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Titel: Det handlar om förtroende: En studie av gamla Ekonomihögskolans situation på 
Mälardalens högskola 

Sammanfattning: Mälardalens högskola har utfört en omvälvande organisationsförändring. 
Denna förändring har skapat en stark negativ reaktion från personalen på Akademin för 
hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST). Syftet med denna studie är att ta reda på varför 
personalen på HST är negativa/positiva till den omorganisation som har skett. 

 

För att ta reda på detta har jag använt mig av Oregs (2006) modell som använder sig av sex 
olika orsaker som kan påverka personalens attityd till förändringen. Jag har använt mig av 
fyra stycken intervjuer av personalen inom den gamla institutionen Ekonomihögskolan och av 
en enkät gjord av MDH:s ledning (Feb - Maj 2009). 

 

Jag har kommit fram till att den största orsaken till en negativ syn på 
organisationsförändringen är att förtroendet saknas mellan personalen och ledningen, vilket 
borde åtgärdas genom närmare samarbete.  
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Vad är problemet? 
I detta kapitel beskrivs problemet, syfte, frågeställning och avgränsningar 

 

Organisationsstrukturen vid Mälardalens högskola har förändrats från nio olika institutioner 
till fyra stycken Akademier år 2008. Speciellt Akademin för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling (HST) har blivit starkt påverkad av organisationsförändringen genom att 
Ekonomihögskolan, Institutionen för samhällsteknik, Institutionen för samhälls- och 
beteendevetenskap och Institutionen för biologi och kemiteknik, nu ska samarbeta i en 
Akademi (mdh.se, 2009-11-26). Denna förändring verkar ha skapat en stark reaktion från 
personalen som en enkät gjord av Mälardalens högskolas ledning (Feb - Maj 2009) visar: 55 
% av personalen på HST är negativa, 21 % är neutrala och 24 % är positiva till 
omorganisationen. Vad kan denna höga negativitet bero på? 

 

Vad ska denna studie ta reda på? 
Syftet med denna studie är att ta reda på varför personalen på HST är negativa/positiva till 
den omorganisation som har skett. 

 

Utifrån syftet formulerades dessa problemformuleringar: 

• Vilka är de främsta orsakerna till att omorganisationen uppfattas som negativ enligt 
respondenterna?  

• Vilka är de främsta orsakerna till att omorganisationen uppfattas som positiv enligt 
respondenterna?  

• På vilket sätt kunde organisationsförändringen gjorts bättre? 

 

Varför ska problemet åtgärdas? 
Jag anser att det finns en risk att en negativ stämning bland personalen efter omorganisationen 
kan påverka studenterna negativt genom att personalen kan eller inte vill utföra sina 
arbetsuppgifter effektivt. Vilket gör att studenterna kan får en sämre utbildningsmiljö, vilket 
kan göra att skolan får färre studenter och därmed ekonomiska problem. Som bland annat 
Grönroos (2004) anger är det personalen som är den viktigaste komponenten för att skapa en 
god service. Därför är det viktigt att ta reda på vad som denna negativitet beror på. 

 

Avgränsningar 
De fyra respondenterna som valts tillhörde tidigare Ekonomihögskolan(EKI) som nu tillhör 
Akademin HST. Enkäten (Feb - Maj 2009) som används i empirin, har besvarats av en 

http://www.mdh.se/
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majoritet av personalen på HST. Detta betyder att studien är fokuserad till stor del på EKI, 
men kan även appliceras till HST i stort. De som inte tillhörde EKI avgränsades bort vid mitt 
val av respondenter, detta för att skapa en population som kan undersökas under den 
begränsade tid jag har. Den delen av personalen som är ny och som inte har varit med om 
organisationsförändringen tas också ur populationen. Detta för att de inte har tillräkligt med 
kunskap om organisationsförändringen. 

 

Vem har användning av denna studie? 
Denna studie är användbar för ledningen på Mälardalens högskola för att ta reda på vad som 
kan ha gjorts bättre. Den kan också vara användbar för andra högskolor som funderar på att 
göra en omorganisation. För att få klarhet över vad man bör tänka på när man gör 
omorganisationer i universitetsmiljö. 
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Teoretisk grund 
I detta kapitel beskrivs först hur motstånd mot förändring framställs i litteraturen enligt 
Piderit (2000, s783-785). Sedan beskrivs de olika delarna av Oregs (2006) modell. 

 

Motstånd mot förändring 
Enligt Piderit (2000, s783-785) handlar litteraturen om organisationsförändringar mycket om 
motstånd till förändring.  Man antar att om personalen är mot en förändring, och litteraturen 
handlar mycket om hur man ska övertyga personalen att gå med på ledningens linje istället för 
att börja fundera över varför personalen gör motstånd. Personalen kan till exempel vara rädd 
att organisationen inte kommer fungera optimalt och därför göra motstånd. Denna förenklig 
av fenomenet ”motstånd till förändring” har gjort att litteraturen har klumpat ihop motståndet 
till en enda faktor, istället för att basera sig på tre olika dimensionen av motstånd till 
organisationsförändring: Den emotionella, beteendebaserade och den kognitiva(rationella). 
Dessa tre dimensioner återfinns på en skala mellan positiva och negativa faktorer vilket 
betyder att till exempel den emotionella faktorn kan vara negativ men de andra dimensionerna 
kan vara positiva på samma gång. Dessa faktorer kan därmed ta ut varandra. (Piderit 2000, 
s.783-785) 

 

Modell 
Modellen på nästa sida har jag valt för att den åskådlig gör tre dimensioner av ”Motstånd till 
förändring” och följer därmed Piderits (2000, s.783-785) rekommendation till att inte förenkla 
konceptet till en dimension. Andra orsaken till att jag har valt denna modell är att jag tycker 
den har sammanställt faktorerna som är relevanta för organisationsförändringar. 
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 Figur 1: Omarbetad modell: Orsaker till motstånd till omorganisation, resultat av Oregs 
undersökning av en omorganisation i försvarsindustrin (Oreg 2006, s.90). 

 

Beskrivning av modell 

Orsaker som påverkar viljan till en organisationsförändring 
Enligt Oreg (2006, s78) finns det sex orsaker som påverkar personalens reaktion på 
omorganisationen som inte baserar sig på individs personlighet. Tre av dessa är 
resultatorienterade. Tror personalen att denna förändring kommer att leda till ett positiv eller 
negativt förändringsresultat för dem? Dessa tre faktorer är: Makt och Prestige, Jobbsituation 
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och Naturliga fördelar. Tre faktorer är processorienterade, alltså hur omorganisationen 
implementeras i praktiken. Dessa tre faktorer är: Förtroende för ledningen, Information och 
kommunikation och Social påverkan. 

