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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle kännetecknat av flexibilitet har det blivit vanligt med 
organisationsförändringar inom dagens arbetsliv. Vi har i studien syftat till att undersöka hur 
individers upplevelser av förändringsarbetet framställs i olika yrkesbefattningar. Denna 
hermeneutiska studie belyser upplevelserna av ett förändringsarbete hos de anställda på en 
offentlig verksamhet. Den teoretiska och begreppsliga referensramen bygger på den 
symboliska interaktionismen, samt organisationsteori. Med den hermeneutiska metoden har vi 
utfört elva semistrukturerade intervjuer där dialogen spelat en stor roll. Resultatet redogör för 
vår tolkningsprocess genom en preliminär, fördjupad samt en huvudtolkning. Dessa 
tolkningar tar upp förändringsarbetet som en process där individen påverkas av en mängd 
negativa och positiva faktorer som både är dolda och synliga. För att förebygga konsekvenser 
och motstånd mot förändringen som framgår i resultat är det viktigt att förändringen 
implementeras på ett sätt så att de anställda accepterar och tar till sig förändringen. Slutsatsen 
av studien innefattar bland annat hur känslan av kontroll påverkar individens acceptans av 
förändringen.  

 

Nyckelord: förändringsarbete, förändringsprocess, utanförskap, kommunikation, organisation, 
delaktighet, roller, upplevelser
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1 INLEDNING 

I moderna organisationer handlar det om att både chefer och medarbetare ska kunna 
samarbeta väl och ge ett positivt intryck vilket innebär att uppvisa specifika tankesätt, 
attityder och känslor i arbetet (Alvesson, 2013 s.14). Dock kan organisationsförändring leda 
till både rykten, konflikter och personalomsättning. Cheferna på arbetsplatsen tar beslut om 
förändringar, men hur upplever egentligen medarbetare och chefer på olika hierarkiska 
positioner förändringen på verksamheten? Förändringsarbeten kan orsakas av både interna 
som externa drivkrafter, dessa kan exempelvis vara ekonomiska eller teknologiska drivkrafter 
samt förändringar i konkurrens- och branchförhållanden (Alvesson & Sveningsson, 2012 s. 
232-233). Organisationsförändring kan möjligen vara komplex då olika avdelningar, enheter 
och grupper relaterar till varandra på olika sätt (Alvesson, 2013 s. 19). Förändring kan även 
skapa en allmän oro, missnöje med arbetsförhållanden samt alienation hos medarbetarna i en 
organisation. Denna problematik ligger till grund för många idéer inom human relations 
(Alvesson & Sveningsson, 2012 s. 237).  

Dagens organisationssamhälle har blivit mer flexibelt och påverkat oss som medlemmar både 
i vårt vardags- och arbetsliv. Den utveckling och omorganisering som karakteriseras av en 
utmärkande utbytbarhet samt ett fokus på effektivitet i majoriteten organisationer för att de 
ska klara av det ökade tempot i dagens samhälle. Förändringsarbeten är en stor del i denna 
flexibilitet och kommer att få en större roll i organisationsutvecklingen. I denna uppsats 
studeras ett förändringsarbete som har pågått till och från under en längre period i en offentlig 
verksamhet. Vårt intresse att studera det pågående förändringsarbetet beror på dess påverkan 
på samtliga anställda och organisationens strävan mot en mer effektiv verksamhet. 
Organisationers strävan mot att följa den flexibla utvecklingen av samhället kan därmed anses 
som betydelsefull för de anställda på arbetsplatsen. Det medför att organisationen kan bli mer 
effektiv och attraktiv för omgivningen. Det är ofta problematiskt att genomföra större 
förändringar i fasta grupper, det gör att det finns skäl för att utföra studien både för denna och 
liknande organisationer, men även för samhället i stort. Problematiken för förändring grundas 
i att organisationskultur inte kan mätas. Det är på grund av att det finns bakomliggande och 
dolda faktorer som påverkar de anställda vilket kan leda till att organisationen i sig blir 
drabbad (Alvesson, 2013, s.112). Upplevelser, känslor och tankar är några av dessa dolda 
faktorer vilket gör att vår studie av individernas upplevelser belyser en osedd och 
betydelsefull del av organisationskulturen (Lahdenperä, 2008 s.23). Något som borde 
uppmärksammas under ett förändringsarbete är just hur de anställda på olika hierarkiska 
nivåer i organisationen upplever förändringsarbetet. De olika upplevelserna kan kopplas till 
det Alvesson & Sveningsson (2012) tar upp om att problemen med medarbetarnas anpassning 
till förändring till största delen består av den sociala och personliga betydelse förändringen 
har för individerna (Alvesson & Sveningsson, 2012 s. 238). Kunskap om möjliga upplevelser 
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av ett förändringsarbete skulle kunna påverka hur organisationsledningen kan förebygga att 
problem med acceptans och följsamhet av förändringsarbetet uppkommer under processens 
gång.  

Genom vår studie av arbetsplatsens förändringsprocess är syftet att ta del av uppfattningen av 
hur verkligheten ser ut för olika yrkesbefattningar på arbetsplatsen samt hur den upplevs av de 
anställda. Avsikten är att tydliggöra fördelar och nackdelar kring förändringsprocessen och 
därigenom ge verksamheten kunskap för att förebygga möjlig problematik som kan uppstå vid 
förändringsarbeten. Kunskap om upplevelserna kan även hjälpa ledningen att utveckla en 
förbättrad organisationskultur och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen.  

1.1 Bakgrund 

Förändringsarbetet vi ska undersöka handlar om att förändra roller och arbetssätt, men även 
att öka samarbetet och kommunikationen både inom och mellan, mestadels två avdelningar på 
arbetsplatsen (Förvaltning: Organisation-Roller-Kompetenskartläggning-Samverkan, 2015). 
Den offentliga verksamheten har ungefär 100 anställda och bland dessa är det cirka 30 som 
har blivit direkt påverkade av förändringsarbetet. Verksamheten har under tidigare år gått 
igenom ett flertal organisationsförändringar och en omfattande personalomsättning. 
Förändringsarbetet påverkar två avdelningar som tidigare har haft kommunikationsproblem, 
dessa avdelningar samarbetar regelbundet i sitt arbete. Syftet med förändringsarbetet är bland 
annat att förbättra kommunikationen mellan dessa avdelningar för en mer verksam 
arbetsplats. Denna verksamhet kommer genom förändringsarbetet sträva efter bättre lagarbete 
och en plattare organisationsstruktur (Förvaltning: Organisation-Roller-
Kompetenskartläggning-Samverkan, 2015). Huvuduppgiften för den centrala avdelningen är 
att tillgodose kundernas och verksamhetens behov och önskemål med en hög kvalitet 
(Verksamhetsberättelse, 2015, s.28). Kraven och förväntningar från kunder och övriga 
intressenter har det senaste åren ökat i omfattning. Några faktorer som påverkar den totala 
kundnöjdheten negativt är ansvarsfördelning, lyhördhet och inflytande, dessa har därför 
prioriterats under förändringsarbetet (Verksamhetsplan för 2016, 2015, s.7). 
Organisationsstrukturen kommer att förändras genom att fyra stycken teamledare kommer att 
tillsättas under verksamhetschefen, dessa ska ansvara för varsitt team. Verksamheten delar 
därigenom upp ansvaret för de anställda på avdelningen. En extern konsult har även varit på 
arbetsplatsen och utrett behovet av en förändring, denne har varit med i planeringen av 
förändringsarbetet. Denna konsult har även delvis varit ställföreträdande verksamhetschef 
innan den nuvarande verksamhetschefen påbörjade sin anställning. Förändringsarbetet har 
orsakats av att arbetsuppgifterna har blivit mer omfattande och mer komplicerade samt mer 
tidsödande att utföra. Utöver det har kravet från både kunder och ledning ökat samt att 
samarbetet mellan de två avdelningarna inte fungerar optimalt. Situationen på verksamheten 
ses därför inte som hållbar och därför har den externa konsulten tagits in för att göra en 
utredning av situationen på verksamheten (Förvaltning: Organisation-Roller-
Kompetenskartläggning-Samverkan, 2015). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att belysa och beskriva upplevelserna av ett pågående 
förändringsarbete ur medarbetarnas och chefernas perspektiv. Dessa upplevelser studeras hos 
olika yrkesbefattningar på arbetsplatsen i den offentliga verksamheten. Eftersom avsikten är 
att studera de individuella upplevelserna använder vi oss av den hermeneutiska metoden då 
den gör det möjligt att belysa djupgående tankar och frågor ur olika perspektiv. En del i det vi 
vill undersöka är vilka fördelar och nackdelar det anses finnas med den förändringsprocess 
medarbetarna och cheferna går igenom. En annan del som intresserar oss är hur förändringen 
möjligtvis kan innefatta aspekter som avvikelse och delaktighet, men även hur förändring kan 
påverka den dolda och synliga organisationskulturen.  

Utifrån syftet framgår behovet av att få fram olika nyanser av upplevelser och därigenom en 
övergripande syn på hur förändringsarbetet förstås av individerna, vilket utmynnade i följande 
specifika frågeställning.  

• Hur upplever medarbetarna och cheferna det pågående förändringsarbetet och dess process i 
en offentlig verksamhet? 

2 DISPOSITION 

Ovan har vi redogjort för inledning, bakgrund, syfte och frågeställning. Dessa delar har bland 
annat belyst vår ämnesinriktning, presenterat det förändringsarbete vi ska undersöka samt 
förklarat syftet med studien. Nedan kommer vi ta upp tidigare forskning där vi redogör för 
flertal artiklar som visar hur forskningsfältet ser ut. Vi kopplar ihop dessa artiklar med vårt 
syfte och förklarar sedan hur vår uppsats kommer att bidra till forskningsfältet. Vidare i punkt 
4 tar vi upp vår teoretiska referensram där vi beskriver olika teoretiska utgångspunkter och 
begrepp. De teorier vi använt oss av är från den symboliska interaktionismen och 
organisationsteori, dessa sätts i relation till vårt syfte med studien. Därefter presenteras vårt 
metodologiska tillvägagångssätt där vi redogör för hur vi utfört undersökningen efter vår 
valda metod. Under samma avsnitt motiverar vi även valet av metod. Senare redogörs även 
det hermeneutiska tillvägagångssättet, vår förförståelse, urval, datainsamling, de etiska 
aspekterna, tillförlitlighet och giltighet, analys samt vår metodologiska reflektion. Under 
resultatet tar vi upp de tre faserna i vår tolkning som innefattar den preliminära tolkningen, 
fördjupade tolkningen och slutligen huvudtolkningen. Vi avslutar resultatavsnittet med en 
sammanfattning av dess helhet. Vidare går vi in på diskussionen där vi kopplar resultatet med 
syfte och frågeställning, tidigare forskning, teoretisk och begreppslig referensram, 
metodologiska reflektioner och vi avslutar vår uppsats med en självkritisk diskussion samt ett 
avsnitt om vidare forskning.   
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I avsnittet presenteras tidigare forskning utifrån tre olika teman som också belyser de centrala 
temana i vår undersökning. Dessa teman är tid och organisationskultur, individens position 
och identitet i organisationen samt kommunikation – kunskap och information. Vi har hittat 
dessa artiklar på databasen sociological abstracts, där har vi bland annat använt sökorden: 
changeprocess, human resources och organizational change.  

En av våra artiklar tar upp mer allmänt kring varför förändringsarbeten behövs samt hur 
litteraturen kring denna ser ut. Författarna tar i artikeln upp olika nivåer av förändringsarbete, 
dessa är på organisationsnivå, gruppnivå samt individnivå (Whelan-Berry, Gordon & Hinings, 
2003 s.205). Organisationer förändras för att öka effektiviteten och kvaliteten i arbetet, dock 
är det vanligt att förändringar misslyckas på grund av ineffektivitet samt missnöjdhet hos 
kunderna (Whelan-Berry et. al, 2003 s.187). Artikeln tar även upp förändring av beteenden 
och hur svårt det kan vara att förändra dessa långsiktigt och inte bara tillfälligt. Organisationer 
fortsätter att förändras på grund av stora skiftningar i miljön och är ett resultat av en planerad 
ansträngning för att uppnå en större kvalitet och effektivitet i verksamheten. Katz och Kahn (i 
Wheland-Berry et. al, 2003 s.189) noterade att grupper kan inspirera förändring på 
individnivå genom att förbättra en individs kunskap och engagemang för förändringsarbetet. 
Grupper kan därmed utföra påtryckningar för att bekräfta den förändring som sker och sprida 
ny kunskap om denna. Denna artikel belyser det allmänna som har skrivits kring 
förändringsarbeten och ger därför en övergripande syn på ämnet som ska studeras. 

3.1 Tid och organisationskultur 

Lee och Lee (2008 s.365) belyser i sin studie ett företag i Korea där de ändrade arbetstiderna 
från 09.00-17.00 till 07.00-16.00. De utförde förändringen för att göra arbetstiden mer 
effektiv för medarbetarna och för att förenkla vidare förändring, där ändrade arbetstider kan 
leda till omfattande organisationsförändring. Författarna tar även upp i sin artikel att tid och 
normer av tid är underliggande aspekter av organisationskultur, tid är också relaterat till 
organisationsförändring. I en annan artikel så tas det upp att organisationer är uppbyggda av 
subkulturer och att förvirrade signaler mellan olika organisatoriska subkulturer minskar 
motivation, hindrar arbetsrelationer och stör acceptansen av förändringsarbeten (Hansen, 
Kahnweiler & Wilensky 1994, s.254). Organisationskultur är en viktig aspekt för oss att 
studera då de individuella upplevelserna av förändringsarbetet påverkar organisationskulturen. 
Tidslig struktur är central för organisationer och därför bör den tidsliga aspekten spela en stor 
roll i förändringsarbete (Lee & Lee, 2008 s.364). Bate et. al (i Lee & Lee, 2008, s.381) menar 
att organisationskulturen är skapad och omskapad genom interaktion och intervention i det 
vardagliga arbetslivet. Han menar även att förändring måste internaliseras i tankesättet hos de 
anställda och bli en rutin i deras vardagliga beteenden och praktik för att förändringen ska 
vara hållbar. Eftersom organisationsförändring tar tid är därför implementeringen av 
förändring beroende på hur medarbetare anpassar sina vardagliga rutiner efter förändringen. 
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Förändring av rutiner kopplas till vår undersökning av medarbetarnas och chefernas 
upplevelser av det pågående förändringsarbete som de måste införliva i personalens beteende 
och attityd. Lee och Lee (2008 s.381) menar att ett förändringsarbete inte enbart bör fokusera 
på strukturer, system och processer utan rikta sig mer mot att förändra det vardagliga 
beteendet och tankesättet hos medarbetarna. De nya arbetstiderna som infördes på 
arbetsplatsen resulterade i att medarbetarna blev mer medvetna om deras behov av ytterligare 
förändring och att inte fastna i de vardagliga rutinerna. Synsättet på denna typ av 
förändringsarbete belyser att en förändrad organisationsstruktur kan utlösa ytterligare 
förändringar och även påverka de anställda. Hur de anställda blir påverkade av den 
strukturella förändringen och den tidsliga aspekten av denna är en del av vår undersökning. 

Smollan, Sayers och Matheny (2010 s.29) tar upp att deras studie innefattar känslor hos 
individer som är med om förändring och tidens påverkan på dessa känslor. Tidsaspekten kan 
enligt författarna göra att individer känner att de inte kan slösa tid och måste fokusera på sina 
arbetsuppgifter, men de gör också att de anställda fokuserar mer på sina känslor när tiden 
rinner ut. Organisationsförändring kan vara en känsloladdad upplevelse för många anställda. 
Smollan et. al (2010 s.29) tar upp att emotioner är kortvariga reaktioner på händelser som med 
tid kan utvecklas till en del av ens humör, vilket kan förbli långvarigt. Förändring ses som 
både positivt och negativt, och aspekten av tiden påverkar även hur de anställda känner inför 
förändring. Pågående förändring kan resultera i en känsla av spänning men även ångest eller 
förtvivlan när medarbetare ständigt kämpar med anpassning av förändring. Större 
organisationsförändringar är därför karakteriserade av att anställda känner mer negativa 
känslor kring förändringsarbete där också positiva känslor kan orsaka problem under 
organisationsförändringen.  

