter i framtiden. Men däremot berättar Hellström (2016) att 

det är så mycket som inte är klart, så det finns inte så mycket man kan informera om. Hellström 

betonar att det intressanta är att en blogg skapades med mål att man vara mer öppna i hela 

processen för att kunna dela med sig informationen men eftersom många har frågor om detta 

men det har blivit rädsla att folk inte ville skriva något på bloggen för att de inte känner sig 

bekväma med att ställa frågor där allmänheten kan se dessa. Hellström (2016) menar på att alla 

kanske inte är bekväma med att ha sina tankar och frågor offentligt tillgängliga. 

 

Förväntningar 
Svahns (2016) förväntningar på förändringen är stora där han bland annat hoppas på en bra 

arbetsmiljö i den nya lokalen och att man verkligen tar tillvara styrkor och möjligheter med det 

nya arbetssättet. Han tror på att det kan bli bättre än idag med tanke på att anställda jobbar så 

mycket mobilt och att man är på plats så olika på olika dagar. Sedan känner Svahn sig lite oroad 

kring hur man skulle förhålla sig till det nya arbetssättet samtidigt betonar Svahn att det finns 

säkert vissa som verkligen vill sitta själva och jobba. Dessa medarbetare upplever säkert större 

oro med den här flytten och Svahn själv uttryckte sin oro över detta då han själv är van att jobba 

med sina nuvarande arbetskamrater. 

Leander (2016) hoppas att det kommer och finnas större möjligheter att sitta ostört när man 

behöver jobba mer koncentrerat eller tvärt om när man behöver småprata med kollegor eller 

andra. Förhoppningarna är att det ska bli lite mer uppdelat i zoner beroende på vilka uppdrag 

som man har och sedan hoppas Leander att det kommer bli varmare för att det är nuvarande 

väldigt kallt i lokalerna. Detta vet hon inte om det är på grund av dåligt anpassad ventilation i 

förhållandet hur många medarbetare de är eller vad orsaken är. 

Hellström (2016) förväntar sig att den nya lokalen ska fokusera på klimatet då tycker hon att de 

ska kunna visa stolt upp att de har tänkt från ett klimat perspektivet, hon menar att man t ex 

köper nya datorskärmar ska man kan titta extra noga på energiförbrukningen och se över om 

dosor som gör att allt elektriskt stängs av sig själva och ingenting står på standby. Hellström 

lägger till att hon ser positivt på de grupper som håller på att designa t ex, lunchrummet, 

diskbänkarna, osv och hoppas att slutresultatet blir det som de tänkt sig 
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”Annars blir jag besviken” (Hellström, November 2016). 

 

Hellström (2016) tror att hon har förstått målet med förändringen genom att delta i workshop 

och andra aktiviteter, hon beskriver att målet är att de skulle få effektivare lokaler som anpassas 

mer efter deras verksamhet och de ska vara flexibla nog för att ge deras verksamheter 

förändringsmöjligheter med tiden. Leander (2016) menar på att ledningen har varit tydliga med 

att återberätta målet med förändringen och tolkar själv att detta mål är att nya lokaler behövs 

och att Generaldirektören presenterat idén med det nya arbetssättet aktivitetsbaserat arbete. Med 

denna idé (aktivitetsbaserat arbete) anser Leander att man får möjligheter till nya 

arbetskonstellationer och att det finns många fördelar med det. Svahn (2016) håller med både 

Hellström och Leander till viss del men han tror att det är flera mål som det handlar om, där 

bland annat ett bättre utnyttjande av lokalerna, möjlighet att profilera Energimyndigheten både 

i Eskilstuna och hela Sverige är delar utav de överliggande målen. Svahn tror att det kanske 

görs lättare då organisationen har sin egen reception och har möjligheten att utforma 

arbetsplatsen mera till vad de vill ha den som. Dessutom berättar Svahn: 

 

”.. att vi kommer lite närmare varandra så att man får bort några av de hinder som finns i 

dag..”  (Svahn, nov - 2016) 

 

Innovation & Aktivitetsbaserat arbete 
Frågan om att det finns någon förändringsprocess som har blivit standardiserad, alltså en 

kartläggning för att se på ett ungefär vad som kommer att ske i framtiden svara Leander & 

Hellström (2016) ungefär samma sak att det inte finns en sådan process men Erik (2016) lägger 

till att han tror att det finns en plan för hur man ska gå tillväga, men planen är inte något som 

han direkt är involverad i. Svahn berättar att ett konsultföretag (Niras) gjorde en enkät och sedan 

fick medarbetarna information om lokalen och bjöds in för att medverka och påverka processen. 

Men däremot har olika funderingar och tankar funnits när det kommer till frågan om 

förändringsprocessen har blivit kartlagt någonstans. Leander (2016) berättar att hon absolut inte 

har något behov av eller intresse att ta del utav någon form utav kartläggning av detta. 

Hellström (2016) tolkar att det är en del av projektet och projektdirektivet som inte har blivit 

skrivet ännu. Hellström fortsätter med att det finns många frågor och förseningar som har gjort 

det svårt attk kartlägga den nuvarande processen men samtidigt tycker hon att det är lite 

märkligt att det har redan gått ett halvår och ingen tydlig process har kommit fram. Svahn (2016) 

är ganska kritiska till att det inte finns någon projektplan, han menar att det skulle ha varit 

mycket tryggare med en projektplan som inte behövde vara jätte specifik, precis på veckan, 

men ungefär vart tankarna ligger, så här berättar Svahn: 

 

”.. En sån plan tror jag hade varit bra för att kunna visa. Det har man kanske inte gjort riktigt 

än, bloggen finns där information läggs ut löpande men man vet ju inte riktigt vad nästa steget 

är eller hur länge ska grupperna få jobba. Ingen sån tydlig plan har sett…”  (Svahn, nov- 

2016). 

 

I synen om att arbeta i ett öppet landskap har studien fått like olika perspektiv på och olika 

känslor av respondenterna där Leander (2016) berättar att hon alltid har haft eget rum tidigare 

på sina arbetsplatser, men det var nytt för henne att komma till Energimyndigheten och arbeta 

i ett öppet landskap där hon har en fast plats. Leander är lite orolig just iochmed att hon vet att 

hon är ganska lätt störd från ljud och kan tycka att det lite jobbigt för henne. På så sätt ser 

Leander mer fram emot att man har möjligheten att gå undan när det behövs utifrån vilka 

arbetsuppgifter som hon har just då, vilket det Aktivitetsbaserade arbetet möjliggör. 
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Svahn (2016) satt i landskap när han började på Energimyndigheten och tyckte att han hade 

otur att han hamnade i ett landskap, Svahn visar med händerna att han satt vid en plats nära 

mitten gången av landskapet. Som nyanställd så var han lite nyfiken så fort någon gick in i 

rummet så tittade han upp för att se vem det var som kom in och sedan så när någon gick ut vart 

det likadant. 