 

Resultat inriktade orsaker 
Makt och Prestige – I en omorganisation förändras ofta maktbalansen. Vissa personer får 
mera makt och andra personer förlorar sin makt, de som får mer makt tenderar att se positivt 
på omorganisationen och de som förlorar makt tenderar att se negativt på omorganisationen 
(Oreg 2006, s.79). Makt kan antingen vara den som tar de flesta besluten, men det finns också 
annan sorts makt som makten över informationsflöden, ha ett gott anseende, kontroll över 
belöningar med mera. (Bolman & Deal 2008, s.203-204) 

 

I en organisation är vissa jobb mera prestigefyllda än andra, ofta de jobb som sitter på mer 
makt. Vilket betyder att den som förlorar makt i organisationen förlorar också prestige och 
status, vilket förstärker styrkan av motståndet till förändringen. Denna förändring påverkar 
alla de tre sorts motstånd, men mest påverkas engagemanget tack vare att personalen förlorar 
makt förlorar de också möjligheten att påverka sin arbetsplats. (Oreg 2006, s.79) 

 

Jobbsituation - Om personalen riskerar att förlorar jobbet tack vare omorganisationen, finns 
det orsaker att anta att motståndet blir högt. Beroende på var i organisationen personalen 
jobbar finns det större eller mindre risk för att bli av med jobbet. Denna osäkerhet kan skapa 
starka negativa känslor till själva omorganisationen (Oreg 2006, s79). Jobbosäkerhet kan 
också leda till att personalen inte jobbar lika effektivt för att de oroar sig över vad som ska 
hända med sitt jobb. Dessa reaktioner beror på hur stort hot omorganisation sätter på 
individens arbete. Mindre förändringar leder till mindre osäkerhet. Om det är en temporär 
förlust av arbete skapar den mindre osäkerhet än permanent, samma gäller om det är en 
förlust i arbetsuppgifter (Greenhalgh och Rosenblatt 1984 s.440-441). Jobbsituationen kan 
också skapa stark press om personalen känner att de inte har kontroll över sitt arbete, 
tillsammans med arbetskrav som är för höga (Doef och Maes 1999, s.87). 

 

Naturliga fördelar - Med naturliga fördelar avses att individen får en belöning genom att 
utföra sitt arbete i sig själv (Bartol och Srivastava, s.66). Om omorganisationen leder till att 
personalen förflyttas till mindre intressant, mindre självständigt och mindre utmanande arbete 
kan det leda till att personalen ser negativt på organisationsförändringen. Andra delar av 
personalen kanske får ett intressantare jobb i och med förändringen och därmed ser positivt på 
detta. Att förlora sina naturliga fördelar kan leda till starka emotionella reaktioner för att de 
kan förlora möjligheten till självständighet och självbestämmande. Detta leder också till att 
personalen känner mindre engagemang för organisationen. (Oreg 2006, s.80) 
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Process inriktade orsaker 
Förtroende för ledningen – Om personalen litar på ledningen att göra det bästa för 
organisationen och sina medlemmar finns det större chans att omorganisationen ska leda till 
en positiv reaktion än om förtroende för ledningen är lågt (Oreg 2006, s81). Förtroende 
påverkar förhållandet till ledningen genom alla tre dimensioner de; emotionella, beteende och 
hur man tänker. Förtroende har identifieras att innehålla dessa element: 1. Integritet, är 
ledningen ärlig mot personalen. 2. Kompetens, verkar ledningen handla på ett kompetent sätt. 
3. Konsistent beteende, är ledningen rättvis och förutsägbar. 4. Lojalitet, verkar ledningen ha 
motiv som personalen delar. 5. Öppenhet, ledningen delar med sig av information och idéer 
med personalen.(Clark och Payne 1997, s.207-208) 

   

Information och kommunikation – Om personalen får tillräkligt med information och rätt sorts 
information finns det större chans att omorganisationen får positiv respons. Speciellt om 
informationen om omorganisationen är informativ, användbar och läglig. (Oreg 2006, s.81) 
Poängteras att det är viktigt att det är en tvåvägskommunikation i omorganisationsprocessen. 
Att personalen får känna sig delaktig i förändringen och att inte ledningen bestämmer allting 
genom ett ”top-down” perspektiv, annars finns det risk för att organisationsförändringen blir 
negativt mottagen både genom att ifrågasätta om denna förändring är bra och nödvändig, och 
börja motarbeta själva förändringen.(Heide & Johansson 2008, s20) 

  

Social påverkan - Individens sociala nätverk i organisationen påverkar också hur personer 
uppfattar den organisationsförändring som pågår. Om det sociala nätverket upplever att 
omorganisationen är bra finns det större chans att individen också gör det, samma sak gäller 
tvärtom, om nätverket tycker att omorganisationen är negativ så finns det större chans att 
individen tycker samma sak. (Oreg 2006, s.81) Olika individer påverkar varandra olika 
mycket, individer som är vänner och beter sig ganska lika påverkar varandra mera än personer 
som inte känner varandra. Även människor som är på samma nivå i organisationens hierarki 
tenderar att påverka varandra mera än de som ligger långt ifrån varandra i organisationen. 
Detta betyder att de olika hierarkiska grupperna tenderar att tycka lika om en 
organisationsförändring positiva eller negativa effekter. (Ibarra & Andrews 1993, s.277) 

 

Tre arbetsrelaterade resultat 
Enligt Oreg (2006, s.82-83) finns det tre olika sorters motstånd till förändring: baserade på 
känslor, beteende och vad man tycker rationellt om förändringen. Dessa tre dimensioner 
påverkar även varandra. Om man får starka negativa känslor till förändringen kan det också 
leda till ett negativt beteende.  Detta betyder således att de tre olika resultaten är relaterade till 
varandra.  
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Engagemang 
Oreg (2006, s.74) anser att ju positivare man tror på en organisationsförändring desto mer 
engagemang har man för själva organisationsförändringen, och tvärtom om man tror på att 
organisationsförändring leder till försämring av organisationen och sin position i den leder det 
till dåligt engagemang.  