Smollan (2010 s.35) menar att förändring kan leda till utbrändhet p.g.a stress, ångest samt 
andra konsekvenser som förändringar kan ge. Andrews, Cameron och Harrys (2008 s.306) tog 
upp att även deras respondenter var oroliga över sin brist på kontroll över förändringarna de 
skulle implementera. Förändringsprocessen resulterade i osäkerheten över det slutgiltiga 
resultatet förändringen skulle ge. Smollan et. al (2010 s.42) tar vidare upp att timingen av 
förändringen verkar vara acceptabel när individer har tillräckliga möjligheter för att anpassa 
sig men när ett annat arbete prioriteras skapar det både frustration och extra press på de 
anställda. Dessa aspekter är vanliga fenomen i en förändring och belyser därför att 
förändringsprocesser är svåra att förstå för de anställda. På samma sätt som vi beskrev 
tidsaspektens påverkan på individer tar Smollan et. al (2010 s.33) upp att upplevelserna av 
tiden för förändring är olika för alla, den kan uppfattas som för lång, för kort eller acceptabel 
för olika personer som är påverkade av förändringen. Ångest kan även vara något som 
uppkommer på grund av att många olika förändringar sker samtidigt. De anställda som 
handskas med för många förändringar under samma tidsperiod har ofta problem att hantera 
tiden och den energi som ska läggas på dessa förändringsarbeten. En ytterligare artikel tar upp 
känslor som uppkommer hos individer som påverkas av förändringsarbete, vilket innebär 
medarbetare som inte har tagit initiativ till förändringen (Bartunek, Rousseau, Rudolph & 
DePalma, 2006 s.182). Individen som inte har varit initiativtagare till förändringen upplever 
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ofta förändringsarbetet ur ett annat perspektiv än de som varit inkluderade under processens 
gång. De tar även upp att förvirring kan uppstå hos medarbetarna när flera förändringsarbeten 
överlappar varandra (Bartunek et. al, 2006 s.188). Precis som ovannämnda författare visar 
Andrews et. al (2008 s.305) att problem kring organisationskultur och professionella normer 
är uppenbara i organisationsförändring som innehåller samarbete eller sammanslagning 
mellan två eller flera organisationer. Även om respondenterna i föreliggande studie var 
medvetna om de externa och interna kraven att implementera organisationsförändring, kände 
de att det var en onödig betoning på hastigheten av förändringen. Känslan av hastigheten 
berodde speciellt på att en förändring snabbt blev följd av behovet av ytterligare förändring. 
Ovanstående kan exempelvis kopplas till vår verksamhet där flera förändringsarbeten utförts 
under en kortare tid och på det sättet kan ha påverkat individerna. Dessa känslor och deras 
påverkan på förändringsarbetet är även något som fokuseras på i vår studie. 

3.2 Individens position och identitet i organisationen 

Ashforth (i Smollan et. al, 2010 s.44) belyser att bristen på kontroll över förändringar är mer 
traumatiska om de påverkar en individs identitet negativt, när förändringen sker under en 
längre period har dessa negativa konsekvenser större effekt på identiteten. Smollan et. al, 
(2010 s.44) menar att vissa individer föredrar mer flexibla förändringar än andra. Bartunek et. 
al (2006 s.188) tar upp att det finns olika roller som de anställda spelar i ett förändringsarbete 
samt att synen på förändringsarbetet förändras beroende på vilken position och roll individen 
har i organisationen. En annan aspekt som artikeln av Andrews et. al (2008 s.301) tar upp är 
att de anställda går igenom förändring på olika sätt då de har olika erfarenheter och perspektiv 
på förändringen. Bartunek et. al (2006 s.188) tar även upp att mottagare för förändringsarbetet 
tänker på sitt arbete och hur det kommer att förändras till det bättre eller sämre, till skillnad 
från chefer som mestadels tänker på förändringsarbetets utkomst. Dessa olika tankesätt 
poängterar hur upplevelserna av förändringsarbetet kan skilja sig mellan olika 
yrkesbefattningar samt hur individer kan ha olika förväntningar på utfallet av förändringen.  

Bartunek et. al (2006 s.183) belyser på samma sätt skillnader i förståelse av en 
organisationsförändring som även kan finnas mellan olika nivåer av chefer. Andrews et. al 
(2008 s.301) tar upp att de olika upplevelserna av mellan och höga chefer samt komplexiteten 
av deras interaktion är en väldigt problematiskt faktor i implementering av 
organisationsförändring. Nivån av delaktighet i förändring, speciellt när medarbetaren inte har 
initierat denna, påverkar förståelsen av förändringsarbetet. Informationen individerna får från 
erfarenheterna av att vara delaktiga gör att de lättare förstår förändringen (Bartunek et. al, 
2003 s.186-187). McMillan (1975 s.441) tar upp förändringsteorier som poängterar 
delaktighet av underordnade i beslutsfattande processer för att förenkla effektivitet av 
förändring. De förklarar även olika ledarskapsstilar exempelvis förändringsagenter och 
konsulter som bland annat är kunniga att handskas med relationer, förmedla 
ansvarsmöjligheter och främja personlig utveckling. Ledarskapsstilarna kan vara viktiga delar 
i hur förändringen implementeras. Hansen et. al (1994 s.260-261) tar upp egenskaper hos 
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både bra och mindre bra ledare, de menar att en bra ledare är känslig mot de anställdas behov 
och visar ett genuint engagemang för att utveckla organisationen. De sämre cheferna är de 
som inte prioriterar andras välmående. En anledning till att de anställda inte har samma syn på 
förändringen som initiativtagaren kan bero på att han eller hon inte har förmedlat sin vision 
tillräckligt om förändringen (Bartunek et. al, 2003 s.188). Kommunikation och information är 
en viktig del som tas hänsyn till i vår undersökning, vilket spelar en stor roll i ett 
förändringsarbete.  

Barnet och Carroll (1995 s.219) menar att en dimension av organisationsförändring är sättet 
förändringen sker på, bland annat genom hastigheten, följden av förändringsaktiviteter, 
beslutsfattande och kommunikationssystemet samt motståndet förändringen får. 
Förändringens utförande kan alltså påverka utfallet. Wilson, Mccarter Jr, McKey och Estime 
(1988 s.116) beskriver fyra nivåer av förändring, dessa är förändring av kunskap, attityd, 
beteendet hos varje enskild individ och grupp samt organisatoriska uppträdanden. Arms (i 
Wilson et. al, 1988 s.116) tar även upp tre faktorer som är nödvändiga för förändringsarbeten, 
dessa är ledarskap, spänning i arbetet och möjligheten till att utföra processen för 
förändringsarbetet snabbt. Faktorerna ser vi till vår studie och hur förändringen utförs av 
ledningen samt relaterar dessa faktorer till det ovanstående temat om den tidsliga aspekten i 
förändring. I en annan artikel så tar Hansen, Kahnweiler, Wilensky (1994 s.261) upp positiva 
och negativa uppfattningar på förändring hos medarbetarna. De som ser 
organisationsförändring som positivt har en förstående attityd mot nya förändringar medan 
individer som ser negativt på förändring inte är öppna mot den och visar därför motstånd. En 
positiv syn innefattar förståelsen av processen och vad som kan bli effekten av förändringen. 
Det är dessa skilda synsätt på fördelar och nackdelar med förändringen vi vill få fram genom 
att undersöka våra intervjupersoners upplevelser av förändringsarbetet. Ett exempel på 
problematik som Hansen et. al (1994 s.254) tog upp var brist på information som kan leda till 
motstånd mot förändring. McMillan (1975 s.447) tog upp att lärarna i hans studie gjorde 
motstånd mot förändringen genom att inte gå på dess möten. Studien visar på att motstånd kan 
orsakas av flera faktorer samt ta uttryck på olika sätt. I uppsatsen studeras hur de anställda 
upplever förändringsarbetet och bland annat hur de har tagit ställning till förändringsarbetet 
samt om de har uppvisat något motstånd mot förändringen.  

3.3 Kommunikation – Kunskap och information  

I föregående tema så tog vi upp hur skillnaderna ser ut mellan olika hierarkiska positioner i en 
förändring men i nuvarande tema belyser vi det som Bartunek et. al (2006 s.183) tar upp att 
det finns tydliga luckor när det gäller kommunikation och förståelse av 
organisationsförändring även mellan chefer på högre och lägre nivåer. Information kring 
förändring påverkar mottagarens förståelse för förändringen. Hur de anställda förstår 
förändringen beror på flera olika typer av information de får. Bland annat mottagarnas 
förståelse av förändringens natur, om de tror att implementationen följer den föreslagna 
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planen, om nuvarande information motsäger sig den tidigare informationen samt hur 
medarbetarna har påverkats av förändringen (Bartunek, 2006 s.186). 

Chen och Wang (2014 s.1434) menar att eftersom arbetsmiljön har blivit mycket mer 
konkurrensinriktad, dynamisk och osäker utför företag förändringsarbeten för att hantera 
denna arbetsmiljö vilket stimulerar de anställdas attributioner, det vill säga individers 
tolkningar mot HR-praktiker. I en föränderlig organisationskontext känner anställda ofta en 
hög grad av osäkerhet som orsakar varierande uppfattningar och reaktioner gentemot HR 
praktiker (Chen & Wang, 2014 s.1432). Vid en organisationsförändring kan anställda samla in 
information från omgivningen för att försöka förstå förändringsarbetet och minska 
osäkerheten. I denna arbetsplatskontext är de anställdas attityder och beteenden bestämda av 
deras uppfattningar och tolkningar av förändringsarbetet (Chen & Wang, 2014 s.1433-1434). 
HR personal kan för att implementationen av förändring ska bli mer effektiv erbjuda mer 
information om processen och målen med förändringen. Tanken med informationen är att visa 
trovärdig och konsekvent information som bidrar till att sätta ett starkt klimat i organisationen 
(Chen & Wang, 2014 s.1441). Andrews et. al (2008 s.302) tar även upp hur chefer använder 
sig av sin kunskap om modeller kring förändringsarbeten när de ska implementera en 
förändring på sin arbetsplats och hur användbar denna kunskap är. McMillan påstår att det 
inte fanns någon kunnighet i förändringar eller ledarskapstekniker på arbetsplatsen i studien 
som kunde hjälpt förändringen framåt (McMillan 1975, s.444). Chen och Wang (2014 s.1441) 
menar att om information inte kommer fram är troligheten att anställda litar på sina egna 
subjektiva tolkningar, vilket kan leda till oönskade resultat för arbetsgivaren. En del i att 
studera upplevelserna i vår studie är att undersöka om medarbetarna har fått ta del av 
information och därför fått en verklig bild av processen och målen för förändringen. Andrews 
et. al (2008 s.302) förklarar dessutom att kommunikationsproblem och interaktion har varit 
komplexa mellan chefer på mellan och högre nivåer. De flesta av cheferna är inte kunniga om 
alla situationer i verksamheten samt att de inte har tid för reflektion under förändringsarbetet. 
Utöver att vara orolig kring hur hastigheten av förändringen hotade traditionella värderingar i 
den offentliga sektorn utryckte respondenterna i studien oro över hur det verkade ges lite 
uppmärksamhet till att övervaka processen och utkomsterna av förändringen de 
implementerar (Andrews et. al, 2008 s.306). Vi undersöker ett förändringsarbete i 
implementeringsfasen och därför kommer bland annat information och känslor stå i centrum 
för vår studie.  

3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Upplevelser av tiden är något som poängteras då förändringsarbetet har pågått under en längre 
period. Organisationskulturen är även något som är en del av vår undersökning då det aktuella 
förändringsarbetet förändrar både roller och arbetssätt i organisationen. I och med de 
förändrade rollerna kommer både relationer och handlingsmönster förändras. Förändring av 
organisationskultur ser vi i relation till det Bate et. al (i Lee & Lee, 2008 s.381) menar om att 
förändring måste internaliseras i de anställdas tankesätt och vardagliga arbete för att denna 
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ska implementeras på arbetsplatsen. Denna implementering kopplas till den verksamhet som 
studeras, då det är en omfattande förändring på arbetsplatsen där samtliga anställda måste 
acceptera det nya arbetssättet för att syftet med förändringen ska uppnås. Då förändringen 
innebär att anställda kommer att inta nya roller måste de därför anpassa sin identitet efter 
förändringen. Det som kan påverka individens identitet är bristen på kontroll över 
förändringsprocessen. Hur delaktiga medarbetarna är påverkar alltså hur de ser på 
förändringen. Bristen på information kan leda till en negativ syn som kan leda till utryckt 
motstånd mot förändringsarbetet. Delaktighet och information är även något som kan påverka 
utkomsten av förändringen och därför något som fokuseras på. Bartunek et al (2006 s.188) 
menar att de anställda fokuserar på hur deras arbete kommer att påverkas av förändringen. 
Andra individer på chefspositioner fokuserar däremot på det slutgiltiga resultatet för 
verksamheten, istället för att fokusera på medarbetarnas upplevelser på förändringsarbete. 
Cheferna använder sig av sin kunskap kring förändringsarbeten för att implementera dem på 
bästa sätt. Denna kunskap kan dock vara bristande vilket leder till att medarbetarna känner en 
oro över situationen. Det kan uppstå kommunikationsproblem både mellan chefer på olika 
nivåer och medarbetare. Den information de anställda får kan påverka förståelsen för 
förändringen. Denna förståelse är en stor del av den individuella upplevelse som i vår studie 
kommer att undersökas hos de anställda på den offentliga verksamheten. Chen och Wang 
(2014 s.1433-1434; 1441) menar att vid organisationsförändring brukar anställda samla in 
information från omgivningen för att kunna förstå förändringsarbetet och på det sättet minska 
deras oro och ovisshet. Om de anställda inte får tillräckligt med information börjar 
medarbetarna tro på sina egna subjektiva tolkningar av förändringen och det kan ses som ett 
slags motstånd. Den otillräckliga informationen är en möjlig problematik som kan 
framkomma i undersökningen. Syftet för vår uppsats är att få fram upplevelserna av 
förändringsarbetet men även belysa den dolda organisationskulturen. Genom den kunskap vår 
studie genererar kan vi bidra med ett resultat som kan komma till användning för 
verksamhetens utveckling av den nuvarande förändringsprocessen.  

3.5 Studiens bidrag till forskningsfältet 

Majoriteten av den tidigare forskning vi tagit upp ovan har fokuserat antingen på individer i 
ledningspositioner eller på medarbetares syn på förändring. Studiens syftar till att låta både 
chefers och medarbetares individuella upplevelser få ta plats, vilket innebär att en mer 
nyanserad bild uppstår av hur både initiativtagare och mottagare av en förändring upplever 
denna. Den tidigare forskningen har inriktat sig mot specifika grupper och perspektiv om hur 
förändringsarbeten påverkar verksamheten och de anställda. I kontrast till denna forskning 
bidrar uppsatsen med en mer omfattande och ingående bild då vi inte avgränsat oss mot en 
specifik yrkesbefattning över av hur individerna upplever förändringsarbetet.  
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4 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I denna del presenteras olika centrala begrepp och teorier för att beskriva studiens teoretiska 
utgångspunkter. Utgångspunkterna omfattas av den symboliska interaktionismen genom att 
använda teorier av Goffman, Asplund, Giddens och Becker. Det teoretikerna har gemensamt 
är att de lägger stor fokus på sociala interaktioner som spelar en stor roll i individernas 
agerande under förändringsarbetet. Det är samspelet som framkommer under den sociala 
interaktionen som är avgörande för hur individerna agerar (Lindblom & Stier, 2011, s.35-36). 
Vi kompletterar teoretikernas grundtankar med tre teoretiska resonemang om organisation 
från Alvesson samt Alvesson och Sveningsson för att belysa sammanhanget och kunna 
besvara studiens forskningsfråga. Då studien inriktar sig på en organisatorisk förändring är det 
viktigt att ha en teoretisk bakgrund för den aspekten. Nedan redogörs för relevanta begrepp 
från perspektiv på den sociala interaktionens betydelse samt organisationsteorin.  