Han tycker nu att det är skönt att slippa sitta i det där landskapet för att nu sitter han i ett delat 

kontorsrum, då anser han att det är mycket enklare som ny att sitta i ett rum med  t ex: tre 

personer där man kan slänga ut frågor på ett mer fritt sätt och ibland lite utan att tanka bara för 

att man möjligheten. Enligt Svahn sa att han inte skulle vilja gå tillbaka till ett landskap då ett 

kontorsrum är mer lockande tror han på än vad ett landskap gör. 

Hellström (2016) framför sina tankar kring synen på att arbeta i ett landskap där hon tycker att 

det finns både positiva och negativa tankar. Hellström anser att det är trevligare, enklare och 

tryggare att sitta bredvid någon när man har lärt känna varandra, då detta gör det möjligt att 

utbyta tankar och idéer. Däremot anser Hellström att det är jättejobbigt för huvudet när man 

sitter ett stort landskap där det pågår diskussioner nästan hela tiden och där folk springer förbi. 

Hellström menar att det inte är roligt i längden. Dessutom lägger Hellström till att det finns 

mycket oro kring digitalisering för att det finns grupper som är väldigt beroende av sina papper 

och pärmar fortfarande och hon är skeptiskt till att hon kommer att jobba bättre och effektivare 

på nya arbetsplatsen: 

 

”.. det är jag lite tveksamt till faktiskt, jag tror inte att man kommer och se sånt att man 

säger..ojajooj...nu jobbar du 10% mer effektivare när vi sitter nya lokaler och att man ska 

känna kreativitet är jag skeptiska till.” (Hellström, dec-2016) 

 

Ifall det har genomförts några kreativa moment i samband med förändringen berättar Hellström 

(2016) att medarbetarna fick möjligheten att vara med att göra studiebesök, men Hellström var 

också kritiska till att det finns kanske en hel del som inte bryr sig med något som säger att -vi 

hänger med, gör som ni vill, det blir ju nog bra. Hon menar att man har  t ex: 20-60-20-, där 

20% som alltid säger,,jo jo,, jag hänger med, 60% som är mitt i mellan och sedan 20% säger 

nej –nej. Hon fortsatte med att säga att arbetsgivaren inte kan anpassa sig för alla och att denna 

fördelning är oundvikligt. 

 

Svahn (2016) påpekar att medarbetarna hade en myndighetsdag efter sommaren (2016) där det 

informerades att det fanns lite små presentationer och en lite längre session där man kunde välja 

på olika teman. Där valde Svahn verksamhetsutvecklingsgruppen med fokus på 

aktivitetsbaserat arbete. I samband med myndighetsdagen berättar Svahn att det var lite teater 

och lite nytt tänkandet, så att kreativa moment har delvis funnits. Svahn uppmärksammades 

också att det har varit flera medarbetare som uttryckte sina oroskänslor över hur det ska bli med 

deras specifika stolar och platser och om de som kommer försent ska de behöva oroa sig att de 

måste sitta någon annanstans. 

Svahn avslutar med att nämna att myndighetsdagens syfte var att känna på konceptet 

aktivitetsbaserad arbetsplats. Leander (2016) berättar samma sak som Svahn (2016) att det 

anordnades studiebesök men hon var inte med och hade inte heller något intresse av dem, 

dessutom återberättar Leander också att man fått sitta i smågrupper under myndighetsdagen och 

skriva på stora lappar om vad man tycker om förändringen. Leander vet inte riktigt om detta 

evenemang var ett kreativt moment eller inte. 

 

När det gäller om det finns för positiva aspekter genom att arbeta med öppna landskap anser 

Svahn (2016) att man kan stöta på någon som är ny och att man samlas ett gäng när man ska 

arbeta med någon uppgift. Svahn tycker att det kan finnas möjligheter för mer kreativitet på nya 
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arbetsplatsen om den är utrustad med lockande och relevanta möbler & material. De har just nu 

t ex: höj och sänkbara bord och några använder yogabollar som de sitter på. Svahn (2016) menar 

att det handlar om ergonomi aspekterna vilket på ingen bra lösning har presenterats ännu. 

Hellström (2016) har tydliga tankar om det finns positiva aspekter att arbeta med öppna 

landskap men hon ser det mest negativt och att det är många som känner oro. Hon menar att det 

verkar som om man kanske inte vill ta i den frågan på riktigt då ingen från ledningen pratar om 

dessa frågor och orosmoment. Hellström (2016) tyckte att denna oron skulle ta hand om ganska 

i god tid då det är onödigt för folk att oroa sig i flera månader när man kunde motverka detta 

genom att prata med dem. 

 

Å andra sidan påpekar Hellström (2016) att de positiva aspekterna med ett öppet landskap är 

då den nuvarande byggnaden är tre planer och hennes avdelning sitter nedre plan som är mörkt 

och har inga kontakter med övriga medarbetare på där uppe. Så enligt Hellström (2016) känns 

det att det öppna landskapet underlättar att stödja andra medarbetare och att det blir mer 

naturliga möten då. Leander (2016) arbetar redan på ett öppet landskap och har alltid tydliga 

tankar på förändringsprocessen men på frågan om några negativa- eller orosmomentet med 

förändringen så svarar  Leander: 

 

[sic] ”.. dem orosmoment som jag har handlar om helt andra saker som inte har med vårat 

arbetssätt att göra…”  (Leander, dec - 2016) 
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Analys 

I följande kapitel så kommer studiens empiriinsamling analyseras och koppling till teorier. Då 

studiens syfte har varit att undersöka Energimyndighetens förändringsprocesser och 

medarbetarinvolvering så kommer analysen delas upp i två delar, en för medarbetarna och en 

för projektledaren 
 

Medarbetarna 

Det som har varit utmärkande med det som sagts från medarbetarnas håll är det att det inte har 

funnits någon information angående hur projektet ligger till i form av en tidslinje, de har ingen 

vidare information om hur myndigheten arbetar med projektet samt att det har funnits ett 

bristande engagemang då de nyskapade förbättringsgrupperna inte ännu hade återkopplat till de 

intresserade medarbetarna (Svahn; Hellström; & Leander, 2016). Detta verkar tyda på en 

bristande kommunikation vilket kan leda till konflikter enligt Ahltorp (2014) och en 

förbättringsmöjlighet i det Forsell (2007) kallar för Kommunikationssystemet, alltså de vägar 

som finns att kommunicera mellan ledning och berörda medarbetare. 

 

Förändring 
När det kommer till förändringsarbetet så har det uttryckts att en form utav tidslinje, även en 

preliminär sådan hade gått lång väg för ge inblick i projektet och besvara vissa orostankar 

(Svahn; Hellström; Leander, 2016). Användandet av en tidslinje eller kartläggning är en faktor 

som stöds av både Augner (2009) och Angelöw (2010), den senare som menar att riklig och bra 

kommunikation är en stödpelare till att genomföra en lyckad förändring. 

Alla intervjuade medarbetare ser positivt på förändringsarbetet som pågår och tror att 

slutresultatet kommer att bli bra, eller “det kan iallafall inte bli sämre” som en uttryckte sig. 

Det här kan tolkas som ett underlag av tidigare bra erfarenheter av förändringsarbeten eller 

möjligtvis en känsla av kompetens och trygghet i att kunna hantera förändringarna, något som 

Angelöw (2010) påpekar som avgörande faktorer för lyckade förändringar. Däremot så finns 

oron i att det nya arbetssättet endast är en trend som myndigheten försöker ta sig an (Leander; 

Hellström, 2016). 