 

Tillfredställelse 
Tillfredställelse baserar sig på vad personalen känner för omorganisation. Skapar 
omorganisationen positiva eller negativa känslor (Oreg 2006, s.82-83). I en omstörtande 
omorganisation kan det leda till att personalen känner sig arg och frustrerad. Individer kan 
också känna förlust och sorg över att de måste överge sitt etablerade sätt att arbeta. När en 
individ förlorar sin identitet inom företaget kan det leda till att denne får sämre 
självförtroende, blir ledsen och orolig. Dessa negativa känslor kan i slutänden leda till 
motstånd mot själva omorganisationen. (Bovey & Hede 2001, s.374) 

 

Avsikt att sluta 
Avsikten att sluta beror på om en individ har låg tillfredställelse och saknar engagemang för 
organisationen, för stor arbetsbörda och oklar jobbeskrivning efter en omorganisation kan 
även leda till stress och därmed också ökar chansen till att en individ slutar. (Firth et al. 2003, 
s.171) 

 



 

12 
 

Tillvägagångssätt 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet, val av sekundärdata och primärdata och 
avslutas med metodkritik 

 

Val av tillvägagångssätt 
I denna studie valde jag att använda kvalitativa intervjuer. Detta för att i kvalitativa intervjuer 
försöker utredaren ta reda på vad den som blir intervjuad tänker och känner vilket är syftet 
med studien. Intervjuerna var av låg grad av standardisering, det vill säga intervjun förändras 
beroende på hur respondenten beter sig, inte att intervjuaren bestämmer exakt hur intervjun 
ska gå till (Trost 1997). Intervjuerna var semi-strukturerade, vilket betyder att jag har gått 
igenom vissa i förväg uppsatta punkter men annars kan respondenten svara fritt på det sätt 
som passar dem(Fisher 2007, s.159). Jag valde att gå tillväga på detta sätt för att jag anser att 
detta är det bästa sättet att ta reda på om/varför personalen är kritiska till förändringen.  

 

Sekundärdata 
Sekundärdata har samlats in genom att använda de databaser som finns att tillgå på 
Mälardalens högskolas bibliotek. Databaser som har sökts igenom är: ELIN@Mälardalen, 
ABI/INFORM Global, Emerald, Google Scholar, JSTOR, LIBRIS, PsycINFO och 
ScienceDirect. Jag använde sökord som ”Resistance to change”, ”Reorganization”, 
”Restructuring”. Efter det jag hade bestämt modell, började jag söka på de begrepp som 
modellen använde. Begrepp som: ”Power and Prestige”, “Job Security”, “Intrinsic rewards”, 
“Trust in management”, “Information and communication”, “Social Influence”, “Job 
Satisfaction”, “Intention to quit”, “Commitment” användes.  Jag har dessutom använt MDH:s 
hemsida för att söka information om organisationen. 

 

Primärdata och Urval 
Primärdata har samlats in genom fyra intervjuer och användningen av enkäten (Feb - Maj 
2009). Anledningen till att jag gjorde just fyra intervjuer var att jag kände att de hade börjat 
upprepa sig och att olika teman över vad de ansåg blev tydligt. Enligt Trost (1997, s.110) är 
det också bra att begränsa antalet kvalitativa intervjuer till fyra eller fem, annars kan 
materialet bli ohanterligt. Enkäten används som förstärkare av de teman som intervjuerna 
nämnde och visar att dessa åsikter även delas av flera än de fyra intervjupersonerna.                                                                                                  

 

Jag har använt mig av bekvämlighetsurval, vilket innebär att man tar vad man råkar finna 
(Trost 1997, s.108). Jag har intervjuat de som jag av handledaren har blivit rekommenderade 
att har och som har tydliga åsikter i frågan. Sedan har respondenten rekommenderat vidare 
andra personer som har också tydliga åsikter i frågan. Därefter har jag skickat e-post till dessa 
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personer, men många visade sig vara upptagna och hade inte tid eller av andra orsaker inte vill 
ingå i studien. Tillslut använde jag mig av personaldatabasen på MDH:s hemsida för att hitta 
de sista intervjupersonerna. 

 

Bearbetning av insamlat material 
Tre av intervjuerna spelades in genom användningen av ett datorprogram som fungerade som 
en inspelare. På en av intervjuerna skedde inte detta på grund av rent praktiska skäl, i denna 
intervju antecknade jag istället. Enligt Christensen et al (2001) består bearbetningen av 
materialet av tre steg. Reduktion, strukturering och visualisering. Reduktion av materialet 
gick till så att materialet transkriberades ner från ljudfilerna för att sedan ta bort saker som var 
irrelevant. När det gällde intervjun som inte spelades in så reducerades materialet genom att 
skapa en punktlista av viktiga saker som nämndes. Sedan strukturerades materialet upp genom 
att olika teman identifierades med hjälp av syftet. Visualiseringen skedde sedan genom att de 
intervjuade delades upp beroende på vilka åsikter de hade i de olika frågorna. Slutligen 
anonymiserades texten så det inte ska gå att identifiera vilka personer som har blivit 
intervjuade. 

 

Metodkritik 
Nackdelen med metoden jag använder mig av är att jag bara har fyra intervjupersoner, därmed 
finns det inga garantier att de orsaker jag fått fram inte stämmer överens med vad som EKI 
personalen generellt tycker om den nya omorganisationen. Därför använder jag även enkäten 
(Feb - Maj 2009) som förstärkande material till att det finns fler som tycker samma sak. Men 
problemet med användningen av enkäten är att den är anonym och därmed är det omöjligt för 
mig att veta vem som har skrivit detta. Det kan till exempel vara samma person som jag har 
intervjuat. 

 

En sak som läsaren behöver vara medveten om är att denna studie fokuserar sig på personalen 
och inte ledningen. Därmed får man endast en sida av problematiken vilket gör att man inte 
får en helhetsbild av organisationsförändringen. Det kan finnas orsaker till saker skedde som 
det gjorde som personalen inte är medveten om. Att skaffa en helhetsbild över 
organisationsförändringen var inte heller syftet med studien. 
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Undersökningsresultat 
I detta kapitel redovisar jag svaren på de fyra intervjuerna, plus relevanta delar av enkäten. 

 

Jag har intervjuat fyra personer. Källorna eller namnen på individerna redovisas inte. Jag 
använder det generella ordet ”han” i kapitlet, men i detta fall kan det också vara en kvinna. 
Om källorna önskas av läsaren kan ni kontakta mig så gör jag en bedömning över vad som 
kan lämnas ut.  

 

Attityd till Organisationsförändringen 
Jag har intervjuat två universitetslektorer och två adjunkter inom företagsekonomi. En av de 
intervjuade var generellt negativ. En var till en början positiv men blev alltmer negativ när 
han har märkt hur förändringen implementerades. Den tredje var positiv till förändringen, 
medan den fjärde var neutralt inställd. Någon eller några av de intervjuade hade fått nya 
uppdrag i och med förändringen. Sammanfattningsvis kan man säga att jag har intervjuat två 
personer som väldigt kritiska till organisationen, en som är moderat kritiskt, och en som är 
positiv men tycker ändå att vissa saker kunde förbättras. Alla fyra personer har varit en längre 
tid i organisationen, ingen av dem är nyanställda.  