4.1 Symboliska interaktionismen  

Ett av de begrepp som är relevanta för studien är roller som Goffman (1959 s.188-189) 
definierar som handlingsmönster individen spelar upp inför andra människor. Dessa 
människor blir då publik för individens framträdande. Ett socialt samband skapas när 
individen framträder inför samma publik vid flera tillfällen. Ett exempel på hur ett socialt 
samband skapas, som vi även kopplar till vårt syfte, är när individen framträder inför sina 
kollegor och kunder på en daglig basis och förmedlar därmed en specifik roll. Exemplet 
kopplar vi till den dramaturgiska disciplinen som innefattar en individs förmåga att behärska 
sin röst och sina ansiktsuttryck. Goffman (1959 s.188-189) redogör för hur ett team ska kunna 
bevara sitt framträdande framför publiken samt pekar på vikten av att varje teammedlem har 
en dramaturgisk disciplin som de upprätthåller under sin rollframställning. En social roll 
innefattar vissa specifika rättigheter och skyldigheter som är knutna till en given status, 
exempelvis på arbetsplatsen. En social roll innefattar alltså en eller flera roller och dessa kan 
visas upp av individen vid flera olika tillfällen (Goffman, 1959 s.23). Ett ytterligare begrepp 
från Goffman (1959 s.15; 19) är fasad som innefattar den del av individens framträdande som 
regelbundet används för att definiera situationen för de personer som observerar 
framträdandet. Goffman menar att definitionen av situationen innebär att individen handlar 
utifrån den kunskap han eller hon har om de andra medlemmarna i situationen. Individen kan 
agera på ett speciellt sätt för att framkalla en specifik reaktion hos de andra medlemmarna i 
interaktionen. Fasaden är alltså den standardutrustningen som avsiktlig eller omedvetet 
används av individen under hans eller hennes framträdande (Goffman, 1959 s.28). En 
personlig fasad är de detaljerna i utrustningen som identifieras med individen själv och som 
förväntas ska höra samman med individen var han eller hon än befinner sig. Den personliga 
fasaden omfattar olika karakteristika egenskaper för en specifik position, dessa menar 
Goffman (1959 s.30) är bland annat ålder, utseende, hållning och talmönster.  
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Ett begrepp som relaterar till vårt syfte som Goffman (1959 s.75-77) tar upp är team som är 
en samling individer som samarbetar i framställningen av en viss rutin. Exempelvis en grupp 
individer som arbetar för att uppnå ett visst mål och visa en viss bild utåt. En teammedlem har 
i denna rutin möjligheten att sabotera teamets framträdande genom olämpligt beteende, därför 
måste teammedlemmarna lita på varandra för att upprätthålla teamets framträdande inför 
publiken. Teammedlemmarna är därför ömsesidigt beroende av varandra för att upprätthålla 
definitionen teamet vill framställa. Om teammedlemmarna har olika status i en social 
inrättning kommer beroendet mellan medlemmarna troligen överbrygga de strukturella eller 
sociala klyftor som finns i den sociala inrättningen. Överbryggandet av dessa klyftor kan 
utgöra en sammanhållande kraft och genom teamframträdandet kan den sociala uppdelningen, 
som oftast skapar klyftor i verksamheten, sammanfoga de olika hierarkiska positionerna på 
verksamheten. En teammedlem är en individ vars samarbete i framträdandet teamet är 
beroende av för att skapa en given definition av situationen och den kollektivt upprätthållna 
definitionen teamet vill framställa (Goffman, 1959 s.78). I stora sociala inrättningar drivs 
individer på en viss statusnivå samman därför att de är tvungna att samarbeta för att bevara en 
given definition av situationen mot de som befinner sig ovanför och nedanför dem på 
statusskalan (Goffman, 1959 s.79). Team är en gruppering, men inte i relation till en social 
struktur eller social organisation utan snarare i relation till en interaktion eller till en serie 
interaktioner, under vilka den relevanta definitionen av situationen upprätthålls (Goffman, 
1959 s.95). När två team konfronteras med varandra i avsikt att utföra en social interaktion 
brukar båda teamen hålla sig fast vid sina specifika roller (Goffman, 1959, s.149).  

Ett annat begrepp Goffman (1959 s.97-98) tar upp som vi har användning för är region, 
begreppet definieras som en plats vilken till en viss grad är avgränsat av 
varseblivningsbarriärer. I vårt samhälle framträder vi i olika regioner, ett exempel på en 
region kan vara en specifik arbetsplats. Den plats framträdandet äger rum på, kallar Goffman 
för främre region. I den främre regionen framträder individer enligt vissa normer för att 
upprätthålla dessa. Det finns skillnad i beteendet hur vi framträder i den främre regionen och i 
den bakre regionen. Beteendet i den bakre regionen innefattar beteende man inte vill visa 
publiken, exempelvis kan den bakre regionen karakteriseras av ett annorlunda språk än det 
individen använder i den främre regionen (Goffman, 1959, s.114). Uppträdandet i den bakre 
regionen är oförenligt med de framträdanden man ger i den främre regionen, alltså att vi inte 
uppvisar samma beteende eller interaktionsmönster i de olika regionerna (Goffman, 1959, 
s.120). Exempel på hur regioner kan ses på arbetsplatsen är hur fikarummet kan betraktas som 
den bakre regionen där språket används på ett visst sätt, men när en chef träder in i regionen 
så omformas den till en främre region där ett annat språkbruk används. Det förändrade 
språkbruket medför att individerna upprätthåller sina roller. 

Datamaterialet förstås i termer av Asplunds begrepp mikromakt som Redmalm (i Lindblom & 
Stier, 2011, s.89) definierar som en elementär sorts makt som sker i interaktion, alltså ansikte 
mot ansikte. Mikromakten är något som enligt Asplund (1987 s.25) framtvingar underkastelse 
och är en naken form av makt som upprätthåller maktutövningar. Exempel på mikromakt är 
när en anställd slutar hälsa på sin kollega. Det medför att kollegan ökar sin responsivitet, 
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vilket innebär att han eller hon försöker få kontakt med den anställde genom att hälsa och 
uppmärksamma den anställde ännu mer. Den anställde har därmed utryckt en mikromakt 
genom att ignorera sin kollega för att framtvinga underkastelse. Mikromakt kan utövas 
oberoende av vilken hierarkisk position parterna har och därmed förändra maktbalansen. 

Giddens (1997 s.21) menar att det högmoderna samhället är fullt av faror och risker som han 
kopplar till begreppet kris. Denna kris ses som ett mer eller mindre permanent tillstånd som 
tränger in i självidentiteten och de personliga känslorna individen har. Vid en omfattande 
förändring av en individs liv krävs enligt Wallerstein och Blakeslee (i Giddens, 1997 s.21) en 
ny identitetskänsla som innebär en extrem version av processen att hitta sig själv. Denna 
process består av interaktion och förändring samt är något som modernitetens sociala villkor 
trycker på alla dess medlemmar. Självidentiteten är det individen är medveten om när det 
kommer till individens självmedvetande. Självidentiteten är inte något som är fastställt av 
individens agerande utan det är något som måste skapas genom individens reflexiva 
handlingar. Självidentitet förutsätter alltså en reflexiv medvetenhet (Giddens, 1997 s.67). 
Något som kan kopplas till begreppet kris och självidentiteten är ångesten vars innehåll och 
former har förändrats i och med modernitetens reflexivitet som sträcker sig in i självets 
innersta och därmed kan ses som ett reflexivt projekt. Ångesten har förändrats över tid för att 
individers liv och dess identitet inte är lika förbestämt som i tidigare samhällen. Giddens 
(1997 s.45) menar att det förändrade självet behöver utforskas samt konstrueras som en del av 
en reflexiv process som innefattar att koppla ihop personlig och social förändring. Han tar upp 
Freuds (i Giddens, 1997 s.57) syn på att ångest är ett generaliserat känslotillstånd som 
påverkas av hur mycket kunskap och vilken grad av maktkänsla individen känner i 
förhållande till den yttre verkligheten. Att förbereda sig för handling är enligt Freud något 
som underlättar fara. Däremot är ångest något som paralyserar väsentliga handlingar istället 
för att generera dem. Därför är ångest något som motarbetar en individs hantering av en kris.  

Becker (2006 s.17) tar upp specifika antaganden som får en individ att avvika från mängden 
och som anses bryta mot samhällets normer. Han förklarar att när en regel etableras kan den 
som bryter mot den betraktas som speciell, annorlunda och utanför. Personen som betraktas 
som avvikande eller utanför kan dock se på situationen och normerna på ett annorlunda sätt. 
Individen i fråga kanske inte accepterar den regel efter vilket personen döms för, vilket gör att 
den här personen istället dömer de andra som inkompetenta och avvikande. Becker (2006 
s.20) förklarar därmed att vi människor helt enkelt inte är överens om vad som utgör ett 
normativt beteende, då individerna i samhället betraktar andra som avvikande och sig själva 
som normativa följare. Ett annat relativistiskt sociologiskt synsätt menar Becker (2006 s.22) 
identifierar avvikelse som underlåtenhet att följa gruppregler. Individer som medvetet bryter 
de regler som en grupp påtvingar dem, kan komma att betraktas som avvikande. Något 
ytterligare vi vill undersöka är därmed möjliga aspekter som kan betraktas som avvikande för 
de anställda på den offentliga verksamheten.  

Becker menar att sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätthålla vissa regler och 
beslutar att överträdande av dessa regler utgör avvikelser. De uppmärksammar överträdanden 
hos specifika personer och betecknar dem som utomstående. Ur ovanstående perspektiv är 
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avvikelse inte en egenskap hos agerandet som personen utför utan är en följd av att andra 
kontrollerar regler och utför sanktioner på den utsatta. Avvikelse är bland annat en följd av 
andras reaktioner på personens handlande. Huruvida en handling är avvikande beror på hur 
andra reagerar på den (Becker, 2006 s.22-24). När människor utför och engagerar sig i 
avvikande aktiviteter har de möjlighet att interagera och skapa en egen kultur som skiljer sig 
från andras, dessa kulturer kan kallas subkulturer. De utvecklar ett eget perspektiv på 
samhället och på sig själva (Becker, 2006 s.78). 

4.2 Organisationsteori 

I dagens samhälle sätts mycket krav på att vi ska vara kapabla samhällsmedlemmar. En stark 
individualitet och vilja att stå fast vid egna ideal och ståndpunkter fungerar här mindre väl 
eftersom dessa aspekter motverkar den moderna ekonomins krav på flexibilitet (Alvesson, 
2013, s.40-41). Alvesson tar upp begreppet adhocrati vilket innebär att personal kombineras i 
olika projektteam i syfte att lösa specifika uppgifter under en period. Personalen består till stor 
del av specialister som tillför innovativa lösningar på problem som kan uppstå i situationen. 
För att samordna förändringen är informell kommunikation mellan medlemmarna i gruppen 
det essentiella, team är således viktiga (Alvesson, 2013, s.74). Organisationsstruktur innebär 
att strukturera och kontrollera verksamheter. Inom förändringsprocesser ingår försök att 
klargöra mål, relationer och arbetsformer. Exempelvis kan det klargöras vad det finns för 
kunnande, vad individer är bra på, vilka samverkar väl med andra och hur relationen ser ut 
med chefen. Alvesson (2013, s.82-83) menar att förändringsprocesser kan komma att 
förändras över tid. Med nya eller varierande typer av kunder och samarbetspartners följer 
förändringar de anställdas arbetssätt. När organisationsstrukturer förändras avviker de ibland 
från de verkliga organisationsprocesserna. Dessa organisationsprocesser måste oftast varieras 
för att få verksamheten att fungera. Ett illustrativt exempel kan vara en ny chef som under den 
första tiden inte kan så mycket om verksamheten, medarbetarna finner då stöd i andra 
kvalificerade personer. När den nya chefen har lärt sig mer om verksamheten kan 
medarbetarna stödja sig på honom eller henne. I en organisation är det därmed viktigt att 
medarbetarna känner stöd och får vägledningen för att kunna känna trygghet i sitt arbete 
(Alvesson, 2013, s.84-85). Ett annat begrepp Alvesson (2013 s.93) tar upp är 
koordinationsproblemet som kan yttra sig i att parterna inte informerar varandra på rätt sätt, 
eller att de inte förstår varandra. Problemet medför att parterna inte lyckas samordna sina 
insatser på ett lämpligt sätt för att lösa en arbetsuppgift. Något som förstärker 
koordinationsproblemet är delegering av uppgifter samt decentralisering av verksamheten.  

Organisationskultur är en central del i strategiska sammanhang då kulturen kan stödja eller 
hindra en strategi men även påverka hur ledningen tänker och prioriterar i strategiska frågor 
(Alvesson, 2013, s.111). Alvesson och Sveningsson (2008 s.74) beskriver att begreppet 
organisationskultur är viktigt för förståelsen av de djupare innebörder i organisationen som 
ligger bakom och styr beteendet. Alvesson och Sveningsson (2012 s.202-203) menar att 
organisationskultur är en kultur som utmärker en organisation eller en avdelning på 
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organisationen. Enligt författarna står kultur inte för exempelvis sociala fenomen eller 
beteenden utan organisationskultur står för mentala fenomen och hur individer värderar både 
verkligheten samt de olika individerna i organisationen. Alvesson och Sveningsson (2008 
s.57) tar upp ett exempel på hur individer i en specifik grupp har en gemensam uppfattning 
om verkligheten och hur de därmed skiljer sig från människor i andra grupper. Kultur syftar 
därför på det som finns bakom och styr beteendet än själva beteendet som sådant. 
Organisationskulturen innefattar exempelvis de gemensamma värderingar individerna har i en 
organisation, något som är viktigt i kulturen är gemensamma symboler, handlingsmönster och 
språkbruk som visar hur individer ska agera inom organisationskulturen (Alvesson & 
Sveningsson, 2012 s.205). Att förändra kulturen i en organisation betraktas som svårt och i 
vissa fall anses kulturen till och med stå utom ledningens kontroll. Det påstås att öppenhet och 
mottaglighet för nya idéer, värderingar och innebörder är en viktig förutsättning för ett lyckat 
förändringsarbete (Alvesson & Sveningsson, 2008 s.74-75). Alvesson och Sveningssons 
(2008 s.182) syfte är att belysa organisationslivet och ta reda på hur människor handlar och 
vad de avslöjar, oftast ofrivilligt, om organisationskulturen i sitt agerande. Alla människor 
anpassar åtminstone ytligt efter sin roll i verksamheten, skrapar man på denna yta blir bilden 
av individen annorlunda (Alvesson & Sveningsson, 2008 s.206).  

Individer som identifierar sig med en organisation eller en grupp i en organisation identifierar 
sig även med ett ”vi” inom organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2012 s. 220). Denna 
identitet hos anställda förstärker enligt Alvesson (2013 s.136-137) föreställningen om ”vi” 
och ”dem”. Det innebär framhållandet av skillnader mellan grupperna samt betoning av 
känslor, hot och misstänksamhet. Känslan av ”vi” och ”dem” innebär inte föreställningar om 
olikhet förknippade med olika organisationsidentiteter eller genuint olika kulturer. Det är inte 
ovanligt att individer upplever ett ”vi” mot ”dem”, även om det inte finns några kulturella 
skillnader mellan grupperna. Vid sammanslagning av liknande företagskulturer kan individer 
överdriva olikhet mellan de olika kulturerna varvid den gamla identiteten bevaras. Samma 
organisationskultur som innefattar olika identiteter medför rivalitet och konflikt. ”Vi” och 
”dem” uppdelningar kan alltså vara baserade på inbillade olikheter eller på att man överdriver 
faktiska skillnader. Ett starkt och positivt ”vi” i en organisation kräver eller stimulerar ibland 
fram ett starkt och ofta negativt ”dem” (Alvesson, 2013, s.139-140). Om hela organisationen 
istället är en identitetskälla innebär det att de anställda blir obenägna att uppfatta olika 
grupper inom organisationen negativt. Dessa grupper uppfattas som delar av ett övergripande 
vi och istället upplever individer sammanhållning och gemenskap inom ramen för 
organisationen som helhet (Alvesson, 2013, s.136-137).  

Alvesson och Sveningsson (2008) tar upp Lewins (1951) trestegsmodell om hur normer och 
värderingar påverkas av ett förändringsarbete och hur förändringsarbetet ska utföras för att 
implementeras på bästa sätt. Dessa steg Lewins (i Alvesson & Sveningsson, 2008 s.35) tar 
upp är upptining, förändring och återfrysning. En förändringsprocess handlar här om att 
identifiera behovet av att förändra attityder och beteenden i organisationen för att öka 
effektiviteten och den organisatoriska hälsan. Det första steget, upptining, är ett förberedande 
planeringsstadium där de anställda kan erbjudas att delta delvis för att undvika motstånd från 
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deras sida. Upptiningen innebär att man stabiliserar gruppens normer och värderingar, det 
gäller att övertyga de som påverkas av förändringen om att den är nödvändig. I andra steget, 
förändring, övergår organisationen till ett nytt tillstånd som de anställda lär sig att acceptera. I 
det sista steget, återfrysning, handlar det om att stabilisera det nya tillståndet och se till att 
organisationen inte faller tillbaka till de tidigare beteendena. Det är möjligt att genom 
kunskap, engagemang och lärande minska motståndet mot förändring samt till och med skapa 
en vilja till förändring bland de anställda. Motstånd innebär hur individer kan avvika från eller 
överträda mönster från förändring och ledning (Alvesson & Sveningsson, 2008 s.50). 
Motstånd är enligt Dawson (i Alvesson & Sveningsson, 2012 s.245) resultat av bland annat 
verkliga förändringar av arbete som även kan innebära förändringar av kompetenskrav, 
upplevt eller verkligt psykologiskt hot, förlust av arbete samt förändring av sociala 
förhållanden som kan innebära nya arbetsvillkor. Metoder för att reducera motstånd innefattar 
bland annat att involvera personal i planeringsprocesserna, vara öppen för deltagande och 
försöka reducera osäkerhet genom utförlig information. Ovanstående teorier har gett oss en 
grund för att utföra vår analys av vårt datamaterial. Vår genomgång av teorierna visar en bild 
av förändring där kommunikation, roller, utanförskap samt organisationskultur och motstånd 
spelar en stor roll i förändringsarbetet. Det huvudbegrepp vi tar med oss i analysen är bland 
annat motstånd, ”vi och dem”, organisationskultur, utanförskap, ångest, region, roller samt 
team.  