 

Även om det finns förbättringsmöjligheter i kommunikationssystemen som är på plats så 

påvisar medarbetarna klara och tydliga uppfattningar om vad målet med förändringen är vilket 

stödjer det Lane-Schmitz (2012); Hackett och Spurgeon (1996) och Boggs (1997) skriver där 

en klar vision fungerar som en bakomliggande kraft i förändringsarbeten. I linje med detta så 

skriver Allen (1995) att en tydlig förståelse av vision och mål skapar en känsla av spänning för 

det framtida slutmålet. Däremot så finns det olika tolkningar över målet medger Bruno (2016) 

där ett fåtal medarbetare har fått fel uppfattning och skapat sina egna tolkningar över hur 

slutresultatet kommer att bli vilket endast stärker uppfattningen om att förbättringar kan göras 

i kommunikationen. 

Förväntningar 
Hos alla medarbetare som har varit deltagande i intervjuerna så finns det en viss förväntan om 

att förändringsarbetet kommer att leda till ett mer engagerande arbetssätt där flexibilitet och 

motivation ligger högt. Den ingivna flexibiliteten som ett Aktivitetsbaserat arbete ger (Wyllie, 

et al., 2012) ses som den största fördelen hos medarbetarna då de aktivt kan förflytta sig 

beroende på arbetsuppgift och tillfälliga arbetsklimat. Sen finns förhoppningarna om bättre 
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designade lokaler när det kommer till saker som värmen, egenförsörjd energi i form av solceller 

och möjligheter för att parkera och ladda elbilar. 

Alla dessa förväntningar har fått en röst i form av de tidigare nämnda förbättringsgrupperna 

som har som mål att samla in information kring vissa teman och sedan föra de vidare till 

projektledningen, en funktion som stödjer det Cooper (2000) samt Bolman och Deal (2012) 

skriver om delaktighet och hur ett tillåtande av anställda att ha en röst och en möjlighet att 

medverka i förändringsarbeten stärker medarbetarnas engagemang. Denna öppenhet och 

inkludering ses även positivt från det perspektiv som Leonard och Swap (2008) samt Tidd och 

Bessant (2013) presenterar där kulturen som finns på ett företag eller organisation påverkar 

nivån av delaktighet och förändringsmöjlighet. 

 

Innovation & Aktivitetsbaserat arbete 
När det kommer till tillvägagångssättet för förändringsarbeten så uttryckte sig ingen av de 

intervjuade medarbetare ett riktigt behov att veta hur Myndigheten arbetar med projektmodeller 

eller förändringsarbeten utan var mer intresserade i att få någon form av tidslinje eller 

projektplan över hur det aktuella arbetet för att få ett bättre helhetsperspektiv. 

Detta kan bero på att ingen av de medarbetare som intervjuades var delaktiga i projektledningen 

utan enbart i förbättrings grupperna vilket tyder på att två olika tillvägagångssätt finns, ett 

överliggande för projektet som helhet och ett som är direkt i kontakt med medarbetarna. Även 

om intresset är bristande hos medarbetarna så skulle en transparens från projektgruppens hålls 

angående den överliggande planen. Detta skulle inte skada kommunikationen utan enbart ses 

som en öppenhet mellan ledning och medarbetare (Angelöw, 2010). 

 

Medarbetarna har uttryckt en viss oro över att projektet har gått så pass långt utan att någon 

form utav projektplan eller grov tidslinje har designats och delats ut till medarbetarna men som 

de själva menade på kunde förklaras med att projektet har stött på hinder på vägen vilket har 

förhindrat framställandet av en projektplan. Denna projektplan och överliggande tidslinje ska 

ha efter senare intervjuer framtagits och presenterats i Energimyndighetens fikarum vilket tyder 

på att projektet är högst levande och förändringar och framsteg sker hela tiden. Här menar 

Sandström (2000) att en röd tråd i form av en projektplan eller tidslinje går långa vägar för att 

underlätta ett förändringsarbete då hinder kan kartläggas i god tid. 

Även om medarbetarna har vissa orosmoment som fortfarande behöver besvaras som frågor 

rörande förvaring av egna ergonomiska stolar och liknande så ses förändringen som helhet som 

en positiv sådan. Forslund (2013) tydliggör att osäkerheter kring vad som kommer att hända 

samt hur det ska bli leder till orolighet och förvirringar.  En förändring som förhoppningsvis 

kommer att leda till en förbättrad sammanhållning på myndigheten, mer arbete över 

avdelningarna samt ett större engagemang för att gå till jobbet (Svahn; Hellström; Leander, 

2016) men som Niras (2016) påpekade i sin rapport kommer kräva disciplin och en ställ period 

för medarbetarna. Det här är något som medarbetarna verkar vara medvetna om då anpassade 

zoner med specifika regelverk har benämnts ett flertal gånger i samband med att exempel på 

extroverta och pratsamma medarbetare tagits upp under intervjuerna (Svahn; Hellström; 

Leander, 2016). 
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Projektledaren 

Det man kan se från projektledaren för detta arbete är att hon har en tydlig vision om hur hon 

vill gå tillväga med arbetet även om det tyder på brister i ambitionerna från medarbetarnas håll, 

något som är ett ständigt förbättringsarbete oavsett myndighet eller företag. Enligt 

projektledarens så har tydliga bilder getts i mål och förhoppningar om slutresultatet vilket 

Forsell (2007) och Hilmarsson (2014) menar skapar trygghet i förändringen och skapar 

samarbete då alla jobbar mot ett gemensamt mål. Som tidigare nämnt så har det funnits utom 

liggande fall bland medarbetarna där egna tolkningar har gjorts vilket kan förklaras genom 

möjlig frånvaro från t.ex. informationsmötet som skedde i sommaren 2016 eller senare 

personalmöten. 

 

Mål & förväntningar 
Från projektledarens syn så finns det stora möjligheter för en lyckad förändring och en stor vilja 

att genomföra förändringen, detta kopplat till att Katarina Bruno som projektledare uppvisar 

stort intresse och engagemang för att göra det här arbetet samt har erfarenheter av tidigare 

förändringsarbeten, något som Angelöw (2010) menar är en avgörande faktor i hur medarbetare 

upplever en förändring. 

Genom egna initiativ till transparens och öppenhet kring förändringsarbetet så har hon startat 

en blogg där man öppet meddelar om genomförda steg och liknande. Bruno (2016) har även 

öppnat upp för denna uppsats att kunna genomföras samtidigt som hon har drivit igenom ett 

antal workshops för att ge tydligare bild till medarbetarna om vad ett Aktivitetsbaserat arbete 

kommer vara samt avslutningsvis startat upp förbättringsgrupperna. 

Allt detta ses som positiva steg från ett teoretiskt perspektiv som leder till ett ökat engagemang 

och ökade möjligheter för en lyckad förändring (Bolman & Deal, 2012; Augner, 2009). 