 

Tema: Namnet på Akademin 
Av de fyra personer jag intervjuade, så var det bara en som inte kommenterade vad han tyckte 
om namnet. Resten tyckte att Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling var ett 
dåligt val av skolans ledning. Här kommer en sammanfattning om vad som kom fram under 
intervjuerna. 

 

De anser att ämnet ekonomi verkar ha försvunnit och nämns inte i beskrivningen av HST 
officiella dokument. Också själva namnet Akademin för hållbar samhälls- och 
teknikutveckling säger ingenting om att ämnet ekonomi existerar, trots att ekonomiämnet är 
det största ämnet när det gäller elevantal och dessutom drar in mest pengar. Två respondenter 
sa att många anser att namngivningen var ett straff mot att EKI för att den gamla institutionen 
skötte ekonomin dåligt eller för att ledningen ansåg att den gruppen var för stark och ställde 
till med bekymmer. Medan en annan av respondenterna tror att det inte gjordes med mening 
utan att det berodde på okunskap från ledningens sida och att ingen var ute efter att 
marginalisera ekonomigruppen, utan det hände för att alla inte fick komma till tals. Detta 
anser alla tre att kan påverka HST negativt genom att antalet sökande minskar i framtiden, 
och att studenterna inte känner sig hemma. 

 

Dessa åsikter förstärkts av flera av kommentarerna i enkäten:  
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”Namnet HST – imagemässig katastrof! Saknar dessutom den största delen av verksamheten i 
namnet – ekonomi! Ekonomstudenter saknar därmed identitet” (HST Enkät Feb - Maj 2009, 
Anonym 2009-02-12 07.57:43) 

”HST saknar helt anknytning till ekonomi. Normalt och brukligt är att det som ett företag 
håller på med reflekteras på ett eller annat sätt i namnet”(HST Enkät Feb – Maj 2009 
Anonym 2009-02-12 16.28:53) 

 

Tema: Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen var ett återkommande tema i mina intervjuer. Alla fyra uppgav att 
arbetsfördelningen är ett problem att arbetsbördan på ekonomiavdelningarna är för hög. Detta 
sammanfattas nedan. 

 

Tre av de intervjuade har märkt i och med sammanslagningen att lärare på andra institutioner 
har väldigt lite jobb jämfört med de på gamla Ekonomihögskolan. Detta för att de andra inte 
har lika många studenter, medan de har väldigt mycket jobb tack vare att de har flest studenter 
och därmed drar in mycket pengar. Detta har HST ledningen misslyckats med att balansera. 
En av respondenterna säger att man blir lätt förbannad över att andra har en tredjedel av 
arbetet som han själv har. Medan en annan ser på detta med en positiv syn, att deras 
utbildning är populär och att studenterna gillar utbildningen de får. Två av respondenterna 
tycker att det borde fördelas mer resurser, nyanställningar, för att lätta på trycket. Två 
respondenter nämner att detta tryck har gjort att personer som borde ha gått i pension 
fortsätter att arbeta och att en person har gått i pension för att han inte tyckte om det 
nuvarande arbetsklimatet. Detta problem förvärras också genom att det är svårt att ta ut 
övertidsersättning med nuvarande reglerna. Vilket en av de intervjuade säger leder till att folk 
måste jobba gratis för att uppehålla sin yrkesheder gentemot studenterna. Utan gratis arbete 
skulle det leda till låg kvalitet på kurserna att man inte skulle få några studenter.  

 

Arbetsfördelningsproblematiken nämns också i enkäten:  

”Kortsiktigt inom området ekonomi. Ett fåtal lärare har många studenter och drar in mycket 
pengar. Dessa lärare, ofta adjunkter, ses bara som en produktionsresurs som skall utnyttjas 
så mycket som möjligt tills de själva säger upp sig..” (HST Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 
2009-02-12 13:27:54) 

 

Tema: Enhetlighet 
Alla ansåg att enhetligheten är ett problem på HST. Att de fortfarande styrs av de gamla 
grupperingarna. Men vad man ska göra åt det tyckte respondenterna olika. 
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Enligt två av respondenterna känns den nuvarande sammanställningen inte naturlig. En av 
dessa ansåg att man borde ha frågat efter synpunkter över vilka de skulle para ihop och att det 
var onaturligt att det skulle vara 200 anställda i varje akademi, det blir för många. Man kanske 
träffas i grupprummen ibland, men man känner inte alla. Vidare anser respondenten att HST:s 
mål är för abstrakt beskrivet för att kunna skapa enhetlighet. Målen är mera strategiska mål 
som forskningsinriktning och samma kvalitetskrav på pedagogik. Den andra är radikalare i sin 
kritik. Enligt denna är problemet att organisationen inte är organiserade enligt 
företagsekonomiska principer. Respondenten anser att de olika programmen som studenterna 
går på ingår i olika marknader. Därmed borde högskolan organiseras enligt de olika 
ämnesområdena som det var före förändringen, för att följa organisationsteorin. Det största 
problemet menar han är att det är så stor blandning av ämnen i HST, som inte har med 
varandra att göra och därmed inte fungerar som en enhet. Detta leder till att kvaliteten blir 
lidande. Han anser vidare att kommunikationen inom HST blir ineffektiv när det på mötena, 
tas upp mycket irrelevanta saker som inte handlar om ekonomiområdet. Han tror också att de 
andra akademierna fungerar bättre än HST, då de har mera enhetliga ämnesområden.  

 

De andra två intervjuade anser däremot att problemet är att det är för lite samarbete mellan 
grupperingarna. En av dessa anser att interaktionen går sakta, och att det saknas folk som 
driver dessa frågor. Han tycker vidare att man borde försöka tvinga in folk i samarbete om det 
inte skulle hända något, till exempel anpassa ekonomikurser till ingenjörer. Egentligen är det 
många ämnen som snuddar vid varandra, detta borde man vara medveten om och utveckla. 
Även fast man kan ifrågasätta vissa saker anser respondenten, till exempel är vissa 
företagsekonomer på IDT istället för HST. Den andra respondenten säger att det var mycket 
tal om gränsöverskridande och nya arbetskamrater, men att man fortfarande jobbar i samma 
subgrupper, kontakter, nätverk och umgås med samma personer. Vidare säger han att man 
inte har fått någon större överblick utanför sitt eget ämne än tidigare. Fortfarande är det vi och 
dom. Respondenten har känslan av att HST är en slasktratt där man la institutioner med 
underskott. Han hade hoppats det skulle förändras med det gjorde det aldrig. Därmed kan man 
ifrågasätta nyttan med det hela, det kostade pengar och energi. Nytt skal men innehållet 
fungerar på samma sätt. 