5 METOD 

5.1 Motivering av metodval 

Vi har valt en hermeneutisk metodansats då vi är ute efter att få fram medarbetarnas 
upplevelser av förändringsarbetet, för att få fram individernas känslor och tankar kring 
förändringen. Den hermeneutiska metoden omfattar en djupgående förståelse och tolkning 
över hur individer upplever en viss situation. Vårt metodval grundades i att vi ville få en 
ingående tolkning som belyser de outtalade individuella upplevelserna som här studeras. 
Studiens frågeställning innefattar upplevelserna om förändringsarbetet och det centrala i 
denna är medarbetarnas känslor och personliga uppfattningar om förändringsarbetet. Vi ville 
få en djupgående inblick i förändringsprocessen då det ligger ett mysterium i det. Vi har ingen 
uppfattning om vilka upplevelser som framkommer och därför valde vi hermeneutiken där det 
centrala för oss och vår studie är att nå djupet, tolka och förstå hur de anställda påverkas av 
denna process. Vi är även ute efter att vara så öppna som möjligt mot fenomenet för att få 
fram de djupare individuella upplevelserna. Öppenhet inom hermeneutiken innebär att inse 
sin egen kunskapsbrist om fenomenet samt att riskera att själv bli förändrad av svaren från de 
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individer vi intervjuar. För att vara så öppen som möjligt behöver vi därför försöka finna 
frågorna materialet ställer till oss (Ödman, 2007 s.106). 

5.2 Hermeneutiska tillvägagångssättet 

Hermeneutiken omfattar flera olika begrepp och tolkningsprocesser som är viktiga att känna 
till för att kunna göra en hermeneutisk studie. En av dessa aspekter är förförståelsen som 
innebär att forskaren alltid ser fenomenet från ett perspektiv och aldrig kan se på verkligheten 
objektivt. Forskaren kan därför enligt hermeneutiken aldrig ställa sig utanför sig själv 
(Ödman, 2007 s.14). Vi utvecklar en förförståelse av de situationer vi stöter på dagligen i 
livet, vi behöver alltså inte lägga tid för tolkningen av aspekten eftersom vi har upplevt och 
fått en mer övergripande förståelse av den (Ödman, 2007 s.58). Den hermeneutiska metoden 
lägger stor vikt på hur forskarna använder sig av sin förförståelse, dock ska förförståelsen 
hållas undan en aning för att inte påverka undersökningen. Det är viktigt att betona 
informanternas berättelser och inte koppla till ens egen förförståelse. Mer utförligt om vår 
förförståelse kring förändringsarbetet på den offentliga verksamheten presenteras under 
rubriken 5.3 nedan. Hermeneutiken belyser också förståelse och öppenhet och att vi som 
människor tolkar andra för att kunna få en uppfattning och en djupare kunskap kring en viss 
situation. Ödman (2007, s.96) skriver: ”Förståelse innebär därför en ökad kunskap både om 
det objektiva och det subjektiva, även det subjektiva utanför oss”. Öppenheten tillåter oss se 
från andras perspektiv om vad som egentligen sägs kring ett visst fenomen, utan att vår 
förförståelse påverkar vår uppfattning (Binding & Tapp, 2008 s.25). Hermeneutiken tar vidare 
upp att individen tolkar något när dennes förståelse inte kan förklara fenomenet eller texten. 
Att tolka innebär att tyda eller förstå en uppsättning tecken som något (Ödman, 2007 s.57-58).  

Den hermeneutiska tolkningen innefattar att se till både del och helhet kontinuerligt och på 
det sättet använda sig av den hermeneutiska spiralen, vilket innebär att forskaren går från del 
till helhet i sin tolkning av texten. Ett exempel på del och helhet kan vara våra intervjuer som 
ses som en del medan vår analys av samtliga intervjuer blir en helhet. Tolkningen blir då mer 
omfattande då del och helheten har en stark interaktion med varandra (Ödman, 2007 s. 99-
100). Analysen och tolkningen kan ses som ett pussel där syftet är att få fram en helhet, men 
innan pusslet är lagt skall man alltså tolka, förstå, omtolka och förstå ännu mer (Ödman, 2007, 
s.98). Det innebär att vi tolkar, omtolkar och begriper datainsamlingen för att få fram en 
helhet av vad intervjupersonerna vill få sagt om sina upplevelser kring förändringsprocessen. 
Den hermeneutiska metoden poängterar vikten av dialog och den öppna konversationen 
mellan intervjuperson och forskare för att dessa ska förstå fenomenet samt lära och påverka 
varandra. Denna interaktion är basen för förståelse mellan två individer, då vi lär oss av 
varandra och skapar en genuin konversation. Det leder även till en horisontsammansmältning 
som innebär att forskaren och intervjupersonen genom sammansmältningen förstår fenomenet 
djupare (Binding & Tapp, 2008 s. 22-23). Dessa centrala aspekter inom hermeneutiken som vi 
har förklarat tas hänsyn till under studiens gång.  
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5.3 Förförståelse 

Vår förförståelse om förändringsarbeten bygger i stor uträckning på andras och även egna 
upplevelser kring förändring i arbetslivet. Förförståelsen är därför byggd på en mer allmän 
uppfattning som pekar på vilka svårigheter som kan uppkomma vid förändringsarbeten. 
Förförståelsen har även påverkats av tidigare kurser vi läst där vi bland annat gått igenom 
olika faser av reaktioner medarbetare och chefer kan gå igenom vid ett förändringsarbete. 
Något vi båda anser är viktigt i ett förändringsarbete är kommunikationen mellan de anställda 
på verksamheten, eftersom kommunikationen medför en större förståelse för syftet med 
förändringsarbetet. Ett exempel kan vara att det finns en regelbunden kommunikation, där 
informationen fördelas för att samtliga anställda ska kunna hantera förändringsarbetet. Bristen 
på kommunikation är något vi tror kan vara en aspekt av varför förändringsarbetet har setts 
som bristande. En ytterligare aspekt av vår förförståelse är att vi anser att ansvarstagandet 
kring förändringsarbetet kan ha varit tvivelaktigt för vissa anställda, då graden av 
ansvarskänslan för förändringsarbetet påverkar engagemanget samt upplevelsen av det. Om 
inte medarbetarna känner ett ansvar för att förändringen ska lyckas kommer de inte arbeta 
aktivt för att förändringen ska ske. Vi anser båda att det kan finnas ett problem med 
delaktigheten i verksamheten, då medarbetarnas och chefernas positioner avgör hur 
informationen fördelas mellan de olika parterna. Känslan kring förändringen kan komma att 
påverka ansvaret och engagemanget de anställda i de olika positionerna känner för 
förändringsarbetet. Vi tror att förmedlingen av information kan ha varit bristfälligt, därför 
finns det en möjlighet att tydliga skillnader mellan upplevelserna kommer att framträda. 
Troligen får vi fram olika upplevelser för de som har blivit påverkade av förändringsarbetet, 
och de som har initierat det. En annan aspekt kring den långa processen inom verksamhetens 
förändringsarbete är att vi tror arbetsbördan är för hög och att mycket press sätts på enskilda 
individer. Därför tror vi att införandet av förändringsarbetet också kan bero på att många 
anställda är missnöjda med strukturen då arbetstillfredsställelsen inte är lika hög och måste 
förbättras. Utöver ovanstående förförståelse har vi även en teoretisk förförståelse som 
påverkar vår uppfattning av undersökningen. Denna förförståelse består av symboliska 
interaktionismen samt grundläggande organisationsteori. Vi har tagit upp vår teoretiska 
förförståelse under avsnitt 4, där vi redogör för relevanta teorier för vår studie.  

5.4 Urval 

Vi har valt att använda oss av ett maximalt variationsurval för att utföra våra 
semistrukturerade intervjuer. Då vi inriktar oss på upplevelsen av förändringsarbetet vill vi 
både ha de ansvariga chefernas samt de underordnade medarbetarnas upplevelse av 
förändringsarbetet. Mer specifikt fokuserar det maximala variationsurvalet på att samla och 
beskriva de centrala aspekterna i ett material som samlats in utifrån en stor variation i urvalet 
(Patton, 2002 s.234-235). Det väsentliga är här att se mönster, likheter och skillnader utifrån 
det maximala variationsurvalet. Då vi försöker få fram en maximal variation hos våra 
intervjupersoner framtas bredast möjliga data kring hur de olika individerna upplever 
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förändringsarbetet och kan därigenom bilda en övergripande bild av upplevelsen i vår analys. 
Urvalet används för att få fram och beskriva individuella upplevelser i en grupp som varierar 
mycket. Det kan vara problematiskt vid för små urval där upplevelserna i variationen kan 
sprida sig för mycket, dock blir denna svaghet till en styrka i det maximala variationsurvalet 
då Patton (2002 s. 235) menar att de mönster som uppkommer i ett maximalt variationsurval 
är av intresse då dessa förklarar den gemensamma upplevelsen av ett fenomen. Variationen 
kommer att ses till intervjupersonens ålder, kön, anställningstid samt befattning på 
arbetsplatsen.  

Då vi har en specifik arbetsplats och ett specifikt förändringsarbete som vi ska studera 
kommer variationen finnas mellan de anställda på just denna arbetsplats. Det innebär att 
studien har avgränsats då vi annars hade behövt begränsa vilken sorts förändringsarbeten eller 
i vilken bransch dessa utförs. Därför passar det maximala variationsurvalet både vår 
frågeställning om att få fram de övergripande och nyanserade upplevelserna av 
förändringsarbetet. Det passar in i vår hermeneutiska metodansats då urvalet är väldigt öppet 
genom att vi inte avgränsar oss till en viss grupp på arbetsplatsen. Urvalet medför att vi får 
fram de individuella upplevelserna från en mängd olika hierarkiska positioner som gör att vi 
kan bilda en översiktlig bild av denna upplevelse. Urvalet sker med hjälp av vår 
kontaktperson på verksamheten. Hen tar kontakt med individer på arbetsplatsen som är villiga 
att ställa upp på intervjuer och bland dessa anställda finns det både chefer och medarbetare. 
Därefter är det vi som utifrån det maximala variationsurvalet väljer intervjupersoner utefter de 
variabler vi tagit upp ovan. När vi sedan kontaktade möjliga intervjupersoner har vi skickat 
med ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi presenterar både oss själv och vår studie samt 
förklarar de forskningsetiska principerna. Vi gav även ut informationsbrevet i pappersform 
vid samtliga intervjutillfällen. Informationsbrevet bidrar till att vi följer de forskningsetiska 
principerna och att intervjupersonerna är medvetna om dessa innan de accepterar medverkan i 
studien, vilket gör att de lättare kan öppna upp sig under intervjun. Då vi vill ha en stor 
variation i vårt urval är det viktigt att vi får information kring de möjliga intervjupersonerna 
för att vi ska kunna välja en så stor variation i dessa som möjligt. Informationen vi fått om 
våra möjliga intervjupersoner innefattar bland annat yrkesbefattning, ålder samt 
anställningstid på arbetsplatsen. Vi har utefter variationen valt ut elva personer som vi utfört 
intervjuer med. På grund av att vi vill uppnå en maximal variation i vårt urval kände vi att vi 
ville utöka vårt urval med en ytterligare individ för att kunna få en mer övergripande syn på 
individernas upplevelse av förändringen. Det förklarar vi mer ingående i den metodologiska 
reflektionen i avsnitt 7.4.  

5.5 Datainsamling 

Inom hermeneutiken sker datainsamlingen oftast via intervjuer. Vi har valt att intervjua elva 
personer individuellt som har erfarenhet gällande förändringsarbetet och då genom 
semistrukturerade intervjuer där frågorna är öppna, vilket spelar en stor del i den 
hermeneutiska metoden (Bryman, 2008 s.413). För att få fram upplevelserna av 
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förändringsarbetet utförs semistrukturerade intervjuer med både individer i chefspositioner 
samt tjänstemän enligt det maximala variationsurvalet som vi förklarat ovan. Dessa intervjuer 
kommer att baseras på övergripande teman och öppna frågor som får intervjupersonerna att 
öppna upp sig och berätta om hur de upplever fenomenet (se bilaga 2). De öppna frågorna 
används för att inte styra intervjupersonerna med specifika frågor, utan att använda dessa 
teman och öppnare frågor för att hålla intervjun inom vårt intresseområde. Att använda 
semistrukturerade intervjuer med en betoning på öppenhet hos oss som forskare gör att vi 
försöker komma närmare intervjupersonernas livsvärldar. Dialogen kommer att spela en 
central roll i vår datainsamling enligt hermeneutikens teorier om att dialogen möjliggör 
lärande och horisontsammansmältning mellan intervjuperson och forskare. Precis som 
Gadamer (i Binding & Tapp, 2008 s.23) förklarar så är den genuina konversationen grunden 
till förståelsen mellan olika parter. För att den genuina dialogen ska kunna uppstå med en 
annan person så måste vi som forskare kunna vara öppna och förstående mot 
intervjupersonen. Förståelse och uppfattning om den andre skapas genom sociala 
interaktioner, dialogen, samt det aktiva lyssnandet och det är något som vi fokuserar på under 
intervjuerna och datainsamlingen generellt. Då vi vill åt de djupa individuella upplevelserna 
av förändringsarbetet är förståelsen och uppfattningen om den andre väldigt viktig för att vi 
ska få intervjupersonerna att öppna sig om förändringsprocessen. Platsen för intervjuerna har 
bestämts av intervjupersonerna för att de ska känna sig trygga och inte bli störda på den 
platsen intervjun utförs. Alla intervjuer har därför skett enligt intervjupersonernas förslag på 
arbetsplatsen i enskilda rum.  

Vi har läst oss till en översiktlig bild av förändringsarbetet från de dokument vi fått från vår 
kontaktperson angående förändringsarbetet. Det gör att vi har en översiktlig kunskap kring 
vad förändringsarbetet har för orsak samt hur det har utförts. Denna översiktliga kunskap 
innebär att vi kan få en djupare förståelse för vad intervjupersonerna förmedlar. Då vi är 
försiktiga med att få en för djup kunskap kring förändringsarbetet som kan komma att påverka 
våra intervjuer, kommer vi fortfarande att vara frågande angående förändringsarbetet. En 
möjlig problematik vi reflekterat över kring att ha för djup kunskap kring förändringsarbetet 
innan vi utför intervjuerna är att vi möjligen inte frågar om saker vi i scenariot ser som en 
självklarhet. Vi tror att det därför kommer främja vår dialog med intervjupersonerna, genom 
att vi vill veta mer om förändringsarbetet.  

5.6 Etiska aspekter 

För att undvika problem kring de etiska aspekterna med vår uppsats har vi låtit vår 
kontaktperson på verksamheten kontakta ett antal möjliga intervjupersoner via massmail. De 
som visat intresse har sedan dokumenterats på en lista med kontaktuppgifter till individen. Vi 
har själva sedan valt bland dessa personer samt kontaktat dem för att vår kontaktperson, som 
är i maktposition, inte ska påverka våra intervjupersoner. Vi har kontaktat individerna via 
mail och skickat med informationsbrevet (se bilaga 1) där individerna fick information om 
studien innan de bestämde sig för att medverka. En individ i chefsposition som är medveten 
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om vilka anställda som har ställt upp på våra intervjuer, kan komma att använda denna 
kunskap som en maktutövning. På det sättet har vi även sett till att få en maximal variation av 
intervjupersoner i vårt urval. Förmedlingen av intervjupersoner skulle annars kunna bryta mot 
samtyckeskravet som innebär att intervjupersonerna själva skulle få välja om de vill vara med 
på intervjun eller inte. Det skulle riskerat intervjupersonernas konfidentialitet då chefen skulle 
veta vilka vi intervjuat när hen sedan får ta del av resultatet (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9,12).  
Något som även säkerställer intervjupersonernas konfidentialitet är att vi benämner 
intervjupersonerna som intervjuperson 1 till 11, samt att dessa numreringar är omkastade för 
att inget individerna har delat med sig av kommer vara spårbart. Eftersom det innebär en risk 
att vår bild av verkligheten förändras i intervjuerna riskerar även intervjupersonerna att få en 
omtumlande förändring av sin förståelse av världen samt sin arbetsplats (Nygren, 2012 s. 32-
33). Risken gör att de själva måste samtycka till medverkan i studien då en chefs begäran om 
medverkan ofta är svår att neka till. Om en chef skulle ha förmedlat intervjupersoner till oss 
skulle det även kunna påverka individerna så att de inte skulle velat öppna upp sig i intervjun. 
Individens samtycke utan påtryckningar från någon i chefsposition är viktigt då den anställde 
inte ska vara pressad att medverka samt återge en enbart positiv bild av förändringen. 
Samtyckeskravet och konfidentialitetskravet blir därför grundläggande för att vi ska få en bra 
dialog med intervjupersonerna. Utöver vår reflektion över dessa ovanstående etiska krav har 
vi informerat intervjupersonerna om vårt syfte samt att vi endast kommer att använda 
uppgifterna om de enskilda individerna för syftet med uppsatsen, de kommer inte att användas 
utöver vår uppsats (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7,14). Representanter för verksamheten kan ha 
vissa förväntningar på att vi ska göra en sorts utvärdering och på så sätt hjälpa dem vidare i 
hur de ska nå en acceptans för förändringen hos de anställda. Vi har funderat över att hålla en 
muntlig presentation av vårt resultat för verksamheten, och har därför tidigare poängterat 
vikten av att vi skriver en kandidatuppsats där vår huvudsakliga fokus ligger i att utforska 
upplevelserna av förändringsarbetet. Får verksamheten ut något positivt ur vår 
sammanställning av dessa upplevelser ser vi det som något utöver syftet med vår studie.  