 

Här kan det framkomma två motsatta sidor, där den ena sidan från Medarbetarnas håll kan 

tolkas att det finns en mindre tendens från några att glida med och enbart lägga fram sina idéer 

och tankar utan att göra något arbete, den andra sidan är Projektledaren (Katarina Bruno) som 

jobbar med att öppna upp för att förbättringsgrupper kan skapas fritt för att diskutera specifika 

idéer och områden. Denna öppenhet får stöd utav Angelöw (2010) samt Yang och Maxwell 

(2011) som tydligt påpekar att riklig och direkt kommunikation är betydelsefullt för att en 

kommunikativ organisationskultur. Denna kultur skapar även en bredare förståelse och gör det 

möjligt att effektivisera förändringsprocesser. 

 

Projektmodell & Tidsplan 
Det som tidigare under empiriinsamlingen har saknats har varit en tydlig förändringsmodell, 

tidsplan eller projektplan. Under intervjuerna med medarbetarna har de hävdat att inget sådan 

har delgetts till dem men under intervjun med Katarina Bruno så medgavs det att denna 

information nyligen har delats ut. Här syns ett problemet med att undersöka ett aktivt, levande 

projekt nämligen att saker kan hända mellan empiriinsamlingarna. 

Möjligheten finns även att informationen har funnits under en längre period men inte blivit 

informerad till medarbetarna. Däremot så kvarstår det faktum att alla dessa intervjuer 

genomfördes mellan November och December månad 2016, nästan ett år efter den första 

enkätundersökningen och ca 6 månader efter första informationstillfälle om 

förändringsarbetet.  Om denna information har funnits hos projektledaren men inte tilldelats 

resterande medarbetare så kan detta leda till interna konflikter och förstärka motståndet till 

förändringsarbetet (Ahltorp, 2014). 
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Följs tidigare framförda teorier så skulle informationen som nu har tilldelats medarbetarna 

gjorts redan på ett tidigare stadie för att tydliggöra hur, när och vad som händer under vissa 

perioder för att förebygga oro och skapa trygghet (Augner, 2009). Men då saker som har varit 

utanför projektledarens händer i detta projekt som t.ex. förseningar från byggherrar, 

budgetförslag som ej har blivit godkända samt brist i föregående steg av processen så säger 

Bruno (2016) själv att hon var tillsatt som projektledare i Planeringsfasen utan att ha tillgång 

till en ordentligt gjord förstudie. Allt detta har resulterat till försening av information till 

medarbetarna. 

 

Den projektmodell som Energimyndigheten har presenterat vid namn ELLEN visar på sju faser 

och är följande: 

 
 

Det som är bra med den nuvarande ELLEN modellen är att den tydligt visar på vilka steg som 

behövs att göras men tillåter flexibilitet mellan varje ny fas där projektledaren Katarina Bruno 

har vävt in egna initiativ i form av workshops. Enligt Bruno (2016) själv så fattades det ett 

förstudiearbete vilket skulle kunna tolkas som att hon blev insatt som projektledare mellan steg 

2 (Förstudie) och steg 3 (Planering). Här skulle en förstudie och preliminär tidsplan gjort då 

Van de Ven, et al. (2008) poängterat vikten av att markera hinder och ge möjligheter till att 

planera för dessa 

 

När det kommer till den preliminära tidsplanen (nedan) som Bruno (2016) har delgett så finns 

det problem med att den tidsplanen utesluter många detaljer som skulle behövas vara med. Det 

finns tillexempel inte några detaljer över när Förbättringsgrupperna påbörjas, vilken avdelning 

som först får börja flytten eller hur detta kommer att påverka medarbetarna i form av flytt av 

möbler eller liknande. 

 

 
 

Öppet landskap & Kreativitet 
När det kommer till att arbeta i ett öppet landskap eller ett aktivitetsbaserat arbete så medger 

Bruno (2016) att det finns problem som kommer att behövas åtgärdas i form av medarbetare 

som är känsliga mot ljud och andra som är extroverta, vilket är i linje i det som både Niras 

(2016) presenterade i sin rapport och i linje med Huffington Post (2015) där en avsaknaden av 

disciplin från medarbetarna beskrivs som källa av direkt negativa upplevelser. 

Den ingivna flexibiliteten som kommer att komma från det aktivitetsbaserade arbetet kan ses 

att gå i linje med det som Tidd och Bessant (2013) samt Yström, Aspenberg och Kumlin (2015) 

beskriver som innovations och kreativitets möjliggörande klimat och följer definitionen 

presenterat av Mathisen, Einarsen och Mykletun (2012) i det att individer kommer att arbeta i 

komplexa sociala system i form av arbetszoner och arbetsgrupper. Här kommer det även att 

uppkomma oplanerade medarbetarinteraktioner då den öppna arbetsplatsen är en av 

huvudpunkterna Leonard och Swap (2005) beskriver som källor till detta fenomen och har en 

direkt påverkan till möjligheterna för kreativitet och innovation. 
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Under förändringens gång så genomfördes ett antal workshops och aktivitetet för att ge en bättre 

bild hos medarbetarna över hur det kan komma att gå till i det nya arbetssättet, något Ghosh 

(2014) menar är en del utav den kreativa processen som projekt behöver använda sig utav. 

Dessa workshops och aktiviteter har drivits igenom av Katarina Bruno och visar på ett bra 

ägarskap av henne som projektledare och visar på att ett bra användande av hennes position 

vilket Bolman och Deal (2012) menar skapar en ökad produktivitet hos medarbetarna och 

innovationsförmågan i helhet. I detta fall så skulle produktivitet kunna tolkas som en ökad 

förmåga att presentera idéer och förbättra sin delaktighet i förbättringsgrupperna. 

 

Engagemang 
För att följa upp i avsnittet ovan så ser Bruno (2016) att de saker som hon har drivit igenom i 

formen av workshop, kreativa moment och liknande som källor som hon själv har bevittnat 

skapar ett större engagemang och förståelse för processen och ligger i linje med Sandström 

(2000) som beskriver att skapa engagemang är det första som en processledare behöver tänka 

på. För att ytterligare stärka detta och skapa bättre kommunikationsvägar så menar Bruno 

(2016) att skapandet utav en blogg har varit ett steg på denna väg och stöds ytterligare av teorier 

från Sandström (2000) som menar på att en tvåvägskommunikation ökar engagemanget från 

medarbetarna. 

De föregående beskrivna stegen ligger alla i linje med det Augner (2009); Alvesson och Spicer 

(2012) och Forslund (2013) menar är källor till ett medarbetar engagemang och en ökad känsla 

av samarbete. 

Genom att göra medarbetarna delaktiga i en större uppgift i form av förbättrings grupperna så 

menar Alvesson och Spicer (2012) att nivån av ambitionen ska öka, även om Bruno (2016) 

själv säger att det är något som hon känner behöver förbättras. 

Förbättringsgrupperna går även i linje med det som Angelöw (2010) menar på är en källa till 

ett ökat engagemang nämligen möjliggörandet för medarbetarna att delta i förändringsarbetet 

på ett direkt sätt. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studien från den insamlade empirin, funderingar och tankar kring 

arbetet utifrån forskningsfrågan om förändringsprocesser och processens kapacitet att skapa 

innovationsmöjligheter på Energimyndigheten. 