 

Dessa två förhållningssätt kommer också fram i enkäten:  

”Sammanslagning av vissa institutioner till en akademi har inte fungerat tillfredsställande. 
Många medarbetare känner ingen gemensam tillhörighet till akademin. Sammanblandning av 
för många akademiska ämnen med olika kulturer. Detta skapar inte förutsättningar för 
gemensam forskning och andra gemensamma uppdrag!” (HST Enkät Feb – Maj 2009 
Anonym 2009-02-04 09:54:54) 

”Gör en Björklund”, d.v.s återgå till en normal akademisk struktur för att återvinna 
åtminstone något av trovärdigheten för högskolan utan Västerås stad. Det skulle stärka 
självkänslan hos de anställda, och hos studenterna när de efter avslutade studier möter något 
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annat än ”en annan del av Köping”.” (HST Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-04-30 
11:05:19) 

”Spännande med en del nya kombinationer, som dock inte tagits tillvara ännu” (HST Enkät 
Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-04 12:00:10) 

”Tanken på enhetlighet som tyvärr inte blev någon enhetlighet” (HST Enkät Feb – Maj 2009 
Anonym 2009-02-04 08:40:11) 

 

Tema: Tiden 
Tre av respondenterna ansåg att tiden organisationsförändringen skulle ske på var alldeles för 
kort. 

 

Den första respondenten berättar att organisationsförändringen skedde under jullovet, vilket 
gjorde att det fanns väldigt lite tid att ställa om. Administrationen fick slita väldigt hårt, om 
det hade gjorts under sommaren hade skolan varit stängt i tre månader istället för 14 dagar. 
Tidsmässigt låg den helt fel. I samband med det här hade nyckelpersoner i processen 
semester, vilket inte var så bra, ogenomtänkt. Man borde ha haft längre framförhållning. Han 
tror att anledningen till att det gick så snabbt hade att göra med sammanslagningen med 
Örebro och Dalarna, så de tre skulle passa in i varandra, och sedan blev fusionsplanerna aldrig 
av. 

 

Den andra respondenten ansåg att det gick för snabbt och fler borde ha varit inblandade i 
förändringen för att nu när förslaget dök upp så blev de ställda. Man försökte det bästa man 
kunde inom tidsperioden som fanns men schemat var väldigt strikt, och att det gick snabbt 
tack vare möjligheten med i hopslagningen med Örebro. Allt som man inte hann med fick 
man ta i efterhand. 

 

Den tredje nämner att blandningen av institutioner gjorde att det kändes som det gick snabbt 
och hektiskt. Ekonomin i flera av institutioner var dåligt vilket ledde till att tiden inte räckte 
till.  

 

Enkäten uppdagas också detta problem: 

 ”Ledningen tog och drev igenom beslutet om omorganisation oerhört snabbt utan att försöka 
förankra det i organisationen vilket bland annat har lätt till stora omställningsproblem. (HST 
Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-16 12:57:51) 
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”Organisationen och strukturer var inte färdiga när den nya organisationen genomfördes 
vilket ledde till att vi tappade tempo och har svårigheter att upprätthålla kvaliteten” (HST 
Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-04 12:00:10) 

 

Tema: Centralisering och kommunikation 
Alla fyra hade något att säga något om centralisering och kommunikation. 

 

Den första respondenten anser att ledningen inte verkar ha något förtroende för de personer 
som befinner nedanför dem i organisationen. Implementeringen av omorganisationen var 
gjord från toppen utan att rådfråga personalen, organisationen känns allmänt toppstyrd. Vidare 
tycker han att ledningen inte verkar veta något om hur man organiserar en högskola och att 
kommunikationen var dålig. Omorganisationen har lätt till att mellancheferna som har jobbat 
med ett specifikt ämne har tagits bort, vilket har lätt till ett vakuum där ingen vet vem som ska 
ta ansvar för strategiska frågorna och hanteringen av kvaliteten på utbildningen.  

 

Den andra menar att man borde ha gått ut och frågat personalen om synpunkter om vilka som 
skulle paras ihop. Han har bilden av att det skulle vara 200 personer i varje akademi. Han 
tycker att det skulle ha varit bättre med akademier som är olika stora och istället grupperade 
mer naturligt. Förslaget om omorganisationen dök också upp hastigt och överraskade många, 
och det var också endast några få som var iblandade i planeringen. Han tycker att det är 
ledningens jobb att bestämma sådana saker, men de borde ha rätt underlag för det. Det är först 
efteråt som personalen har haft möjlighet att skicka in sina egna åsikter. En annan sak som 
skapade kommunikationsproblem var att schemat för omorganisationen sattes strikt för att öka 
möjligheten till hopslagning med Örebro.  

 

Den andra anser vidare att omorganisation var nödvändig för hela organisationens överlevnad, 
detta för att ekonomin inte gick ihop för institutionen IBK. Ekonomin gick ändå rätt bra för 
EKI som genererade pengar, men sedan när ekonomin havererade blev det EKI:s fel. 

 

Den tredje menar att man kunde framföra sin röst om ville, och det fanns många åsikter om 
hur omorganisationen skulle ske, sen kan man inte lyssna på alla. Vissa delar av personalen 
var vana med att få sin röst hörd, men i detta fall lyssnade inte ledningen på dem. Detta tror 
han kan ha skapat en negativ attityd till organisationsförändringen. Själv anser han att det 
finns en tydlig organisatorisk bild över hur saker och ting fungerar. Det finns en 
avdelningschef som sitter i en ledningsgrupp med akademichefen, vilket anser han gör det lätt 
att framföra sin åsikt. Men han anser ändå att det borde ha följts upp mer för att förändringen 
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var kontroversiell. Någon med ansvaret att redovisa hur hela organisationen fungerar. Man 
behöver ta reda på vad som var svårt och lätt och lära sig av varandra genom kommunikation. 

 

Den fjärde anser att de fick kontinuerlig information via webben genom den fackliga 
organisationen, men att skolans ledning hade gjort en dålig konsekvensanalys, man inte hade 
identifierat de argument som motståndet hade och hade därmed svårt att bemöta detta. Man 
måste pedagogiskt kunna motivera varför man gör vissa saker, detta har misslyckats. 
Förändringen kopplades ihop med sammanslagningen med Örebro, och när man diskuterade 
Örebro var man rädda för att bli uppsagda, och då blev man rädda för vad förändringen skulle 
kunna innebära. Folk blir rädda och går emot förslaget istället för att se möjligheterna. Örebro 
sammanslagningen och organisationsförändringen flöt ihop med varandra och då blev det 
dubbel oro. Det här har krockat med administrationen och samkörningen av ämnena.”Det 
blev helt enkelt för mycket på agendan just då, både i och med omorganisationen och Örebro, 
det gick inte att hantera. Folk behöver tid att bedöma informationen. Det var för mycket på en 
gång så vanligt folk skiter i det och går tillbaka till tryggheten hos de gamla 
arbetskamraterna.” 