5.7 Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet innebär hur väl en undersökning har genomförts samt hur tillförlitliga 
intervjufrågorna och tillvägagångssättet varit. För att bedöma tillförlitligheten använder 
Bryman (2008 s. 354-355) begreppet pålitligheten som motsvarar reliabiliteten i en kvantitativ 
undersökning. Bedömningen av en undersökning sker genom ett granskande synsätt där 
forskarna säkerställer att det har skapats en tillgänglig beskrivning av alla steg i 
forskningsprocessen. Vi har utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt samt analysprocess under 
flera avsnitt i vår uppsats. Denna redogörelse gör att vår studie blir tillförlitlig och pålitlig då 
vi varit transparanta i hur vi gått tillväga i samtliga steg i vår process. Både trovärdigheten 
samt överförbarheten som tas upp nedan tillhör tillförlitlighetskriteriet och är jämförbart med 
validiteten i en kvantitativ forskning. Giltighet innebär att det ska finnas en god 
överrensstämmelse mellan forskarens datamaterial och teoretiska begrepp. Giltighet är en 
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styrka i kvalitativa studier, genom att forskaren närvarar och på något sätt är delaktig i den 
sociala gruppen han eller hon undersöker. Forskaren kan då säkerställa en hög grad av 
överrensstämmelse mellan begrepp och datamaterial (Bryman, 2008, s.352). Den interna 
trovärdigheten i vår studie har säkerställts av att vi har befunnit oss på arbetsplatsen under ett 
flertal tillfällen för att utföra våra intervjuer och träffa vår kontaktperson på möten. Det gör att 
vi har fått en god förståelse för hur arbetsplatsen ser ut och träffat våra intervjupersoner ett 
flertal tillfällen. Vi har därför under dessa tillfällen samt under intervjutillfället fått en god 
insikt i individernas livsvärld. Vi säkerställer även trovärdigheten genom att våra 
intervjupersoner får ta del av vår uppsats för att bekräfta informationen i den samt att de under 
hela processens gång fått återkomma till oss med frågor och ändringar. Insikten i 
intervjupersonernas livsvärldar gör att vi kan hålla en hög grad av överrensstämmelse mellan 
datamaterial och teoretiska begrepp. Överförbarheten innebär däremot den utsträckning 
resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Det kan vara ett problem 
för kvalitativa forskare då de ofta använder sig av fallstudier och begränsade urval (Bryman, 
2008, s.352-355). Det blir därför svårt att generalisera vår studie till andra miljöer eftersom vi 
har studerat ett specifikt förändringsarbete på en specifik plats. Förändringsarbeten på andra 
platser behöver inte te sig likadant. Generalisering är något som enligt vår uppfattning inte 
sänker kvaliteten på vår studie då vi studerat ett specifikt fenomen och de individuella 
upplevelserna av förändringsarbetet.  

5.8 Analysförfarandet 

Under analysprocessen är det datamaterialet som skall analyseras och tolkas. Det är språket 
och dialogerna med intervjupersonerna som är det centrala under analysen. Under denna 
process ska vi nå djupare in i vår egen tolkningsförmåga för att få fram mönster, kategorier 
och teman ur materialet. Inom hermeneutiken finns inga fastställda steg att följa i utförandet 
av en analys. Principen med vetenskaplig öppenhet klargör att vikten inom hermeneutiken 
läggs på att vara öppen mot både fenomenet samt datamaterial. Vetskapen om att det är 
omöjligt att komma fram till en slutgiltig eller ultimat förklaring är grundläggande inom den 
hermeneutiska metoden (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007 s. 267-277). Som forskare 
började vi med att läsa igenom allt datamaterial för att få en preliminär uppfattning om 
fenomenet. Läsningen ses här som en dialog som skapar ledtrådar om hur helheten kommer se 
ut (Dahlberg et. al, 2007, s.281). 

Den hermeneutiska tolkningen kan beskrivas som ett pussel, som vi nämnt i punkt 5.2 under 
det hermeneutiska tillvägagångssättet. Efter datainsamlingen är det enligt hermeneutiken dags 
att sätta alla bitar på plats. En av de viktiga processerna är att tolka och bearbeta texterna efter 
man läst igenom dem, vilket förklaras inom den hermeneutiska cirkeln som en del och 
helhetsprocess (Ödman, 2007, s.98-99). Några principer inom den hermeneutiska cirkeln är 
att se från helheten till dess delar och tillbaka. Det innebär att till en början få en överblick 
över själva fenomenet och dess kontext innan delarna kommer in i fokus. Det gäller att tolka, 
förstå, omtolka, tolka och förstå texterna igen för att tillslut kunna skapa en helhet och 
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förståelse. Genom den hermeneutiska cirkeln strävar forskaren efter klarhet och struktur. Han 
eller hon omtolkar verkligheten och lär sig förstå den på ett nytt sätt (Ödman, 2007, s.103). 
Forskaren har en dialog med materialet och när denne kommit till en första förståelse av data 
skapar hen en preliminär struktur av teman för att klargöra meningen med materialet. Därefter 
börjar forskaren att söka efter underliggande mening med dessa teman, vilket innebär att 
försöka läsa mellan raderna på materialet. Nästa steg i cirkeln är att återigen skapa en 
tolkande dialog med texten som pågår tills all väsentlig data för forskningsfrågan är 
inkluderad. Validiteten för de preliminära tolkningarna måste kontrolleras före dessa 
inkluderas i en analys i nästa abstraktionsnivå, det görs genom att testa tolkningarna mot data. 
På denna nivå jämförs tolkningarna med varandra för att komma fram till en mer omfattande 
förståelse och en huvudtolkning (Dahlberg et. al., 2007 s. 281-282). Denna dialog kan även 
ske mellan forskaren samt dennes text, exempelvis transkriptionen av en intervju och innebär 
då att forskaren har en tänkande dialog med textens meddelande. Vi har fokuserat på att skapa 
en dialog både med våra intervjupersoner men även med vårt datamaterial efter dessa 
intervjuer. Vi har även utgått från den hermeneutiska cirkeln i vår analys och har därför 
fokuserat på att se från del till helhet samt tolka i flera omgångar.  

Under vår analys har vi gått tillväga genom att först läsa igenom datamaterialet ett antal 
gånger och därefter markerat viktiga kategorier från transkriberingarna. Sedan har vi 
strukturerat dessa kategorier och delat upp dem i större grupperingar med mer övergripande 
teman. Vi har fortsätt med vår analys genom att dela upp de olika kategorierna till slutliga 
teman. Därefter har vi plockat ut relevanta citat ur våra transkriberingar, som vi sedan har 
baserat vårt resultat på. I dessa transkriberingar är pauser markerat med tre punkter medan 
brytningar i texten är markerade med punkter inom klamrar. Citaten har valts ut genom att vi 
markerat samtliga relevanta delar av transkriberingen för att i ett senare skede välja 
omfattande citat som belyser de specifika teman och aspekter som framträtt i våra tolkningar. 
Vi har därigenom delat upp vårt resultat i våra tre tolkningar, den preliminära tolkningen, 
fördjupade tolkningen och till sist huvudtolkningen. Dessa tolkningar utgör en redogörelse för 
vår analysprocess samt hur vi under processens gång lyft upp vår tolkning till en högre 
abstraktionsnivå. Enligt den hermeneutiska cirkeln har våra intervjuer setts som delar av 
datamaterialet medan dessa tillsammans setts som vår helhet. Ständiga omtolkningar ökar vår 
kunskap för att lättare nå helheten, därmed utvecklas också vår förståelse som leder till en 
större precisering och totalisering av fenomenet. På det sättet liknar tolkning och 
förståelseprocessen en hermeneutisk spiral istället för en hermeneutisk cirkel (Ödman, 2007, 
s.104). Vi har varit medvetna om vår förförståelse kring fenomenet samt tänkt över hur vi som 
forskare påverkar intervjupersonerna och även hur vi påverkar vårt datamaterial. Vi kommer 
även att vara öppna mot vår studie samt att tänka på att vår tolkning är en av många möjliga 
och att denna inte kommer att vara slutgiltig över tid. I vår framställning kommer vi lyfta fram 
de övergripande upplevelserna utan att lägga för stor vikt vid olika yrkesbefattningar.  



 
23 

6 RESULTAT 

Vi har delat upp vår tolkning i tre steg, dessa består av en preliminär tolkning, en fördjupad 
tolkning samt en huvudtolkning. Dessa steg utfördes för att vår tolkning skulle nå en högre 
abstraktionsnivå och följer på det sättet den hermeneutiska spiralen vi tagit upp ovan. Våra 
intervjupersoner benämns som intervjuperson 1 till 11, dock har dessa som vi tagit upp under 
rubriken 5.6 i Etiska aspekter kastats om för att säkerställa individernas konfidentialitet.  

6.1 Preliminär tolkning 

Vi började med att noggrant läsa igenom våra transkriberingar av intervjuerna och antecknade 
tankar kring dessa samt markerade viktiga delar i texten. Utifrån anteckningarna tog vi ut 
kategorier från samtliga intervjuer och fann att ett flertal av dessa återkom i många av våra 
transkriberade intervjuer. Dessa kategorier delades sedan upp i sju preliminära teman som 
belyste olika aspekter av vårt datamaterial. De teman som analyserades fram i den preliminära 
tolkningen förändras i takt med nya tolkningar av empirin och i en högre abstraktionsnivå. 
Nedan presenteras vår analysprocess med förtydligande citat från våra intervjuer. Vi ser här 
våra intervjuer som delar och ska i vår analys komma fram till vår uppfattning av helheten. I 
analysen belyses individernas upplevelser genom att se från delarna till helheten. 
Inledningsvis beskrivs här den första tolkningen av de tre analysfaser vi senare kommer gå 
igenom.  

I vår första tolkning fick vi fram sju teman som innefattar positiv upplevelse, negativ 
upplevelse, upplevelse i olika yrkesbefattningar, grupperingar, kultur, osäkerhet och 
kommunikation. Dessa teman beskriver den helhetssyn vi har fått av individernas upplevelse 
av förändringsarbetet. De mest framstående teman är att individerna har haft både negativa 
och positiva upplevelser av förändringsarbetet, många av dessa upplevelser är kopplade till 
någon form av kommunikation. Dessa teman är i fokus för att ge en översiktlig bild av den 
preliminära tolkningen.  

Något som genomsyrande samtliga intervjuer var den positiva upplevelsen och 
förväntningarna kring förändringen. Samtliga intervjupersoner uttryckte en positiv förväntan 
över hur resultatet av förändringen kommer att bli. Intervjuperson 4 uttrycker den positiva 
upplevelsen av förändringsarbetets utkomst. 

A: Anser du då att kommunikationen är ett problem? 

IP4: Jaja, a men jag tror att den här omorganisationen kan göra det bättre. 

Citat belyser intervjupersonens positiva inställning till förändringen och hur individen anser 
att organisationen kan förbättras av förändringsarbetet. Citatet belyser här att 
kommunikationen inom organisationen kan bli bättre och tyder på att kommunikationen 
tidigare har varit bristande på verksamheten. Majoriteten av våra intervjupersoner utryckte 
även de att kommunikationen har varit bristande både innan och under förändringsarbetet. 
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Likaså kan kommunikationen ge konsekvenser för hur de anställda ser på förändringen. 
Citatet nedan belyser en situation där bristen i kommunikationen har resulterat i frustration 
kring förändringsarbetet: 

IP5: Å speciellt då eftersom kommunikation blev lite olika... Som inte riktigt 
stämde då å man kunde dra slutsatser å de gjorde ju att.. Ja det skapade en 
viss frustration.  

Citatet belyser en situation där kommunikationen mellan två avdelningar på verksamheten 
skiljde sig åt och utmynnade i en irritation hos tjänstemännen på vardera avdelning. 
Irritationen berodde här på att individerna fick olika information och därför kände en viss 
osäkerhet kring förändringens utkomst.  

De preliminära teman ser vi som en utgångspunkt för vidare analys där vi lyfter tolkningen till 
högre abstraktionsnivåer. Efter den preliminära tolkningen är vår uppfattning att 
intervjupersonerna upplever att förändringsarbetet har potential att bli lyckat. I vissa aspekter 
har dock förändringen brustit under processens gång, och på det sättet påverkat 
intervjupersonerna negativt. Vi tror att en aspekt av verksamheten som är problematisk att 
förändra är organisationskulturen, då delar av denna är dold för både medarbetare och chefer. 
För att kunna nå huvudtolkningen måste vi tolka mer ingående genom vår teoretiska och 
begreppsliga referensram. I nedanstående avsnitt används ett antal begrepp för att föra 
analysen framåt.  

6.2 Fördjupad tolkning 

Utifrån de preliminära teman vi fått fram, har vi under vår sekundära tolkning omarbetat och 
strukturerat om dessa till fem mer ingående teman. Genom att slå ihop vissa teman och ändra 
de preliminära kategorierna har vi kommit fram till en mer djupgående analys. Denna analys 
har vi kommit fram till genom att koppla intervjuerna till teoretiska begrepp. I avsnittet 
presenteras analysen genom illustrativa citat som förklaras i relation till de begrepp vi tagit 
upp i avsnitt 4.  

6.2.1 Positiv upplevelse 

Då vi ville få fram individernas upplevelser kring förändringsarbetet riktade sig intervjuerna 
mot intervjupersonernas allmänna känslor och upplevelser av förändringsarbetet. Samtliga 
intervjupersoner uttryckte en positiv upplevelse av förändringsarbetet till en början när 
förändringen presenterades för dem. Intervjuperson 6 lyfter fram sin upplevelse av 
förändringen som dessutom beskriver den positiva upplevelsen mer övergripande: 

Alltså all förändring, mitt sätt å se de är ju att all förändring föder nån slags 
ny gnista och nytanke och nytändning å å den är oftast oftast positiv så. [...] 
Sen är det ju alltid spännande med förändring. Det kan ju bli vad som helst 
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Att införa och gå igenom en förändring anses i viss uträckning vara positiv för de anställda. 
De flesta tycktes uppleva förändringen som positiv till en början och hade stora förväntningar 
för den. Vi tolkar det som att den allmänna känslan kring förändringen initialt var positiv, de 
anställda tog emot förändringen med både spänning och motivation. Vi anser att denna aspekt 
hör ihop med att våra intervjupersoner uppmärksammat ett behov av förbättring på 
arbetsplatsen. Citatet klargjorde att orsaken till förändringen, som vi tagit upp i 1.1, grundas i 
behovet av en effektivare och mer strukturerad arbetsplats med tydligare arbetsroller. Vidare 
uttrycker intervjuperson 6 att de nya teamledarrollerna som förändringen medfört, har spelat 
en stor roll i individernas positiva upplevelse av förändringen. Dessa roller har tagits upp 
under avsnittet 1.1, där det beskrivs att fyra nya teamledare kommer tillsättas på 
verksamheten. Den nya yrkesbefattning som införts på arbetsplatsen innebär att fyra anställda 
kommer få ta sig an en ny arbetsroll som teamledare. Det nya karriärklivet dessa individer 
intar har påverkat de anställda, intervjuperson 6 redogör för de nya rollerna nedan:  
 

A: Har det visats något positivt eller negativt om förändringsarbetet? 

IP6: Ja jag kan ju tycka att de e väl positivt att folk och personer tar ett ansvar 
å växer i sina roller för de har de ju också gjort då. 

Då nya teamledarroller har tillsatts i förändringsarbetet har de anställda mestadels haft 
positiva åsikter kring de nya rollerna och den nya organisationsstrukturen. Teamledarrollerna 
kan förstås i termer av Goffmans (1958) begrepp roller. Då teamledarna har fått dessa nya 
roller kommer de använda ett annat handlingsmönster att spela upp inför sin publik. De 
kommer i sin teamledarroll behöva agera på ett annorlunda sätt då de nu har ett 
personalansvar och en chefsposition. Relationen kan därför komma att påverkas genom att 
individerna behöver uppvisa ett förändrat handlingsmönster på grund av sin nya roll. Vi tolkar 
det som att dessa teamledare kommer att agera som en mellanhand mellan medarbetare och 
ledning. Det innebär att det kommer skapa ett socialt samband mellan ledningsgruppen och 
gruppen av medarbetare på arbetsplatsen. Både ledningen och medarbetarna kommer att agera 
utefter sina specifika roller vid sidan av teamledarna för att framföra en viss bild av 
organisationen. De anställda framträder därigenom som ett enat team för att sälja in en 
fördelaktig bild av sig själva till omgivningen. Medlemmarna i teamet uppvisar därmed ett 
specifikt beteende för att upprätthålla deras roller. Intervjupersonerna menar att de nya 
rollerna troligen kommer leda till att distansen mellan ledning och tjänstemän minskar och då 
även förbättrar förståelsen för de anställdas arbetsuppgifter samt kommunikationen mellan de 
olika yrkesbefattningarna.  