 

Denna diskussion utvecklas med hjälp av litteratur, tidigare forskningar, den empiriska 

insamlingen samt andra relevanta teorier. Som tidigare har nämnts har studien som syfte att 

undersöka medarbetarnas delaktighet i förändringen som sker på Energimyndigheten från ett 

kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat arbete med mål för studien är att kombinera teorier och 

praktiskt applicerade processer för att framställa en förbättrad arbetsmodell. 

 

Studien utgår ifrån  forskningsfrågor  som själva uppsattsförfattarna har formulerat. 

Forskningsfrågorna är: 

 

 Hur upplever Energimyndighetens medarbetare delaktigheten i det nuvarande 

förändringsarbetet mot en aktivitetsbaserad arbetsplats? 

 

 Vilka förändringsprocesser finns och kan dessa användas för en ökad 

innovationskapacitet samt för en ökad medarbetarinvolvering? 

 

Vad kan tolkas utifrån Empirin 

Det som framgår tydligt ifrån empiri källorna som både intervjuats och överlämnades i form av 

en rapport från Niras konsultfirma (2016) är att det finns en stor del av medarbetarna som ser 

positivt på flytten och förändringsarbetet som just nu pågår. De har fått deltagit i mindre 

kreativa workshops för att framföra tankar och idéer, fått deltaga i aktiviteter som ska ge en 

bättre insikt över hur det nya arbetssättet kommer gå till och fått tagit del utav studiebesök för 

att se hur andra organisationer och myndigheter gått tillväga. 

Däremot så finns det fortfarande delar av förändringen som ses som problematiska och frågor 

som har blivit obesvarade av projektledningen i detta steg. Det är viktigt att poängtera ut att 

även om projektet har 2017 som slutmål så finns det delar av arbetet som fortfarande inte har 

kommit i gång (Bruno, 2016). Så förhoppningsvis så kommer medarbetarna får bättre 

återkoppling i deras frågor när projektet kommer längre på vägen. 

 

Här syns brister i processen som tyder på ett avvikande från den arbetsmodell som finns på 

Energimyndigheten, den tydligaste bristen som syns är det att ingen förstudie genomfördes och 

att det hamnade på den nuvarande projektledarens bord. Så en förbättringsåtgärd skulle vara i 

framtagandet av en tydlig planering, något som vid brist är en rödflagg i förändringsarbeten 

enligt Burnes (2009) då dessa ofta kan styra om ett projekt kommer kunna lyckas eller inte med 

sitt slutmål. Ytterligare så menar Van de Ven, et al. (2008) att en beskrivande karta över 

kommande steg hjälper att identifiera möjliga hinder och ytterligare skapar möjligheter för 

lyckade projekt och förändringar. Även om tidsplanen skulle behöva vara preliminär så skulle 

den hjälpa att förtydliga projektet och de kommande stegen samt ge en bättre bild över hur 

projektledningen hade tänkt sig att genomföra arbetet. Detta förslag finner stöd i det Augner 

(2009) beskriver där faktorer som ger en bättre förståelse för sammanhanget skapar motivation 

och Burnes (2009) menar att en tydlig planering eller strategi är nyckel för att undvika ett 

misslyckat projekt. På samma spår så är en tidsplanering del utav en direkt kommunikation 
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mellan projektledningen och medarbetarna vilket i sin tur kan vara ett steg på vägen till det 

Angelöw (2010) beskriver som en organisationskultur som underlättar förändringsarbeten, 

likväl förminskar distansen mellan process och processledaren enligt Kembro och Selviardis 

(2015). 

 

 

 
För denna tidsplan som tilldelats så skulle en mer detaljerad tidsplan underlätta och besvara 

orosmoment som medarbetarna möjligtvis har, ge bättre insikt i projektplanen och hjälpa 

medarbetarna förbereda eventuella frågor. 

Författarnas tankar 

Det som framgått under arbetets gång är att det finns en del förbättringsmöjligheter när det 

kommer till medarbetare involveringen. Det finns utrymme att involvera medarbetarna från ett 

tidigare stadie med då förbättringsgrupper som skapats för att driva igenom medarbetarfrågor 

ännu inte har riktigt kommit i gång och projektet är snart ett år gammalt. 

 

Under de intervjuer som genomförts samt rapporten från Niras (2016) så verkar alla 

medarbetare ha snarlika uppfattningar om varför arbetet genomförs, vad slutresultatet kommer 

att bli och hur arbetssättet kommer att designats, vilket skulle tyda på en bra och klar förmedling 

av slut visionen. Kommunikationen som har skett mellan projektledning och medarbetare har 

påvisat en rad både positiva och negativa aspekter som behöver belysas för att ge möjligheter 

till förbättring i framtida projekt. 

 

Positiva aspekter 
Bland de positiva aspekterna så är skapandet av en projektblogg en sådan där ledningen öppnar 

upp för frågor från medarbetarna och delar med sig utav ny information och diverse aktiviteter 

som sker i samband med projektet. Förbättringsgrupperna som skapats har breda och skilda 

teman vilket ger medarbetarna möjligheter till att anmäla sig till den grupp som berör deras 

intresse. De kreativa momenten som Katarina Bruno har drivit igenom har skapat en bättre 

förståelse hos medarbetarna och har samtidigt belyst deras orosmoment. 

Däremot så bör det belysas att det finns en positiv syn hos medarbetarna även om osäkerheterna 

kom till ytan först och valet att lyfta majoriteten av negativa orosmoment är för att belysa de 

förbättringsmöjligheter som finns. Majoriteten ser projektet som en möjlighet till ökad 

motivation att befinna sig på arbetsplatsen och att arbeta mindre hemifrån samt möjligheterna 

till att träffa nya arbetskamrater som annars har funnits på andra våningar och i andra 

avdelningar. Så även om det har funnits en uppfattning av negativitet mot projektet så är det 

inte den hela sanningen. 

 

Negativa aspekter 
Brister i användandet av den skapade bloggen ses i att frågor ibland kan ligga obesvarade i över 

en vecka och ibland behöver ställas på nytt för att få svar. Denna brist skulle kunna förklaras 

med det faktum att projektledningen fortfarande enbart består av ett fåtal individer vilket kan 
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störa informationsflödet. Ytterligare en brist är återkopplingen mellan förbättringsgrupperna 

och medarbetarna som har varit otydlig och i vissa fall obesvarad. 

 

Från medarbetarnas håll så har det funnits en viss osäkerhet när det kommer till att arbeta i ett 

Aktivitetsbaserat arbetssätt då tidigare erfarenheter av att arbeta i Öppna Landskap har skapat 

en viss negativitet kring detta. En bakomliggande orsak till vad som har skapat attityden är att 

de inte vill överge sina nuvarande kontor och återgå till det öppna arbetet som tidigare har varit 

en källa till störande moment och koncentrationssvårigheter. Det som kan vara viktigt här är att 

ett företaget som planerar en förändring, som i fallet med denna studie är Energimyndigheten, 

inte går till överdrift i sån öppenhet utan fortfarande ger möjligheter till grupprum, tysta rum 

och inkuberingsrum för att ge medarbetarna möjligheter att gå undan när det behövs. 