 

Den fjärde säger vidare att sedan när förändringen var gjord så släppte rektorn det till 
akademicheferna och det har inte fungerat. Då blev det mycket top-down. Samverkan och 
möjligheterna att påverka försvann från HST. Också att akademin blev större har gjort att 
blivit svårare att få fram sin åsikt, det var lättare när man var en mindre institution. En annan 
sak som gjorde att organisationsförändringen kändes centraliserad var känslan av den var 
plagierad från någon annan utan att ta hänsyn av situationen på MDH. Ledningen på HST har 
sedan använt ekonomifrågan som argument för att inte samverka som de borde. Han anser att 
detta har ingenting att göra med hans närmaste chef, denna person försökte verkligen.  

 

Till möjligheten att lägga förslag nämner den fjärde att det fanns en webbsida där man kunde 
lägga förslag men han är osäker på om det var bara spel för galleriet eller inte. Han la aldrig 
några förslag där så han vet inte om det hade följts upp. Han anser att rektorn hade en seriös 
mening med förslagsmöjligheterna men sen skickades det nedåt i systemet och där har han en 
känsla av att de som skulle reda ut det, aldrig gjorde det. 

 

Enkäten påvisar också problemet med centralisering och kommunikation: 

”Ökad centralstyrning, byråkratin ökar och hittar ständigt på nya arbetsuppgifter som 
lärarna skötte förrut” (HST Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-04 08:40:38) 

”Otydligt ledarskap och extremt toppstyrt” (HST Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-04 
09:18:47) 
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”-bristande information och kommunikation -oklara ansvarsområden -mindre inflytande och 
medbestämmande” (HST Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-04 12:27:49) 

”Konsekvenser borde ha analyserats och diskuterats mer ingående innan omorganisationen” 
(HST Enkät Feb – Maj 2009 Anonym 2009-02-06 08:17:52) 
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Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av teorin, för att sedan diskutera de olika 
problemen. I huvudsak används intervjuerna som bas till denna analys inte enkäten, för den 
var med endast för att förstärka de intervjuades åsikter. 

 

Attityd till Organisationsförändringen 
Den/De som har fått nya uppdrag i och med omorganisationen är inte lika negativa som 
den/de som har kvar samma position. Det troliga är att dennes/deras nya position är bättre än 
den gamla. Dennes/Deras Naturliga fördelar har blivit bättre vilket skapar tillfredställelse för 
de nya arbetsuppgifterna, vilket kanske kan förklara dennes/deras positiva syn på 
organisationsförändringen. 

 

Tema: Namnet på Akademin 
Reaktionen av namnförändringen från Ekonomihögskolan till Akademin för hållbar samhälls 
och teknikutveckling var negativa. De anser att felet ligger i att namnet inte innehåller 
”Ekonomi” . Två av de intervjuade ansåg att detta var ett ”straff” mot EKI, att denna grupp 
var för stark och skulle försvagas. Här har vi en koppling till faktorn Makt och Prestige. 
Denna namnförändring ser de som en symbolisk handling. Ekonomihögskolan hade makt i 
den gamla organisationen, men nu ska makten begränsas och namnförändringen är en del av 
detta. 

 

Teorin säger att organisationsförändringar som påverkar individen genom att den får mindre 
makt leder ofta till en negativ inställning till omorganisationen. I detta fall ser personalen det 
som ett ”straff”, detta uttalande visar en brist av Förtroende för ledningen. De har blivit 
besvikna på ledningens handlade, denna besvikelse gör att jag antar att detta baserar sig på 
Känslor som därmed påverkar tillfredställelsen. I detta fall är faktorerna Makt och Prestige 
och Förtroende för ledningen starkt sammankopplade, för förlust av makt ses som att 
ledningen inte har förtroende för att personalen kan utföra sitt jobb. 

 

En av de intervjuade har en annan syn, han anser att namnförändringen berodde på 
Kommunikationsproblem och inte att ledningen marginaliserade gruppen med mening. Han 
har fortfarande förtroende för ledningen. Men även vid denna syn så får ekonomiområdet 
mindre (åtminstone symbolisk) makt i den nya organisationen. 

 

Men det finns också en Rationell syn på detta som kom fram i empirin. Flera ansåg att namnet 
på den nya organisationen kan leda till att studenter som vill läsa ekonomi reagerar på att 
namnet inte innehåller ordet ekonomi och därmed kanske väljer en annan skola. 
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Företagsekonomisk teori säger att namnet på en organisation ska reflektera vad organisationen 
gör, och när ekonomistudenter är största delen av HST anser de att ha belägg för att akademin 
ska innehålla ekonomi. Därmed anser personerna att ledningen inte har följt 
företagsekonomisk teori, vilket troligtvis borde leda till en Förtroendeförlust för personalen 
gentemot skolans ledning. Denna förtroendeförlust kan bli ganska stor, tack vare att 
personalen på ekonomområdet är medveten om olika organisationsteorier som finns och 
därmed blir de besvikna när detta inte följs. Därför är det viktigt för ledningen att argumentera 
med hjälp av etablerade teorier om varför ledningen gjorde denna namnförändring. Detta för 
att öka engagemanget bland personalen. 

 

Vad ska man nu göra? Ja man kan välja att ändra namn på akademin, men detta kan bli dyrt 
och de andra institutionerna kanske inte tycker samma sak som de som blev intervjuade. Mer 
undersökning krävs för att säkerställa om det är värt att ändra namnet eller inte, annars är 
skadan redan skedd. 

 

Tema: Arbetsfördelningen 
Den ojämna arbetsfördelningen har lätt till en negativ reaktion bland majoriteten av de 
intervjuade. Personalen jämför sig med andra avdelningar som har mycket mindre studenter 
och därmed mindre jobb än de har. De känner att arbetssituationen är svår på grund av för 
mycket jobb, och tack vare att de nu kan jämföra sig med andra i Akademin så skapas det en 
känslomässig reaktion att det är orättvist med sådan ojämn arbetsbelastning. Denna stora press 
har också lätt till förändrat beteende bland vissa personer, vilket har lätt till att folk har slutat. 
En av de intervjuade varnar också för att arbetssituationen är ohållbar och kommer att leda till 
att fler kanske bestämmer sig för att sluta. Speciellt när gratisarbete är det enda sättet för att 
uppehålla kvaliteten på utbildningen. 