6.2.2 Negativ upplevelse 

Trots att intervjupersonerna överlag hade en positiv inställning till vad förändringen skulle 
leda till som vi tagit upp ovan, hade de flesta en negativ upplevelse kring en viss aspekt av 
förändringsarbetet. Intervjuperson 11 belyser ovanstående genom att se till hur förändringen 
påverkat de anställda överlag: 
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Ja alltså under resans gång så har ju många liksom varit väldigt positiva och 
liksom längtat till att det här ska hända men de har nog varit jobbigt för 
många också.  

Citatet belyser att det inte alltid har varit positiva känslor kring förändringsarbetet utan även 
att förändringen har haft en negativ påverkan på de anställda under processens gång. Flera 
intervjupersoner tog även upp hur olika anställda upplever att förändringen är individuell och 
påverkas av bland annat tidigare erfarenheter, som intervjuperson 9 beskriver nedan:  

 De e både positivt och negativt tror jag, vissa tycker att de e jättebra å känner 
sig jättetrygga men vissa kanske inte tycker att de e superbra eller har blivit 
superbra å som sagt fortfarande lite osäkert hur de blir helt å hållet. Så de har 
påverkat alla olika. 

Citatet belyser även osäkerheten kopplat till informationen individerna har fått kring 
förändringen. Förändringen kan även påverka individens känslor negativt som kan uppfattas 
som en personlig kris. Giddens (1997) förklarar krisbegreppet genom en förändring i en 
persons liv som framkallar ett behov av en ny identitetskänsla och att hitta sig själv. Vi 
kopplar krisbegreppet till den genomgående känslan av att förändringen påverkar de anställda 
negativt. Vi anser att förändringen kan vara en orsak till att de anställda känner att de behöver 
förändra sin självidentitet (Giddens, 1997) för att passa in i den nya organisationen. En 
omfattande förändring i individens liv kräver en ny självidentitet. Det är påfrestande för 
individen att jämt behöva anpassa sig själv och sin identitet utifrån pågående förändringar. 
Intervjupersonen tar upp att hur de anställda har påverkats kan innebära både positiva och 
negativa upplevelser kring förändringen, dessa upplevelser kan även påverkas av individens 
initiala inställning till förändring.  

6.2.3 Ledarskap i förändring 

Våra intervjupersoner tog även upp olika delar av ledarskap under förändringsarbetet samt hur 
dessa har påverkat deras upplevelse av förändringen. Dessa aspekter har både varit positiva 
och negativa, de kategorier vi har tolkat som mest betydande för individernas upplevelser av 
ledarskapet i förändring är information, kommunikation samt delaktighet. Nedan redogörs 
dessa aspekter med citat från våra intervjupersoner. Intervjuperson 2 tar upp hur 
informationen spelar en viktig roll i ett förändringsarbete och även hur den skapar en känsla 
av delaktighet i processen:  

[…] för jag tror att information är jätteviktigt att man känner att man får, att 
man får vara en del utav det, att det inte blir på chefsnivå bara utan vi är alla 
med i det här. 

Citatet visar en aspekt om majoriteten av våra intervjupersoner tog upp, att information spelar 
en stor roll i hur förändringen mottas och upplevs av de anställda. Både hur informationen 
förmedlas men även hur snabbt de anställda får ta del av den aktuella informationen. 
Utrymme för spekulationer medför konsekvenser för acceptansen av förändringen som vi tar 
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upp nedan. Något som vi relaterar till förmedling av information är hur kommunikationen 
förmedlas och hur bristen på kommunikation kan påverka de anställda: 

IP5: Jag tror att dels den här oron kommer från att man vet inte hur det ska bli 
alltså hur kommer det bli när vi jobbar och sen tror jag också kanske att våran 
kommunikation kunde vart bättre 

Intervjuperson 5 uttrycker en viss oro kring informationen om hur organisationen kommer se 
ut efter förändringsprocessen. Det här tolkar vi som att kommunikationen om ledningens 
vision med förändringen inte har varit tydlig för de anställda. Ledningen har inte 
kommunicerat visionen med förändringen på ett tydligt sätt för de anställda. Vi ser 
kommunikation och information som två delar vilka påverkar implementeringen av 
förändringen. Om dessa delar brister i hanteringen av förändringen kan det resultera i en oro 
hos de anställda. Osäkerheten kan även bero på känslan av att inte få vara delaktig i 
förändringsarbetet, våra intervjupersoner tog upp delaktigheten som en viktig aspekt i en 
förändring och som något som påverkar de anställda. Intervjuperson 6 belyser delaktigheten 
genom följande citat: 
 

Jag tycker att man ska engagera alla, allas åsikter och allas synpunkter är 
otroligt viktiga. Det är min syn på det, och sen måste nån chef nån gång, 
ledningsgrupp eller enskild fatta beslut. 

Citatet visar på hur delaktigheten kan spela en stor roll i implementeringen av en förändring 
men samtidigt hur viktigt det är för personer i ledningsposition att ta beslut för att slutföra 
förändringen. Citatet ovan visar även hur delaktighet inte bara är något viktigt för individer i 
ledningspositioner utan även för medarbetare som vill känna sig delaktiga och kunna påverka 
sin arbetssituation. Denna aspekt är något som många av våra intervjupersoner tagit upp.  

6.2.4 Konsekvenser av förändringsarbetet 

Ovan beskrivs hur förändringsarbetet har fört med sig vissa konsekvenser, som kan vara både 
positiva och negativa. Våra intervjupersoner har tagit upp ett flertal konsekvenser av 
förändringen som påverkat dem och vi har valt ut oro samt grupperingar som de mest 
beskrivande för deras upplevelse av dessa konsekvenser. Intervjuperson 5 redogör för den oro 
många av våra intervjupersoner upplevt kring förändringen och hur denna förändring kommer 
påverka dem: 

...under hela det här jobbet vart diskussionen, alltså ett förändringsarbete 
skapar ju en viss oro och en vad ska man säga, det kan komma rykten och det, 
det finns mycket sånt som man måste va lite grann på tå och bemöta liksom 
och känna efter lite grann [...] nånting som är sant eller är det nånting som 
inte är sant [...] för det kan ju sprida sig konstigheter som inte är sanna.  

På grund av denna oro har spekulationer och rykten spridit sig på enheterna vilket har 
resulterat i att intervjupersonerna har påverkats av denna osäkerhet. Individerna har påverkats 
olika men samtliga tar upp denna aspekt i våra intervjuer som något problematiskt för 
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förändringsarbetet. Dessa rykten och osäkerhet kan kopplas ihop med de många grupperingar 
som existerar på verksamheten, grupperingarna är ett resultat av en bristande gemenskap på 
arbetsplatsen enligt intervjupersonerna. Becker (2006) förklarar även att subkulturer skapas 
genom det utanförskap som existerar innanför samhällets ramar. Individer genererar därför en 
subkultur som innebär en egen gemenskap för att lättare kunna få en samhörighet. 
Subkulturen skapas av en specifik grupp som upplever en känsla av utanförskap i 
organisationen. Syftet med omorganisationen är att förbättra gemenskapen samt minska 
grupperingarna på arbetsplatsen. Intervjuperson 11 belyser gemenskapen i nedanstående citat: 
 

...Lite osäker på det, de är lite blandat, det är lite små grupperingar å som 
ehm.. Har bättre eller mindre bra gemenskap... men det hoppas vi att den här 
omorganisationen ska bättra på lite granna och få en bättre vi och teamkänsla. 

Citatet visar hur gemenskapen är en del av förändringsprocessen i och med de nya 
teamledarrollerna vars syfte är att minska distansen till ledningen samt öka förståelsen för 
medarbetarnas arbetsuppgifter. Citatet visar även på att intervjupersonen har en positiv syn 
mot förändringsarbetet samt att osäkerheten som leder till rykten och grupperingar kan 
bekämpas med hjälp av förändringsarbetet.  

6.2.5 Organisationskultur 

Under förändringsarbetet och dess process sker många nya förändringar. Bland dessa 
förändringar är det bland annat kulturen på verksamheten som ändras och många nya roller 
tillsätts. Samtliga anställda har olika åsikter kring organisationskulturen och dess förändring. 
Både medarbetare och chefer har blandade känslor, men hur en individ hanterar en förändring 
beror på personen själv. Intervjuperson 6 beskriver den individuella hanteringen i 
nedanstående citat: 

A: Tror du att det finns nån orsak att vissa är mer engagerade än andra? 

IP6: Ja det, men det är personligt intresse tror jag, alltså vad är, vilken sorts 
personlighet är man? Tycker man om förändring, tycker man förändring är 
otäckt, tycker man att det inte har funkat det som har varit, ser man fram emot 
det förändring som föreslås? 

Det är personligheten hos individen själv som avgör hur han eller hon handskas med 
förändringar. Hur de anställda upplever förändringen är individuellt, alla kan inte tycka att det 
har varit positivt eller negativt. Det ligger även här en oro över hur det kommer att bli, men 
också en förväntan på resultatet av förändringsarbetet. Att förändra en kultur som för många 
har varit någon slags trygghet, kan självklart skapa en viss ovisshet över hur 
organisationskulturen kommer att se ut efter processens gång. Som Alvesson och Sveningsson 
(2012) tar upp styr organisationskultur individens beteende genom de gemensamma 
värderingar de anställda på organisationen har. De tar även upp svårigheten i att förändra en 
organisationskultur då den anses stå utanför ledningens kontroll. För att en sådan förändring 
ska accepteras behöver de anställda vara öppna och mottagliga för exempelvis nya idéer och 
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värderingar. Ett exempel bland dessa förändringar är att verksamheten har tillsatt nya roller. 
Intervjuperson 5 tar upp dessa roller i citatet nedan:  

 
Det är framförallt teamledare... organisationen kommer jobba mer i team och 
då ska man utse en teamledare som kommer vara ansvarig för teamet. 

De nya teamledarrollerna som vissa anställda har fått innebär att ansvara för sitt egna team 
och även inta en mindre chefsposition. Under förändringsarbetet har det diskuterats om att 
organisationen som helhet ska jobba mer teambaserat och samarbeta med varandra för att 
uppnå en mer effektivt organisation. Det blir även en personlig förändring för samtliga 
anställda som blivit tilldelade teamledarrollen. För teamledarna blir det ett nytt ansvar och det 
gäller för alla anställda att kunna handskas med de nya rollerna som förändringsarbete har 
framfört.  

6.3 Huvudtolkning 

Från vår preliminära och fördjupade tolkning går vi nu vidare in i huvudtolkningen, vilket 
innebär att vi lyfter upp tolkningen till en högre abstraktionsnivå. I denna tolkning har vi 
omarbetat de teman vi tagit upp i vår fördjupade tolkning och strukturerat om dessa. Vår 
huvudtolkning består av fyra teman som förklarar de centrala aspekter av den bild vi fått från 
vårt datamaterial. Vår huvudtolkning innefattar en analys av våra omarbetade teman och dess 
kategorier kopplat till vår teoretiska och begreppsliga referensram. Denna tolkning är således 
den slutgiltiga tolkningen och avser ge en tydligare helhetsbild av studiens resultat.  

6.3.1 Upplevelse av förändringsarbetet 

Det centrala för vår undersökning var att få fram intervjupersonernas upplevelser av 
förändringsarbetet, därför fokuserade våra intervjuer mycket på den aspekten. Nedan ges en 
övergripande redogörelse för de olika upplevelser vi fått fram från intervjupersonerna. En 
genomgående aspekt för samtliga intervjupersoner var hur de anställdas upplevelse av 
förändringsarbetet ändrades med tiden. Till en början upplevde samtliga en positiv inställning 
till förändringen och dess utkomst, vilket intervjuperson 7 uttrycker i citatet nedan: 

 
Så fanns det en optimism på ett annat sätt i början, det bubblade att det här 
kommer bli något bra, men sen så blev det ju närmare man kom till den här nu 
i vår, och liksom, då har det blivit såhär: here we go again… 

Intervjupersonen tar upp att den positiva upplevelsen ändrades med tiden. Uppfattningen av 
förändringsarbetet övergick istället till en skeptisk syn på om en förändring skulle ske. 
Intervjuperson 7 tar upp hur organisationen tidigare gått igenom fler förändringar vilket 
medför att de anställda tvivlar på om förändringen kommer bli bestående. Tidsaspekten 
påverkar därför individerna som känner en oro över om de kommer behöva gå igenom samma 
process igen. Förtydligande kring denna upplevelse illustreras i citatet nedan där 
intervjuperson 4 uttrycker en liknande uppfattning kring processens gång: 
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Dom har ju vart med om förändring många gånger och att den här typen av 
organisation som vi är påväg mot nurå har funnits förut. Så dom känner ju att 
ja nu går vi tillbaka, ska vi hit igen?! 

Här redogörs ytterligare hur organisationen genomgått ett flertal tidigare förändringar och att 
de anställdas optimism över resultatet har minskat. Intervjuperson 4 belyser även att den 
organisation de strävar efter nu har funnits förut. Det tolkas som att flera anställda är oroliga 
över att förändringsarbetet inte kommer leda till den förväntan de haft i början av processen. 
Upplevelsen av förändringen har karakteriserats av en osäkerhet och istället för att sträva mot 
en ny organisationsförändring känner istället vissa anställda att de är på väg tillbaka till den 
organisation som existerat innan det pågående förändringsarbetet. För att vidare poängtera hur 
tidsaspekten har yttrats återger intervjuperson 5 sin version av den i nedanstående citat:  
 

Det fanns en mer skepsis i början innan man visste vad det skulle bli… den här 
tidsaspekten är ju lite intressant tycker jag, att man tyckte att det gick för sakta 
och att det går för fort nu […] vi har ju upptäckt saker och ting på vägen. 
Alltså det som man trodde från början kanske inte är genomförbart när man 
kommer längst ner. 

Ovan lyfts tydliga upplevelser av hur vissa anställda kände för förändringsarbetet i början, 
men även hur deras uppfattning om den har förändrats. Den skeptiska upplevelsen beskrivs ha 
uppstått i början av processen, vilket förklarar en osäkerhet över förändringsarbetet och 
följderna av det under tid. Tiden är därmed en viktig aspekt, vilket många anställda förklarar 
ha påverkat dem både positivt och negativt. De tyckte att processen var mer långsam i början, 
men under processens gång växlades deras upplevelse till att känna stress över hur processen 
har ändrats under tiden. Även förväntningar har visats sig vara annorlunda i början av 
processen, dessa ändrades när många insåg hur förändringsarbetet såg ut och vad det 
egentligen kunde bidra med. Det finns en osäkerhet hos ett flertal anställda över hur 
förändringsarbetet kommer att se ut, men det är tiden som avgör när dessa förändringar 
kommer ske och hur de kommer att utvecklas. Alvesson (2013) poängterar vikten av 
flexibilitet av dagens samhälle för att följa med i dess utveckling. Individualitet och specifika 
ståndpunkter är något som kan problematisera individens strävan efter att vara flexibel och 
följa organisationens flexibilitet. Förändringsarbetet är en flexibel process, men trots det har 
vissa anställda förutfattade meningar över hur processen kommer att se ut, vilket har påverkat 
dem negativt då de insett att även ett sådant arbete är föränderligt över tid. Osäkerheten och 
spekulationerna över hur förändringsarbetet kommer genomföras tas upp av ett flertal 
intervjupersoner.  
 

A: Men vad tror du de här spekulationerna beror på? 

IP6: Ja de beror på, å de kan bero på individens egen osäkerhet, det kan bero 
på individens egen rädsla för förändring, det kan bero på att individen har 
varit med om det här tidigare. [...] det kan bero på att individen har haft dålig 
erfarenhet av sånna här. 
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Intervjupersonen redogör för möjliga orsaker till de anställdas oro kring förändringen. Dessa 
orsaker karakteriseras av en individuell erfarenhet av förändring. Citatet kan ses i linje med 
vår tidigare redogörelse och tolkningar av att de olika upplevelserna beror på hur individen 
själv känner för förändringsarbeten. Det individuella sättet olika anställda tar emot samt 
upplever förändringsarbetet beror till viss del på individens tidigare erfarenheter av liknande 
situationer. På det sättet påverkar självidentiteten som Giddens (1997) tar upp upplevelsen av 
förändringsarbetet. Intervjupersonen förklarar bara nackdelar kring förändringsprocessen och 
kan därför ha en negativ erfarenhet av liknande situationer som påverkat hans eller hennes 
självidentitet. Här uttrycks återigen att vissa har haft en erfarenhet av tidigare förändringar 
vilket skapar en osäkerhet och tvivel över hur förändringen kommer att påverka individerna 
och deras självidentitet. Osäkerheten och oron över förändringsarbetet har på verksamheten 
utmynnat i ryktesspridningar och övriga spekulationer kring processen och dess 
konsekvenser. Dessa rykten och spekulationer tar intervjuperson 7 upp nedan: 
 

..Mycket mummel i korridorerna, det snackas väldigt mycket här men jag är 
inte riktigt en del av det så jag har inte hört allt, men jag hör att det är väldigt 
mycket tankar och det handlar ju om en osäkerhet, okunskap och hur man tar 
förändringar.. 