 

Det uttrycktes även en osäkerhet om vare sig det nya arbetssättet kommer vara en trend eller 

inte och om det kommer bli någon större förändring i arbetssättet förutom möjligheten att 

förflytta sig från zon till zon. Här så finns det förbättringsmöjligheter för projektledningen att 

hantera orosmoment på ett tidigare stadie för att förebygga att dessa växer och sprider sig bland 

medarbetarna. Allen (1995) hävdar att en tydlig vision kan ge en ljusare framtida inriktning och 

skapar en känsla av att slutmålet kommer vara spännande. 

Här behövs det även sägas att Energimyndighetens avvikelse från processmodellen i form av 

bristande förplanering och förstudie har skapat ett berg av ansvar som hamnade hos 

projektledningen vilket skapat förseningar och försvårat kommunikationen (Bruno, 2016). 

 

Med det påvisade resultatet som skett under analys och diskussionskapitlet så kommer 

nästkommande kapitel vara fokuserat på att utveckla en egengjord processmodell som tagit 

inspiration från den presenterade ELLEN och liknande processmodeller. Målet här är att ge 

förslag på hur förbättringar kan ske för att fylla i de förbättringsmöjligheter som har upptäckts 

under arbetets gång. 

 

  



39 
 

Resultat 

Här redovisas studiens resultat utifrån forskningsfrågorna samt en egenskapad förbättring på 

nuvarande modell. Då arbetet hade som mål att undersöka medarbetarnas delaktighet i 

förändringen och förändringsprocessen som används så kommer resultatet följa dessa två 

punkter. Hälften av resultatet kommer att beröra medarbetarnas involvering och syn samt hur 

förbättringar kan göras. Den andra halvan kommer att presentera förbättringar på 

Energimyndighetens processmodell ELLEN. 

Medarbetarnas delaktighet 

Den forskningsfråga som har drivit del utav arbetet har varit hur medarbetarna upplever deras 

delaktighet i förändringen som sker på Energimyndigheten och även om arbetet inte hade som 

avsikt att kartlägga hur deras medarbetare har blivit involverade så är detta en positiv 

konsekvens som kommer att beröras. 

Som svar på forskningsfrågan så upplevs det generellt sett bra delaktighet från medarbetarna i 

förändringsarbetet då de bland annat har nämnt intresse i att delta i förbättringsgrupper som har 

skapats, fått tagit del utav workshops, informationsmöten och studiebesök. 

Medarbetarna som intervjuats har ställt sig positiva inför att få arbeta med förändringsarbetet i 

formen av förbättringsgrupperna och på så sätt fått involvera sig i förändringsprocessen. 

Ytterligare så känner de att kommunikationen har fungerat men att brister har funnits vilket har 

försämrat informationsutbytet mellan ledning och medarbetare. Under arbetets gång så har även 

Projektledaren informerat uppsatsförfattarna att flera workshops har genomförts och är 

planerade.  

 

Så som svar på forskningsfrågan ”Hur upplever Energimyndighetens medarbetare 

delaktigheten i det nuvarande förändringsarbetet mot en aktivitetsbaserad arbetsplats?” så har 

medarbetarna själva uttryckt att de upplevt en bra delaktighet  i projektet och känner sig relativt 

nöjda med de erbjudanden som har givits från projektledningens håll. 

 

För att kunna öka nivån av medarbetarinvolvering så har studien funnit ett antal 

förbättringsmöjligheter som vid åtgärdande skulle kunna förbättra den upplevda involveringen 

som finns på Energimyndigheten. Dessa förbättringsmöjligheter har formulerats till följande 

punktlista: 
 Trots att ett intresse för förbättringsgrupper har uppvisas så finns det brister i nivån av 

engagemanget och ambitionerna. Enbart ett 30-tal medarbetare har tagit steget och 

anmält sig till någon av grupperna och med tanke på det finns ca 240 anställda på 

Energimyndigheten så finns här stora förbättringsmöjligheter. Det bristande 

engagemanget för dessa grupper kan ha skadats utav en längre inaktivitet som projektet 

som helhet har upplevt av förseningar från Byggherrar och med en lång vänteperiod för 

återkoppling till grupperna kan även vara en bakomliggande orsak. 

 

 När det kommer till kommunikationen mellan projektledning och medarbetare så har 

det upptäckts ett antal bristningspunkter som har skapat missförstånd och gjort att 

information har fallit mellan stolarna. En sådan brist har varit det att medarbetarna har 

inte varit medvetna om den projektmodellen som används eller byggplanen som har 

designats fram. 
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 Även om steg har gjorts för att förbättra kommunikationen genom att skapa en 

projektblogg där information angående projektet delas ut till medarbetarna så har det 

även här upptäckts brister i engagemanget. Bloggen har haft bristande aktivitet från både 

medarbetarna och projektledningen, där de få frågor som ställs från medarbetarna kan 

ligga obesvarade i flera dagar. 

 

 Studien har också upptäckt att brister finns i det att ingen tidsplan har kunnat påvisas 

varken från medarbetare eller projektledningen. 

 

 Även om slutmålet för projektet har varit tydligt från alla medarbetare som intervjuats 

så har orosmoment funnits angående det slutgiltiga arbetssättet. Frågor angående 

förvaring av egna stolar, minskning av pappers användande samt hur telefonkonferenser 

är planerade att gå till har varit några av de punkter som har varit obesvarade. 

 

Ännu en gång så är det viktigt att belysa det faktum att en stor positiv anda finns hos 

medarbetarna även om medarbetarinvolveringen är bristande. Några av de positiva aspekterna 

som medarbetarna ser hos förändringen har bland annat varit en längtan till att få arbeta i en 

mer kreativ miljö, kunna lättare arbeta över gränserna för att samla in olika personer med olika 

erfarenheter, få en ökad flexibilitet i arbetet, träffa nya arbetskamrater och finna en ökad 

motivation att ta sig till arbetet och att dra ner på antalet dagar de arbetar hemifrån på. 

Den bakomliggande tanken är att samla personer med olika kunskaper, bakgrunder och 

intressen för att utbyta idéer och tankar med mål att åstadkomma något som endast kan 

framställas genom grupp kreativitet (Leonard & Swap, 2005; Tidd & Bessant ,2012). Den effekt 

som framkommer av att jobba över gränser och avdelningar är något som även kommer att 

uppnås med det nya Aktivitetsbaserade arbetet om detta implementeras på ett bra och tydligt 

sätt. 

Processmodell 

Som tidigare nämnt så har undersökningen haft två forskningsfrågor som legat till grund för 

arbetet. Den andra av dessa berör förändringsprocesserna som finns på plats hos 

Energimyndigheten och hur dessa kan användas för att öka innovationskapaciteten och 

medarbetarinvolveringen hos myndigheten. I den följande texten så kommer resultat för denna 

forskningsfråga att presenteras i form av de största förbättringsmöjligheterna samt 

innovationsbidraget i form av en inkrementellt förbättrad processmodell. 