 

Detta är ett allvarligt problem, men svårlöst. Som en av de intervjuade säger kan man inte 
kontrollera vilka ämnen som studenter söker till. I grunden är det ”positivt” problem att 
studenterna vill läsa på de utbildningar som erbjuds. Men det verkar finnas en resursbrist på 
avdelningarna, och som en av de intervjuade säger krävs det nyanställningar. Detta kanske 
kan leda till extra kostnader, men jag anser att det skulle tjänas in i på längre sikt. För 
alternativet är att den nuvarande personalen går in i väggen och därmed måste bytas ut. Även 
den nyanställda personalen riskerar att gå in i väggen om ingenting förändras. En annan sak 
som skulle hjälpa personalen är att ändra reglerna för övertidsersättning så man kan få betalt 
för utfört arbete. Men detta kan vara svårt för att högskolan är en statlig institution, och 
därmed är det en politisk fråga, vilket ledningen för skolan inte har mycket makt att göra 
något åt. 
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Tema: Enhetlighet 
När det gäller enhetligheten finns det två synsätt. Det första går ut på att problemet hänger 
ihop med själva strukturen. Att det är en onaturlig sammansättning med så många olika 
ämnen i en och samma akademi. Det andra synsättet är problemet att det inte sker något 
samarbete mellan de olika ämnena. 

 

Båda problemen är symptom av varandra. När en grupp inte alls gillar strukturen så vill de 
inte heller samarbeta med andra, medan de som vill samarbeta har svårt att hitta 
samarbetsparters. Denna situation beror på att ledningen(Skol eller akademiledningen) har 
misslyckats med att kommunicera ut varför strukturen ser ut som den gör och varför den är 
nödvändig till de som inte gillar strukturen. Detta är en utmaning, för att om personalen anser 
att själva strukturen är fel och att den leder till ineffektiv organisation, så saknas förtroendet 
för ledningen och då är det svårt att lyssna på kommunikationen. Man använder sig av 
rationella motargument vilket betyder att engagemanget för den nya organisationsstrukturen 
är lågt. Det är också möjligt att det finns en emotionell koppling, genom att man helt enkelt 
inte vill arbeta tillsammans med andra ämnen vilket gör att ser det som ett hot istället för en 
möjlighet, vilket sänker tillfredsställelsen. 

 

Vad kan då göras för att förbättra situationen? Det enda man kan göra är att akademiledningen 
försöker med hjälp av kommunikation och andra samarbetsfrämjande åtgärder. Detta kommer 
dock ta lång tid för att argumenten som används mot enhetligheten är starka. 

 

Tema: Tiden 
Tiden organisationsförändringen skulle ske på var alldeles för kort och anledningen att det 
gick så fort var att omorganisationen skedde för att man skulle slå ihop med Örebro och 
Dalarna. 

 

När tiden för omorganisationen är så kort, betyder det att det finns mycket mindre tid för 
kommunikation, vilket behövs om man vill få personalen med sig, annars finns det risk att 
förtroendet för ledningen försvinner. Kombinera detta med att omorganisationen skedde för 
att slå ihop skolan med Örebro och Dalarna, men att inte detta blev av, så blev det en negativ 
reaktion både rationellt och emotionellt vilket leder till sämre tillfredställelse och 
engagemang gentemot arbetet. Rationellt genom att en omorganisation kräver tid för att 
personalen ska kunna hantera detta. Emotionellt genom att omorganisationen skedde på grund 
av hopslagningen som sedan inte blev av, vilket skapade en stark reaktion. 
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Vad kan man då göra åt detta? Just detta är omöjligt att göra någonting åt, då förändringen är 
redan är genomförd. Vad man kan göra är att tänka på detta nästa gång man gör en 
omorganisation. 

 

Tema: Centralisering och kommunikation 
Det finns, med undantag, en allmän klagan på centraliseringen och kommunikationen bland 
respondenterna. De anser sig ha svårt att framföra sin åsikt och mycket bestäms av 
Akademiledningen. Två av de teman som redan har tagits upp nämndes här igen. Att tiden var 
alldeles för kort och att det inte var en naturlig struktur på akademin. Båda sakerna ses som en 
effekt av centraliseringen. 

 

 Problemet med kommunikationen och förtroendet, i detta fall handlar det om förtroendet för 
akademiledningen. Dessa två faktorer hör ihop. För att förtroendet beror på kommunikationen 
emellan ledningen och personalen. Utan kommunikation inget förtroende. Utan förtroende 
och kommunikation leder det till att organisationen centraliseras för att organisationen måste 
kunna fortsätta fungera även utan förtroende. Detta leder till en top-down styrd organisation. 
Denna avsaknad av både förtroende och kommunikation, leder till att man både får sämre 
tillfredställelse med sitt arbete och att engagemanget minskar, för personalen anser att god 
kommunikation krävs för att organisationen ska fungera bra. 

 

Här nämns också problemet med hopslagningen med Örebro. En av de intervjuade nämner, att 
tack vare omorganisationen gjordes för att anpassa högskolan till Örebro, så blev 
omorganisationen och hopslagningen för personalen samma sak. Hopslagningen kopplades 
till risken att bli av med jobbet, alltså att man skulle få försämrad arbetssituation. Detta ledde 
i sin tur till negativa känslor och sämre tillfredställelse. 

 

I en av intervjuerna kommer det även fram att det fanns en stark social påverkan som 
förstärkte de negativa känslorna av omorganisationen. Det troliga är att denna sociala 
påverkan har haft en stark inverkan genom hela organisationsförändringen och igenom de 
andra teman. När personalen börjar bli negativa förstärks negativiteten hela tiden genom att 
personalen interagerar med varandra. 

 

Vad kan man göra åt detta? Vad som krävs är ett återställande av förtroendet mellan 
personalen och ledningen. Detta är ett svårt problem men som måste lösas, annars kommer 
förtroende gradvis att försvagas, vilket leder till mer centralisering vilket leder till sämre 
tillfredställelse och engagemang. 
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Insättning i modell 

 

Figur 2: Oregs modell (2006, s.90), anpassad till resultatet av analysen 
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Slutsats 
Här presenteras vad studien har kommit fram till. 

 

De främsta orsakerna till att omorganisation uppfattas som negativ är för att förtroende är 
väldigt lågt, mellan både högskolans ledning och personalen, och emellan akademiledningen 
och personalen. Förtroendet är lågt för högskolans ledning tack vare att namnet blev något 
som de inte anser passar, att flera tycker organisationsstrukturen är onaturlig, och att 
organisationsförändringen gick för snabbt. Förtroendet är lågt för akademiledningen tack vare 
dålig kommunikation och allmän uppfattning om centralisering inom akademin. Andra 
orsaker är att arbetsfördelningen är snedvriden på de olika avdelningarna, vilket skapar hög 
arbetsbelastning. 