Citatet belyser hur både hur rykten har förekommit på arbetsplatsen men även möjliga orsaker 
till ryktesspridningen. Citatet illustrerar även här hur upplevelserna av förändringen är 
individuellt. Något som även beskrivs är en okunskap hos de anställda kring 
förändringsarbetet. Denna okunskap kan leda till spekulationer hos de anställda som i sin tur 
leder till en osäkerhet kring hur förändringen kommer att påverka dem. De rykten som uppstår 
på grund av en osäkerhet hos de anställda leder här till motstånd mot förändringen som tar 
form genom både rykten, spekulationer och grupperingar. Hur motståndet visas på 
arbetsplatsen belyser intervjuperson 6: 
 

 Eh jaa, men det är också det där med person, en del har varit väldigt 
engagerade och där har det ju fungerat bra men dom som inte är så 
intresserade dom har ju inte engagerat sig och då fungerar det ju inte så bra. 
Dom kan ju oftast bidra till de här spekulationerna å liksom en del kallar det 
för att det blir massa skitsnack å sådär men jag tror nog att allt som alla 
säger, de ligger ju nånting i det oavsett så att säga om det är positivt eller 
negativt [...] Å det kan ju vara allt ifrån att man kan ha missat en viss 
informationsdel eller att man kanske inte har haft tydliga mål 

Citatet redogör för att det kan finnas fler anledningar till varför motstånd och rykten 
uppkommer på arbetsplatsen. Exempel på sådana anledningar kan vara ett missat 
informationsmöte där ledningen inte kunnat styra den information individen fått och därför 
inte kunnat inkludera dem i alla aspekter. Motståndet som uppstått på arbetsplatsen kan 
relateras till Asplunds (1987) begrepp mikromakt som innefattar en makt som visas i 
interaktion ansikte mot ansikte. Motståndet kan förstås i termer av mikromakt och kan visas 
genom att medarbetarna på den offentliga verksamheten gör motstånd mot förändringsarbetet 
och istället fortsätter göra sitt eget arbete utan att ta till sig den nya organisatoriska 
förändringen. Individerna vill här varken vara engagerade eller vara med och påverka, det är 
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därför svårt att inkludera dessa i förändringsprocessen. Samtliga intervjupersoner tog upp 
delaktighet och upplevelsen av den som en viktig aspekt i hur individerna har blivit påverkade 
av förändringen. Många har tagit upp en brist på delaktighet hos tjänstemännen men de har 
alla haft olika uppfattningar om hur inkluderade medarbetarna behöver vara under processens 
gång. Intervjuperson 9 exemplifierar denna syn på hur viktig delaktighet är i individens 
upplevelse av förändringen: 

 
Ehm..ehm jag har upplevt det som att man inte inkluderar alla, eh ja har 
upplevt de som att de har blivit bra för en avdelning, dom verkar jättenöjda 
och de kommer nog bli jättebra tillslut. Eh men ja har inte haft nån positiv 
upplevelse utav det liksom, att man inte har fått vart så delaktig. 

Citatet belyser hur känslan av att inte få vara delaktig i en omfattande förändring på 
arbetsplatsen gör att upplevelsen av förändringen försämras. Känslan av att inte få vara 
delaktig kan även vara en orsak till att individer uttrycker motstånd genom mikromakt 
(Asplund, 1987) mot förändringen och därför mot ledningen. Citatet beskriver hur en 
avdelning har fått vara inkluderad i och påverka processen och därför blivit nöjda med 
utvecklingen av förändringen. Intervjupersonen uttrycker dock att alla avdelningar inte 
fått påverka och att hen därför inte haft någon positiv upplevelse av förändringen. 
Ovanstående visar hur viktig känslan av att ha fått påverka förändringsarbetet är för 
individens upplevelse och i längden acceptans av förändringen. I nedanstående tema 
redogörs mer ingående för aspekter kring förändringsprocessens påverkan på 
individen.  

6.3.2 Förändringsarbetets påverkan på de anställda 

En ytterligare aspekt som framträdde under vår analys var den påverkan förändringsarbetet 
har haft på de anställda. Denna påverkan karakteriseras av både positiva och negativa 
aspekter. Presentationen av temat är här en översiktlig bild av hur förändringen påverkat våra 
intervjupersoner där olika yrkesbefattningar kan skilja sig åt i vissa bemärkelser av hur de 
upplevt förändringen. Våra intervjupersoner har påverkats av hur mycket och vilken sorts 
information de fått om förändringen. Informationen spelar en stor roll i att få medarbetarna att 
acceptera och vilja vara delaktiga i förändringen. Citatet nedan från intervjuperson 6 belyser 
hur svårt det kan vara att implementera en förändring hos anställda som uttrycker ett visst 
motstånd mot denna.  
 

 Alltså man vet aldrig om man har informerat tillräckligt eller om man har 
sagt rätt saker vid rätt tillfälle men att finnas tillgänglig och att informera 
flera gånger det tror jag är bra å sen får man helt enkelt också samla upp dom 
frågeställningarna som finns å dom strömningar man känner att diskussionen 
går i också. 

Även här upplever vissa anställda att det har varit svårt att nå ut till andra med information 
kring förändringen och därmed upplevt en osäkerhet kring hur andra har blivit påverkade samt 
uppfattar förändringen. Individer tar till sig information och tolkar denna på olika sätt vilket 
betyder att vissa anställda upplever en positiv syn på förändringen medan andra som ser 



 
33 

informationen som bristande har upplevt förändringen problematisk på grund av bland annat 
kommunikationsbristen. Svårigheterna i att implementera en förändring så att samtliga 
anställda accepterar denna kan förstås genom trestegsmodellen av implementeringsfaser som 
Alvesson och Sveningssons (2008) tar upp. Trestegsmodellen förklarar de tre faser för hur 
hantering av förändringsarbeten går till, dessa består av upptining, förändring samt 
återfrysning. Denna modell skulle här kunna användas för att lättare få de anställda att 
acceptera och vilja vara delaktiga i förändringsprocessen. Genom att tina upp de anställda 
med förberedelser samt planering där individerna har möjlighet att påverka förändringen 
skulle ledningen kunna förebygga beteenden som kan utvecklas till motstånd. Något som även 
kopplas till denna modell är individernas behov av en stabilitet på arbetsplatsen som skapas 
genom återfrysningsfasen. Då de inte upplever en stabilitet i nuläget samt att de varit med om 
flera tidigare förändringar känner många en oro över hur arbetsplatsen kommer se ut i 
framtiden. En ytterligare aspekt är hur tjänstemännen är osäkra på den information de fått 
under processen, intervjuperson 11 tar upp denna aspekt nedan: 
 

..jag vet inte, jag får känslan av att dom kanske inte litar på den information 
dom får. Att dom tror att nån försöker lura dom eller alltså jag har jättesvårt 
att liksom spekulera mer, men det känns nästan som att dom inte litar på 
informationen 

Osäkerheten hos vissa anställda har utvecklats till att de känner sig både bedragna och lurade 
över hur informationen har förmedlats. Kommunikations- och informationsbristen har 
påverkat medarbetarna att utesluta viss information och istället övergå till ett mer flexibelt 
arbete vilket lett till påvisat motstånd. Intervjuperson 11 uttrycker även en känsla som 
beskriver andras upplevelser av hur informationen har spridits. Tydligt poängteras även här en 
osäkerhet och även en upplevelse att det inte är informationen det är fel på, utan det är andras 
uppfattning av den som istället har utvecklats till både spekulationer och rykten. Problemet 
kopplar vi till Alvessons (2013) begrepp koordinationsproblemet som innebär att olika parter 
varken förstår varandra eller informerar varandra på rätt sätt. Problemet kan resultera i att 
individerna inte lyckas utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Situationen har därför 
skapat grupperingar på arbetsplatsen som har uppmärksammats sig i ett ”vi” och ett ”dem”. 
Denna aspekt kopplar vi till Alvesson och Sveningssons (2012) teori om ”vi” och ”dem” som 
framhåller skillnader mellan grupper. Som vi tagit upp i avsnitt 4.2 skapas en ”vi” och ”dem” 
känsla genom att individer identifierar sig med en gruppering i en organisation. Denna 
gruppering behöver inte grundas på några kulturella skillnader som behöver finnas mellan 
grupperna. Intervjuperson 5 lyfter upp den aspekt om ”vi” och ”dem” som existerar på de 
olika avdelningarna som finns på verksamheten. 
 

Man kanske har i sina respektive avdelningar slutit sig mot omvärlden, vi mot 
dom lite grann kan man säga. Det kan jag säga. 

Här belyser intervjupersonen ett tydligt avstånd mellan de olika avdelningarna, där dessa 
grupperingar som skapats har slutit sig mot omvärlden. Skillnaderna visas genom olika 
synpunkter de har på förändringsarbetet, vilket har utmynnat i olika grupperingar som har två 
olika synsätt. Känslan av ”vi” och ”dem” kan påverka hur individerna ser på 
förändringsarbetet beroende på vilken grupp som har implementerat det. Intervjupersonerna 
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har utryckt ett ”vi” och ”dem” mellan olika yrkesbefattningar, men även mellan medarbetare 
och ledning. I det senare scenariot utvecklades situationen till att medarbetarna istället blev en 
enhetlig grupp mot en frånvarande ledning. Denna distans belyser intervjuperson 11 i vidare 
citat som handlar om de djupintervjuer konsulten utförde på verksamheten: 
 

A: Djupintervjuerna som har vart här då, vad är det största fokus som har vart 
där? 

Men fokus e väl egentligen å försöka hitta vad e de som gör att de inte 
fungerar som man kan förvänta sig, å varför känner personalen en frustration 
och ett sånt stort avstånd mellan dom själva och ledningen. 

Citatet visar på att avståndet mellan medarbetare och ledning har vart en initial faktor till 
förändringsarbetet, och något som har påverkat de anställda. Det beskrivs tydligt att de 
negativa faktorerna måste hanteras och att de positiva ska upprätthållas bättre än tidigare. En 
stor undran för intervjupersonen är varför vissa anställda upplever en frustration och ett 
avstånd mellan varandra och ledningen. Frustrationen kan delvis bero på att 
kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna är för tunn, och att för lite information 
kring förändringsarbetet har förmedlats. En ytterligare faktor kring avståndet är att för lite 
fokus har lagts på att behålla den goda gemenskapen och relationen mellan medarbetarna 
själva och ledningen. Problematiken kring relationen mellan de olika yrkesbefattningarna 
kopplar vi till Goffmans (1959) begrepp region som innebär en avgränsad plats. Ledningen 
och medarbetarna arbetar till större delen på olika våningsplan, det gör att deras framträdande 
sker i olika regioner och det kan medföra svårigheter att bibehålla en närhet och bra 
kommunikation. Olika sorters språk används i de olika regionerna som inte bara innefattar de 
olika våningsplanen, utan även andra platser på organisationen. Ett kontor kan ingå i olika 
regioner beroende på situationen och språket som används i det sammanhanget. Svårigheter 
med kommunikation mellan olika regioner är något som intervjuperson 5 belyser: 
 

… det jag ser kanske som inte har varit så bra är just kommunikationen och att 
vi kanske tappar lite den här kopplingen mellan enheterna…  

Kommunikationsbristen har orsakat en distans mellan olika avdelningar på verksamheten och 
därför påverkat hur förändringen implementeras på dessa avdelningar. Relationen har därför 
påverkats av både bristen på kommunikation men även information där problematiken har 
resulterat i ett visst motstånd mot förändringen samt en frustration hos de anställda. En aspekt 
som har påverkat kommunikationen och fördelningen av information är att flera parter har 
styrt förändringen samt kommunicerat ut information kring denna i olika faser. Att 
förändringen styrts av flera individer medför skillnader då alla har utfört förändringen på sitt 
sätt och därför kommunicerat olika samt haft olika synsätt på hur de anställda ska informeras. 
Då organisationen i ett begynnande stadie tagit in en extern konsult för att utreda samt planera 
förändringsarbetet har denne spelat en stor roll i individernas upplevelse av förändringen. 
Konsulten har därför påverkat både utkomsten av förändringen men även organisationen och 
dess medlemmar, denna påverkan upplevs av våra intervjupersoner som både positiv och 
negativ. Intervjuperson 7 tar upp upplevelsen av konsultens prestation och hur denna anses 
förändras över tid.  
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Att det inte blev som vi trodde, att förhoppningarna var högre, ehh från 
början, det var en konsult inkopplad som vi betalar för att genomföra det här 
som har gjort det här hundra gånger tidigare, eh och så fall det, det föll lite på 
slutet tycker jag. 

Citatet belyser att förhoppningarna på konsulten har varit högre än vad resultatet av hans eller 
hennes arbete var. Intervjuperson 7 beskriver att konsulten har mycket erfarenhet inom 
liknande förändringar och därför skapades de höga förväntningar som inte införlivades. På 
grund av att deras höga förväntningar inte uppnåddes så föll individernas upplevelse av 
konsultens arbete samt upplevelsen av förändringsarbetet i stort. Konsultens arbete har därför 
haft en stor påverkan på upplevelsen av förändring och den bristande acceptansen av denna 
hos vissa individer. Trots att de flesta individer ansåg att konsulten kunde gjort ett bättre 
arbete med förändringen så är den allmänna upplevelsen att utan den externa konsulten skulle 
förändringen tagit mycket längre tid och inte varit lika välplanerad.  

6.3.3 Det dolda och synliga agerandet 

Något som varit övergripande under våra intervjuer samt analysprocessen är att de anställdas 
agerande inte alltid varit synligt för resterande individer på arbetsplatsen. Vi tar därför upp 
temat angående individernas synliga och dolda agerande och ser temat som en viktig aspekt i 
vår huvudtolkning av förändringsarbetet. Då vi fokuserat på agerandet hos individerna som 
inte alltid är synligt för andra medlemmar i organisationen kommer vi närmare en helhetssyn 
av hur agerandet kring förändringen verkligen sett ut. Något som påverkat agerandet på 
arbetsplatsen är de nya rollerna som har tillsatts på verksamheten. Dessa roller innefattar 
bland annat teamledarroller som innebär nya arbetsuppgifter och nya samt förändrade 
relationer mellan de anställda. Många har sett positivt på de nya rollerna, men vi har även 
uppmärksammat en viss oro kring förändringen av organisationsstrukturen. Intervjuperson 4 
tar bland annat upp denna oro i nedanstående citat: 
 

Den andra grejen som oroar mig lite är att de börjar bygga upp en hierarki. 
Just nu är det en ganska platt organisation, vi har en chef och sen är det 
ganska, liksom alla har varit under hen. Nu är det teamledare och sen en ny 
direktör och sen kanske det blir ännu större nämnd liksom. 

Oron som beskrivs är kopplat till möjliga framtida förändringar. Intervjupersonen lyfter fram 
att osäkerheten grundas i en tanke om att hierarkin i framtiden kommer att förändra 
organisationskulturen och gemenskapen till något negativt. Den platta organisationen som 
existerar anses vara en trygghet för individen, vilket belyser att förändring för vissa individer 
är oroväckande. Intervjupersonen förklarar en oro kring de nya rollerna samt att 
organisationen i sig har förändrats och utvecklats. Hierarkin som kan komma att byggas upp 
kan genom att organisationsstrukturen förändras både skapa avstånd mellan de olika 
yrkesbefattningarna, samt att grupperingar och utanförskap blir allt mer tydligt. De nya 
rollerna och grupperingarna på arbetsplatsen kopplar vi till Goffmans (1959) begrepp team 
där en grupp individer samarbetar för att framställa en viss rutin för sin publik. Här är 
teammedlemmarna beroende av varandra för att framföra en specifik bild av teamet. På 
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arbetsplatsen så delas de olika avdelningarna upp i team som tillskillnad från tidigare ska 
prestera som en grupp och inte individuellt. Det gör att individernas dagliga arbete kommer 
att förändras. Under processens gång har specifika team skapats för att lösa särskilda 
arbetsuppgifter. Det kopplas till Alvessons (2013) begrepp adhocrati, där projektteam tillsätts 
under en tillfällig period. Projektteamen på verksamheten har spelat en stor roll under 
förändringsarbetets process genom att diskutera och ta fram definitioner av de olika 
yrkesbefattningarnas arbetsuppgifter. Utöver projektteamen har konsulten utfört 
undersökningar och samlat in information kring samtliga arbetspositioner för att kunna ta 
fram en möjlig vision. Vi har dock uppmärksammat att alla våra intervjupersoner inte känt sig 
inkluderade i denna del av förändringsprocessen. Känslan av att inte få vara delaktig har gjort 
att dessa individer upplevt en tydlig gruppering på arbetsplatsen. Denna gruppering ses främst 
som ”vi”, som inte fått vara delaktiga, och även ”dem” som har fått påverka förändringen. På 
grund av missnöjet att inte känna sig inkluderad uppstår därför rykten som en typ av 
motstånd. Intervjuperson 11 beskriver främst den gruppering och det motstånd som vissa 
grupperingar uttrycker: 
 

A: Vill du beskriva dessa grupperingar, hur ser de ut? 