 

Behovet att arbeta innovativt har varit efterfrågat de senaste tiderna hos flera stora 

organisationer där Awang, et. al.(2014) påpekar att det är viktigt att tillämpa av 

nya beteenden och tillämpning av nya saker som gynnar organisationen på olika nivåer. 

Studien har tidigare uppvisat en avsaknad på förarbete inför projektets start. Eftersom det inte 

fanns någon förstudie så har det skapat stora mängder av arbete för projektledaren att hantera 

vilket har tagit tid som annars skulle kunna ha fokuserats på att planera framtida steg i projektet. 

Enligt de teorier som Sandström (2000) presenterar ligger vikten av teorierna att ha en röd tråd 

genom att skapa sig en helhetsbild innan arbetet påbörjas. Här menar Sandström (2000) att en 

kartläggning av projektet behöver göras för att skapa ett tidsperspektiv som det resterande 

arbetet kan byggas på. Baserat i dem här teorierna så presenterar studien ett par åtgärder som 

skulle kunna förbättra användandet av processmodellen i framtida arbeten. Dessa åtgärder 

kommer att beröra de första två stegen i processen och är följande: 
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 Garantera förstudier i stora projekt genom att låta den utsatta projektledaren läsa igenom 

och ge sitt godkännande innan starten. Detta för att underlätta projektet (Sandström, 

2000) och förebygga överbelastning i 

projektledningen (Bruno, 2016). 

 

 Skapa en projektledning under inledande steg 

(se modell till höger) för att underlätta framtida 

arbete och ytterligare förebygga onödig 

övertid. 

 

 Skapa en tidsplan, även om det är preliminärt 

för att skapa trygghet hos berörda under processen samt ge ett bättre tidsperspektiv för 

projektledningen att bygga kommande steg på (Sandström, 2000; Svahn; Hellström; 

Leander, 2016). 

 

Dessa två steg kan användas och förbättras till framtida arbeten. För arbetet som sker nu på 

Energimyndigheten så finns åtgärder som kan appliceras i det nuvarande projektet i form av 

mer aktiva och involverade förbättringsgrupper. Från ett organisationsteoretiskt perspektiv så 

läggs stor vikt på förstudier för att både se hur andra företag har genomfört ett projekt samt se 

vilka möjligheter och hinder som kan stötas på under projektets gång. Detta för att försäkra sig 

från att hamna bland de 70% av misslyckade förändringsprojekt (Beer & Nohiras, 2014). 

 

Den utvecklade processmodellen och Kreativa Motorn 
Här nedan presenterar studien den utvecklade processmodellen, inspirerad av 

Energimyndighetens nuvarande process med tillägg gjorda från teorier samt egna erfarenheter 

från uppsattsförfattarna. 

 

 

 
 

 

Den röda markeringen är det förslag som presenterats i föregående avsnitt där säkerställandet 

av förstudien måste genomföras vid stora projekt såsom i fallet med denna studie. Utvecklingen 

av de nuvarande använda Förbättringsgrupperna (FG) har lagts som en parallell process som 

skapas under Förstudie steget. 

För att öka medarbetarnas involvering i förändringsprocesser och projektarbeten på 

Energimyndigheten så rekommenderas det att skapa Förbättringsgrupper (FG) i ett tidigt stadie 

av arbetet. Dessa grupper bör bestå utav medarbetare och projektledare som tillsammans arbetar 

för att komma med förbättringar, lösningar och nya idéer under projektets gång. 

Figur 2- inledande två steg från 
Energimyndighetens processmodell 
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Uppsatsförfattarna anser att genom att hålla ett kontinuerligt arbete mellan Projektledningen 

och FG så kommer detta att leda till en mer öppen kommunikation vilket visualiseras med hjälp 

av pilarna i modellen ovan. Förbättringsgrupper kan även användas som aktivt medlare mellan 

Projektledningen och de övriga medarbetarna för en förbättrad kommunikationsväg. Förutom 

den kreativa aspekten med grupperna så anser Uppsatsförfattarna att FG skapar en ökad känsla 

av engagemang, motivation och stärka ambitionerna som finns hos medarbetarna. 

 

Som en parallell del utav ett projektarbete så bör FG använda sig av en egen arbetsmetod för 

att säkerställa att arbetet sker i liknande faser. Denna arbetsmetod, döpt till Den Kreativa 

Motorn är skapad som ett komplement för Energimyndigheten att använda och är en 

egenskapad modell från Uppsatsförfattarna. Modellen är baserad på de egna erfarenheterna från 

Uppsatsförfattarna i kombination med teorier presenterade av Tidd och Bessant (2013). I enkla 

drag så är det en cirkulär process inspirerad av Demings (2000) PGSA-model. Syftet med Den 

Kreativa Motorn är att öka medarbetarinvolvering, skapa en plattform för kreativitet och att öka 

processmodellens potentiella innotionskapaciteten. 
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Validitet 

Som tidigare nämnt av Bryman (2008) så har Validiteten hos en forskningsrapport ytterligare 

steg än dom nämnda under metoden. Dessa var Trovärdigheten, Överförbarheten, Pålitligheten 

och Konfirmeringen. För detta resultat så kan Trovärdigheten diskuteras från många olika 

perspektiv men författarnas synpunkt är att resultatet reflekterar den verklighet som finns på 

Energimyndigheten och de förbättringar som föreslagits berör faktiska områden där 

förbättringar kan göras. Däremot så kan Pålitligheten ifrågasättas då undersökningen gjordes 

under väldigt speciella omständigheter och är svåra att replikera. Konfirmering är även något 

som kan ha påverkats av författarna då egna erfarenheter av förändringsarbeten har gått in i 

resultaten om den förbättrade arbetsmodellen. Även under empirianalysen så kan egna 

erfarenheter ha påverkat hur något har tolkats men då arbeten av kvalitativa ansatser innehåller 

moment av tolkning så kan detta inte undvikas. Överförbarheten däremot anses vara stark då 

resultatet i form av den framtagna modellen kan användas på arbeten utanför 

Energimyndigheten. 

Vidareforskning 

För framtida forskning kring liknande arbeten och förändringsprocesser så har 

Uppsattsförfattarna valt att spalta upp ett par punkter som känns som punkter vilket skulle 

kunna förbättra studier i framtiden. 

 Observera under nästan hela processens gång 

 Eftersom ett projekt har många delar som konstant är i rörelse så kan det 

förekomma djupare kunskap genom att få möjlighet att studera processen som 

helhet. Detta skulle däremot ta lång tid vilket skulle bättre passa vid 

longitudinella studier. 

 Göra en Enkätundersökning för att få ett bredare perspektiv 

 Genom att få in flera perspektiv och flera röster så skapas en bättre syn på 

helheten. 

 Intervjua Fackliga representanter för en ökad förståelse om processen 

 Fackliga representanter får oftast höra saker som annars hålls utanför 

arbetsplatsen. 

 Återkoppling- ha möjlighet att göra eller ställa uppföljningsfrågor under arbetsgång. 

 Diskrepans har uppkommit i studien där information inte har tilldelats vid 

intervjutillfället men som tilldelats vid senare tillfällen. Genom att göra 

återkopplingar så ges en bättre tidsuppfattning om när och vad som tillkommer 

mellan intervjuerna. 