 

De främsta orsakerna till att omorganisation uppfattas som positiv är att 
organisationsstrukturen gör det möjligt att samarbeta över ämnesgränserna. Men detta 
samarbete har man inte lyckats implementera. Detta för att delar av personalen är i mot detta, 
på grund av alla andra negativa tankar om omorganisationen. 

 

Organisationsförändringen kunde ha gjorts bättre om man hade lyssnat på personalens åsikter 
när det gäller namnet på organisationen och organisationens struktur. Den praktiska 
implementeringen borde ha fått tagit längre tid än vad den gjorde, för att ge personalen tid att 
hantera förändringen. Man borde ha försökt hantera den snedvridna arbetsfördelningen för att 
göra det mera jämställt. Akademiledningen borde ha försökt att skapat ett större samarbete 
mellan personalen och ledningen. 

 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie fokuserade sig på personalens syn på omorganisationen. Därmed vore det 
intressant om vidare forskning skulle fokusera sig på hur den negativa synen från personalen 
påverkar studenterna på HST. Märker studenterna av detta eller är det något som personalen 
lyckas hålla internt? En annan infallsvinkel som vore intressant är studier över vad ledningen 
försöker göra för att förbättra förtroendet mellan dem och personalen, och om dessa åtgärder 
fungerar eller inte. 
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 Bilaga 1 Intervjufrågor 
Vilken position har du i organisationen? ( Undervisning, ämne ect) 

Första gången du hörde att det skulle ske en organisationsförändring, innan du hade fått någon 
mer information över hur organisationsförändringen skulle gå till, hur var din reaktion? 

Följdfråga: Hur känner du såhär efteråt? 

Vad tycker du om den nuvarande situationen i organisationen? 

Följdfråga: Arg? Nöjd? 

Känns denna organisationsförändring genomtänkt? 

I en om organisation skapas ofta oro: Känner du någon som har tankar på att 
sluta på HST tack vare att organisationen ser ut som den gör? 

 Följdfråga: Någon som till och med har slutat? 

Vad tycker du om själva omorganisationsprocessen här på HST? 

Följdfråga: Funkar det bra eller dåligt? 

Har ditt arbete förändras i och med omorganisationen? 

 Följdfråga: På vilket sätt? 

Tycker du att du har fått mer eller mindre att säga till om i och med förändringen? 

Känner du att din nya jobbsituation är mer eller mindre givande?  

Följdfråga: Hur tycker du om dina nya arbetsuppgifter 

Följdfråga: Är de intressanta? 

Har omorganisationen påverkat jobbsituationen? För mycket eller för lite jobb?  

Följdfråga: Före, under och efter förändringen? 

Följdfråga: Känner du att det finns större risk att bli av med jobbet nu? 

Hur har ledningen handlat i den här förändringen?  

Följdfråga: Positivt/negativt?  

Följdfråga: Vad har ledningen kunnat göra bättre? 

Hur har informationen/kommunikationen om organisationsförändringen varit? 

  Följdfråga: Har du haft möjlighet att lägga in förslag till omorganisationen? 
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Hur har stämningen varit mellan dig och dina arbetskamrater under/efter 
organisationsförändringen? 

Många olika ämnen som ska samsas i HST, vad tycker du om det? 
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Bilaga 2: Intervjufrågornas koppling till teorin  

           
Första gången du hörde att det skulle ske en organisationsförändring, innan du hade 
fått någon mer information över hur organisationsförändringen skulle gå till, hur var 
din reaktion? Följdfråga: Hur känner du såhär efteråt? 

 Dessa frågor ställdes för att urskilja hur individen ser på organisationsförändringar i grunden, 
positivt eller negativt. Följdfrågan ställs för att kolla om individen har blivit besviken på 
omorganisationen eller inte. Båda frågorna ger en generell bild över attityden till 
organisationsförändringen. 

Vad tycker du om själva omorganisationsprocessen? Följdfråga: Funkar det bra eller 
dåligt? 

Dessa två frågor är kopplade till de ”process orienterade” faktorerna i teorin. Detta för att få 
en bild över hur själva processen har sköts. 

Har ditt arbete förändras i och med omorganisationen? Följdfråga: På vilket sätt? 

De här två frågorna är kopplade till faktorerna ”Makt och Prestige” och ”Naturliga fördelar” 
om jobbsituationen har förändras och därmed påverkat individens makt, prestige och om han 
tycker om jobbet eller inte. 

Tycker du att du har fått mer eller mindre att säga till om i och med förändringen? 

Denna fråga ställs för att ta reda på om individen har fått mera eller mindre makt i 
organisationen. 

Känner du att din nya jobbsituation är mer eller mindre givande? Följdfråga: Hur 
tycker du om dina nya arbetsuppgifter Följdfråga: Är de intressanta? 

Detta är relaterat till ”Naturliga fördelar”, om hur individen ser på sina nya arbetsuppgifter, 
om han tycker om dem eller inte. 

Tycker du att omorganisationen påverkat jobbsäkerheten? Följdfråga: Före, under och 
efter förändringen? Följdfråga: Känner du att det finns större risk att bli av med jobbet 
nu? 

Dessa frågor är såklart kopplat till faktorn ”Jobbsäkerhet”. 

Hur har ledningen handlat i den här förändringen? Följdfråga: Positivt/negativt? 
Följdfråga: Vad har ledningen kunnat göra bättre? 

De här frågorna är relaterade till faktorn ”Förtroende för ledningen” och ”Information och 
kommunikation” för att förtroende hänger ofta ihop anser jag med hur mycket 
kommunikation som sker. 
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Hur har informationen om organisationsförändringen varit? Följdfråga: Har du haft 
möjlighet att lägga in förslag till omorganisationen? 

Denna fråga tar reda på om det har skett någon kommunikation mellan personalen och 
ledningen. 

Hur har stämningen varit mellan dig och dina arbetskamrater under/efter 
organisationsförändringen?  

Dessa frågor för att ta reda på om det har varit en allmän ”Social påverkan” på personalen.  

Tilläggsfrågor: Känner du någon som har tankar på att sluta på HST tack vare att 
organisationen ser ut som den gör? Följdfråga: Någon som till och med har slutat? 

Dessa två frågor tar reda på om det har blivit något beteende relaterat negativt resultat, alltså 
avsluta sitt arbete. 

Vad tycker du om den nuvarande situationen i organisationen? Följdfråga: Arg? Nöjd? 

Dessa två frågor ställs för att ta reda på hur ”Tillfredställd” individen är i organisationen 

Känns denna organisationsförändring genomtänkt? 

Denna fråga ställs för att ta reda på hur individen ser på organisationsförändringen ur ett 
rationellt perspektiv, alltså hur ”Engagemanget” är. 
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