 Djupare omvärldsanalyser skulle kunna användas för att ge ett bättre jämförelsematerial 

för diskussion där fakta från hur andra organisationer och företag gör förändringar 

jämförs mot det aktuella som undersöks. 

 Försöka få ett skrivbord på organisationen eller arbetsplatsen. 

 Genom att bosätta sig på arbetsplatsen så kan man även ta del utav vardagliga 

företeelser som spontana möten, tankar och diskussioner som annars är svåra att 

kartlägga. 
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Avslutande tankar 

För att kunna säkerställa att det nya arbetssättet kommer att fungera hos Energimyndighetens 

nya lokaler så föreslår Upsastsförfattarna att Energimyndigheten tittar igenom Lewins 

förändringsmodell där det avslutande steget handlar om hur man ska “frysa” den nya 

förändringen så att den håller över tid. Rekommenderad läsning är Lewis, Romanaggi och 

Chapple (2010); Burnes (2004) och Forslund (2013). 
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Appendix 

Missivbrev 

Välkommen och tack för din medverkan! 

 

Nedan så kommer en kort sammanfattning om vad denna intervju handlar om samt Etiska regler 

som vi vill informera dig om som intervjuperson. 

 

Vi är två studenter från Innovationsprogrammet som just nu arbetar med vårt Examensarbete 

som inriktar sig på förändringsprocesser och medarbetarinvolvering. Genom att undersöka hur 

dessa teman fungerar i förändringsarbetet som sker på Energimyndigheten mot Öppna 

kontorslandskap (Aktivitetsbaserat arbete) så hoppas vi på att kunna finna möjligheter för 

effektivisering och förbättring genom att koppla Teori med Praktik och även tillföra ny 

information till forskningsområdet. 

 

Undersökningen är självklart frivillig och du som undersökningsdeltagare får närsomhelst tacka 

nej till att fortsätta med intervjun. Det är även helt frivilligt att svara på frågorna, så om det är 

någon/några frågor som känns obekväma att svara på så behövs dessa inte svaras på. 

Vi planerar att intervjuerna tar någonstans mellan 30-60 minuter och dessa kommer att spelas 

in för senare transkribering, om detta är ett problem så säg gärna till så begränsar vi oss till 

anteckningar. 

 

Materialet som inhämtas kommer att följa de etiska forskningsreglerna, så du som 

undersökningsdeltagare kommer att förbli anonym. Datan som inhämtas kommer även endast 

att användas i forskningssyfte och efter Examensarbetets avslutande att förstöras. 

 

Om du har några frågor så ställ gärna dem vid intervjutillfället eller kontakta oss på följande 

information: 

 

Pierre Fjellberg – pfg09001@student.mdh.se 

 

Mohamed Abdukani -  mmd14007@student.mdh.se 
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Intervjuguide 

Medarbetare 

Bakgrundsfrågor 

 Vad heter du? 

 Din ålder ? 

 Din befattning/ arbetstitel ? 

 Hur länge har du jobbat på organisationen ? 

Frågor om Förändringen 

 Hur upplever du inför förändringsprocessen mot en aktivitetsbaserad arbetsplats ? 

 Tycker du att förändringsprocessen påverkade dig ? 

 Känner du att du har fått möjligheter att medverka processen? 

 Anser du att du har fått tillräckligt information och fakta kring förändringsprocessen? 

 hur har du fått informationen? 

 Vad är det som gör dig att du vill medverka förändringen ? eller att du inte känner att 

du inte medverkade ? 

Förväntningar: 

 Vad har du för förväntningar på förändringsarbetet? 

 Vet du varför förändringen sker? alltså målet med förändringen ? 

Frågor om Innovation / Öppet landskap 

 Vad du vet, finns det någon förändringsprocess som blivit standardiserad? 

 Hur var din syn på att arbeta i ett öppet landskap förut och hur ser du nu på arbetet? 

 Har förändringsprocessen blivit kartlagd någonstans där ni som medarbetare kan ta del 

utav processen? 

 Har det genomförts några kreativa moment i samband med förändringen och känns det 

att informationen som utvunnits tagits tillvara på? 

 Vad tror du finns för negativa respektive positiva aspekter genom att arbeta med öppna 

landskap? 
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Projektledare 

● Vad heter du? 

● Din ålder ? 

● Din befattning/ arbetstitel ? 

● Hur länge har du jobbat på organisationen ? 

 

1. Har du några erfarenheter av förändringsarbeten sedan tidigare? 

 

2. Vilka direktiv fick du som projektledare? 

 

3. Hur skulle du beskriva målet med förändringen? 

 

4. Vad har du för förväntningar på förändringsarbetet? 

svar ja: vad kan det vara? 

svar nej: varför har du inte förväntningar ? 

 

5. Vad har du för förväntningar från förbättrings grupperna? 

a. Är dessa förväntningar uttalade till grupperna? 

 

6. Har ni någon förändringsprocess som ni arbetar efter? 

a. Om ja, finns den tillgänglig för medarbetarna att se? 

i. Om ja, vilka steg innehåller den processen? 

b. Om nej, kan det finnas ett behov av en? 

 

7. Finns det något tidsschema över förändringen som medarbetarna kan ta del utav? 

 

8. Hur var din syn på att arbeta i ett öppet landskap innan förändringen började? 

a. hur ser du nu på arbetet? 

 

9. Har det genomförts några kreativa moment i samband med förändringsprocesser 

a.  känns det att informationen som utvunnits tagits tillvara på? 

 

10. Anser du att medarbetarna är motiverad inför förändringen? 

a. Om ja, på vilket sätt blev de motiverade? 

 

11. Ambition och engagemang göra människor delaktiga i en större utsträck, upplever 

du att medarbetarna är tillräckligt engagerade för förändringsprocessen? 

 

12. På vilka sätt involverade ni medarbetarna i förändringsprocessen? 

 

13. Har du några förslag på hur man bör arbeta med en förändring som denna? 
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Exempel Analys 

 

FRÅGA SVAR 

HUVUDKATEGORI 

INNOVATION  

FÖRÄNDRING 

UNDERKATEGORI 

KREATIVITET 

M&P 

ÖPPET LANDSKAP 

DELAKTIGHET 

FÖRVÄNTNINGAR 

M&P 

NYCKELORD 

ex: 

Högt till tak 

Frihet 

Ostrukturerat 

 

Hur upplever du inför 

förändringsprocessen? 

Jag känner mig 

positiv inför 

förändringen. 

Förändring 

Öppet landskap/ 

aktivitetsbaserat 

arbete 

Nya lokaler 

Nytt arbetssätt 

 

 

 

Tycker att det 

ska bli positivt att 

få möjlighet att 

profilera oss och 

bli förebilder för 

Energismarta 

lösningar. 

Förändring 

innovation 

Kreativitet 

Förväntningar 

Profilering 

Utvecklingsmöjligheter 

 

Ska bli bra med 

mindre 

oanvända ytor 

och möjligheten 

till enklare 

förändringar 

  
Flexibilitet 

Effektivisering 

 