IP11: … kanske en tredjedel som egentligen inte tyr sig till nån av dom här 
grupperingarna, utan dom gör sitt jobb […] Sen har vi en liten gruppering 
som gärna aa vad ska man säga, skvallrar mycket i korridoren. 

Vissa anställda har accepterat förändringen samt försöker hantera den genom att sätta sig in i 
de nya rollerna och utföra arbetet utifrån det. Andra visar däremot motstånd genom att 
spekulera och sprida rykten i korridoren. Dessa spekulationer, som vi redogjort för tidigare, 
kan bero på osäkerheten de känner för förändringen och de nya rollerna. Det kan också bero 
på en frustration över att inte få vara delaktig och kunna påverka sin arbetssituation. 
Intervjuperson 3 poängterar också ett påstående om hur spekulationerna sprider sig i 
korridoren, vilket kan motsvara osäkerheten vissa anställda känner: 

 
Då, har det, blivit ganska mycket sådär, diskussion eller prat i korridorerna 
om vem som ska göra vad, å vem som passar för vad, å kommer jag ha nån 
plats i det här. På det sättet har det ju visat sig, liksom, märkbart i det dagliga 
arbetet då, eh eller i det dagliga klimatet ska jag säga, kanske inte påverkat 
arbetet så mycket, ehm, det tycker jag är en specifik grej liksom, lite orolighet.. 

Intervjupersonen belyser härmed en ytterligare aspekt om hur ryktesspridningar 
uppmärksammas på arbetsplatsen. Diskussionen har oftast handlat om hur grupperna påverkas 
och förändras samt hur de anställda ska passa in i dessa nya grupper. En viss oro har uppstått 
hos många anställda om de kommer ha en plats i den nya och förändrade organisationen. 
Grupperingarna som har uppstått på arbetsplatsen har resulterat i att vissa individer upplever 
ett utanförskap, då de inte känt sig delaktiga i förändringsarbetet. Utanförskap var något 
många intervjupersoner tog upp som en central aspekt i individernas agerande kring 
förändringen. Handlandet kring förändringen har både varit synligt men även dolt. 
Majoriteten av agerandet som resulterat i vissa individers känsla av utanförskap har därmed 
varit dolt för omgivningen. Ett exempel på dessa skillnader är att det synliga agerandet 
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framställs öppet och används för att framföra en specifik bild av individens roll. Det dolda 
agerandet innefattar de aspekter som motsäger den bild individen vill framställa. Beteendet är 
oftast negativt i viss bemärkelse och utrycks därför enbart i situationer där omgivningen inte 
uppmärksammar handlandet.  
 
Vi kopplar det dolda och synliga agerandet till Goffmans (1959) teori om bakre och främre 
regionen. Vissa normer påverkar framträdandet i den främre regionen och bryts i den bakre 
regionen, där agerandet inte är något individen vill visa för publiken. Framträdandet på 
arbetsplatsen där individer utöver grupperingarna är medverkande utgör här den främre 
regionen och specifikt när olika chefspositioner närvarar. I dessa situationer vill individerna 
framställa en positiv roll och agerar därför utefter sin fasad. Individen upprätthåller alltså en 
fasad som Goffman (1959) menar är en del av individens framträdande. Fasaden ses som en 
utrustning som individen omedvetet använder under framträdandet. Denna fasad innebär 
därmed att individen agerar utifrån sin roll för att identifiera sig själv med de egenskaper som 
ingår i individens fasad. Exempel på situationer som sker i den bakre regionen är privata 
samtal, fikaraster och spekulationer inom en grupp individer som har liknande upplevelse om 
förändringsarbetet. Agerandet i den bakre regionen kan utrycka ett utanförskap som 
individerna upplever. De visar därför sin verkliga upplevelse i den bakre regionen där 
agerandet inte bryter mot de normer som finns på arbetsplatsen. Att påvisa ett utanförskap i 
den främre regionen kan innebära att bryta mot normer och få publiken att uppfatta individen 
som avvikande, som går emot rollen individen vill framställa. Intervjuperson 11 tar upp hur 
vissa individer visat denna känsla av utanförskap: 

 
C: Hur tror du att processen har påverkat samtliga på arbetsplatsen? 

IP11: Ja alltså, under resans gång så har ju många liksom varit väldigt 
positiva och liksom längtat att det här ska hända, men det har ju nog varit 
jobbigt för många också [...] de har ju känt sig utanför "och vi då, vad ska bli 
med oss och vad kommer hända med oss? 

Här beskrivs också den förväntan många har känt inför förändringsarbetet. Vissa har varit 
positiva och haft en längtan, medan andra har tyckt att införandet av förändringen har varit 
både jobbig och problematisk. Citatet visar även att intervjupersonen har uppmärksammat 
andra individers känsla av utanförskap. Det visar även att individerna har utryckt sitt 
utanförskap i den främre regionen. Vi tolkar det som att individerna försöker påverka sin egen 
situation, genom att utrycka sitt avvikande beteende för att poängtera sin känsla av 
utanförskap. Becker (2006) anser att en individ som bryter mot normerna skiljer från 
mängden och betraktas därför som avvikande. Omgivningen dömer alltså individer som bryter 
mot samhällets normer och utesluter dem från gruppen. På samma sätt kan de som avviker 
mot normerna på arbetsplatsen, exkluderades från den grupp eller team de tillhör. Det 
utanförskap som individen upplever kan vidare utvecklas till ångest. Giddens (1997) lyfter 
fram ångestbegreppet och definierar det som ett känslotillstånd som påverkas av mängden 
kunskap samt vilken grad av maktkänsla individen upplever i förhållande till omgivningen. 
Att vara exkluderad från en grupp och känna utanförskap är något som minskar både 
kunskapen individen får om förändringsarbetet, samt maktkänslan som individen upplever. En 
upplevelse av inte få kunna påverka kan medföra en ångestkänsla då individen inte har någon 
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makt över sin egen situation. Ångesten kan dessutom framkomma när en annan individ har 
kontroll över ens egen arbetssituation. Flera av våra intervjupersoner tar upp att en viss grupp 
inte har påverkats av förändringsarbetet i lika stor omfattning. Det utanförskap som 
karakteriserar gruppen belyser intervjuperson 4 nedanför: 
 

C: Hur upplever du i allmänhet hur det här förändringsarbetet har fungerat på 
arbetsplatsen? 

IP4: Jag tror att det har fungerat bra, men det har ju inte fungerat bra med en 
avdelning, för aa, det är som om hälften glöms bort. 

Intervjupersonen tar upp denna grupp som är utanför och redogör för känslan att gruppen har 
glömts bor, vi tolkar citatet som att gruppen borde ha inkluderats i förändringsarbetet. 
Känslan över att vara utanför har påverkat individerna i gruppen negativt, vi tolkar att det 
beror på att gruppen inkluderades och var delaktiga i första fasen av förändringen, men att de 
sedan uteslöts och exkluderades i den andra fasen av förändringsarbetet. Denna exkludering 
tror vi påverkar en senare känsla av utanförskap. För att sammanfatta så har utanförskap 
spelat en stor del i både gruppens men även i hela arbetsplatsens upplevelse av 
förändringsarbetet. Vi anser att det beror på att individerna har utryckt sin känsla av 
utanförskap i bakre men även i främre regionen, och har därför påverkat omgivningens syn på 
förändringen. Eftersom utanförskapet har tagits upp i det synliga agerandet så har övriga 
anställda uppmärksammat och tagit ställning till handlandet.  

6.3.4 Förväntningar för slutresultat av förändringsarbetet 

Som vi tagit upp ovan har samtliga intervjupersoner känt en optimism över hur förändringen 
kommer att utvecklas. De flesta hade höga och positiva förväntningar på förändringsarbetet, 
och de ansåg att dessa skulle uppnås. I temat tar vi upp dessa förväntningar men även känslan 
intervjupersonerna har kring förändringsarbetets utkomst. Något som vi uppmärksammat är 
att de höga förväntningarna förändrats ju längre i processen förändringen har kommit. Vi 
tolkar det som att förväntningarna påverkas av oron kopplat till tidsaspekten samt känslan av 
att ha fått påverka förändringen. Intervjuperson 11 belyser denna känsla nedan: 

[...] de flesta hade ju väldigt stora positiva förväntningar [...] och sen e de ju 
några som fått ta ett nytt karriärkliv och gått upp och blivit teamledare 
[...]men sen när de e dags då märker man att då börjar dom få lite kalla fötter 
å då tar dom ett kliv tillbaks å kanske börjar bli negativa och ifrågasätta 

Citatet ovan belyser hur stora förväntningar vissa anställda har haft på förändringsarbetet men 
även hur individerna har blivit mer negativa ju närmare implementering av förändringen de 
kommit. De flesta har till en början varit optimistiska när det kommit till de nya 
teamledarrollerna, dock har optimismen minskat ju närmre de kommer tidpunkten då rollerna 
ska tillsättas och de nya bestämmelserna ska träda i kraft. Ju längre i processen förändringen 
har kommit har de anställda blivit mer negativa samt ifrågasatt vad förändringen verkligen 
kommer resultera i samt hur de kommer påverkas. Vi tolkar det som att individerna gärna vill 
ha en förändring men är för bekväma med den nuvarande situationen för att verkligen ge sig 
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hän förändringen. De anställda har haft svårigheter att acceptera förändringen då de redan har 
anpassat sig och vet hur de ska agera inom den nuvarande organisationskulturen. 
Organisationskultur är ett begrepp som Alvesson och Sveningsson (2012) definierar som en 
kultur vilken utmärker en avdelning på organisationen. Organisationskultur är viktig för 
förståelsen av djupare betydelser i organisationen och som styr både beteendet och agerandet 
bakom kulturen. Vid en förändring kan både normer och arbetssätt förändras och därför måste 
individen anstränga sig för att anpassa sig till den nya kulturen. Det som motiverar denna 
anpassning är hotet om att ses som avvikande om individen inte passar in i den nya 
organisationskulturen.  
 
Något som intervjupersonerna har tagit upp är förväntningar på delaktigheten och att denna 
ska förbättras på verksamheten, samtliga har kopplat ihop delaktigheten med de nya roller 
som ingår i förändringen av organisationsstrukturen. En annan förväntan är att effektiviteten i 
teamet kommer öka och att alla kommer få en chans att påverka sin arbetssituation samt att få 
vara delaktiga i arbetsrelaterade frågor. Delaktigheten har därför visat sig vara en viktig 
aspekt för de anställda i sitt dagliga arbete samt någonting som samtliga vill förbättra genom 
förändringsarbetet. Intervjuperson 2 tar upp delaktigheten och dess betydelse: 
 

C: Vad tror du kommer göra att de anställda känner sig mer delaktiga? 

Just att vi jobbar i dom här små teamen och snabbt kan hantera frågor å man 
får komma med sina egna synpunkter å jag tror dessutom att det är lättare å 
lyfta sina synpunkter i mindre grupper. 

Intervjupersonen belyser att de nya teamledarrollerna är positiva då ett flertal anställda har 
lättare att få sina synpunkter hörda med en närmare chef. Citatet belyser även att 
kommunikationen mellan yrkesbefattningar kan förbättras genom dessa mellanchefer och 
sammansvetsade team. Vi tolkar att även informationen lättare kommer förmedlas bland dessa 
team och även emellan olika avdelningar på verksamheten. Informationen och 
kommunikationen är något som även kommer minska distansen mellan ledning och 
tjänstemän genom att båda parter nu får en mellanhand att vända sig till som har lättare att nå 
ut till individerna. En annan aspekt av våra intervjupersoners förväntningar är 
kommunikationen och hur individerna hoppas att den ska förbättras. Intervjuperson 4 redogör 
för förväntningen för kommunikationen nedan: 
 

Ja mina förväntningar är ju att vi ska få en tydlighet med våra arbetsuppgifter, 
vad vi ska göra. Saker och ting ska fungera bättre, att man ska kunna täcka 
upp varann å kommunicera om saker och ting. Men också att det ska påverka 
vår kommunikation. 

Citatet visar hur viktig kommunikationen är på verksamheten samt hur det finns utrymme för 
förbättring av denna. En tydlighet kring arbetsuppgifterna innebär en bättre kommunikation 
och information kring dessa och det är ännu en aspekt av individernas dagliga arbete som de 
anställda har förväntningar på. Dessa förväntningar tolkas som övergripande för en stor del av 
individernas arbetssituation. Vår analys av temat innefattar en tanke om att individernas 
förväntningar handlar om att få en större kontroll och makt över sin egen situation på 
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arbetsplatsen. Kontrollen tas upp av samtliga intervjupersoner ur olika perspektiv men genom 
att vi analyserat helheten har vi uppmärksammat att samtliga intervjupersoner vill utöka sin 
kontroll över sitt dagliga arbete. Den ovanstående redogörelsen för individernas upplevelser 
ger en övergripande bild av hur intervjupersonernas förväntningar på förändringsarbetet ser 
ut. Dessa förväntningar har slutligen påverkats av både hur de upplevt graden av kontroll över 
situationen men även hur individerna blivit informerade och fått påverka 
förändringsprocessen.  

6.3.5 Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultatet redogörs här en övergripande analys av samtliga teman (se 
bilaga 3). Resultatet påbörjades med en preliminär tolkning som utgör vår första analys, i 
denna tolkning förklaras analysprocessen utifrån sju preliminära teman. Vår första helhetssyn 
av individernas upplevelse av förändringsarbetet innefattar bland annat två centrala aspekter 
av dessa upplevelser. Dessa aspekter är kommunikationen samt individernas negativa och 
positiva upplevelse av förändringen. Beskrivningen i den fortsatta analysen som innefattar 
den fördjupade tolkningen, analyserades datamaterialet på en högre abstraktionsnivå och 
därigenom framkom den sekundära tolkningen. Denna tolkning består av fem teman som är 
omarbetade från den preliminära tolkningen. De teman den fördjupade tolkningen består av 
är: positiv upplevelse, negativ upplevelse, ledarskap i förändring, konsekvenser av 
förändringsarbetet samt temat organisationskultur. Dessa teman redogör för 
intervjupersonernas optimism kring förändringsarbete, men även osäkerheten individerna 
känner kring förändringens utkomst. Dessa teman innefattar de centrala kategorierna 
information, kommunikation samt delaktighet. Den fördjupade tolkningen redogör även för 
oro samt grupperingar som anses vara de mest beskrivande aspekterna av individernas 
upplevelser. En ytterligare aspekt som tas upp i den fördjupade tolkningen är bland annat hur 
intervjupersonerna har upplevt de nya teamledarrollerna. Efter att ha avslutat den fördjupade 
tolkningen övergår vi till huvudtolkningen under avsnitt 6.3, som innefattar helheten av 
analysen. Här redogörs fyra omfattande teman som belyser vissa kategorier som redogjorts för 
under de andra temana. Dessa teman är återigen omarbetade från den tidigare analysen för att 
uppnå en högre abstraktionsnivå i analysen. Första temat i huvudtolkningen är upplevelse av 
förändringsarbetet där vi går in på både negativa och positiva upplevelser hos vissa anställda, 
där tas även upp hur tidsaspekten påverkat denna upplevelse. En aspekt som tagits upp i temat 
är oron samt spekulationer som uppstått på arbetsplatsen, en teori som bland annat lyfts under 
temat är Giddens (1997) begrepp självidentitet. Begreppet mikromakt tas upp samt kopplas 
det till motståndet intervjupersonerna belyst. Nästa tema är förändringsarbetets påverkan på 
de anställda som redogör en översiktlig bild av hur själva förändringen har påverkat samtliga 
på arbetsplatsen. Centrala aspekter i temat är informationen och kommunikation som hos 
vissa ses som bristande. Här redogör vi bland annat för trestegsmodellen från Alvesson och 
Sveningsson (2008) och kopplar det till de anställdas hantering av förändringen. En annan 
teori av Alvesson och Sveningsson (2012) som belysts i temat är ”vi” och ”dem”, teorin 
förstås i termer av de grupperingar som existerar i organisationen.  
 
Något ytterligare som tagits upp är distansen mellan ledning och tjänstemän samt mellan 
avdelningarna och hur avståndet har påverkat individernas upplevelser av förändringen. 
Temat det dolda och synliga agerandet beskriver hur det synliga och dolda agerandet har 
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uppmärksammats på arbetsplatsen. I temat återupptas analysen kring teamledarrollerna och 
dess påverkan på individerna. Här beskrivs Goffmans (1959) begrepp team samt den bakre 
och främre regionen, där olika beteenden och interaktioner uppvisas. Något som även tas upp 
är Alvessons (2013) begrepp adhocrati som dessutom kopplas till de nya rollerna. 
Spekulationer och delaktighet är två aspekter som är en central del i vår uppsats och som 
redogörs i resultatet. Vi tar även upp Beckers (2006) begrepp utanförskap samt Giddens 
(1997) teori om ångest. Sista temat benämns förväntningar för slutresultatet av 
förändringsarbetet, i temat tas flera anställdas förväntningar på förväntningsarbetet upp. 
Dessa förväntningar och normer förstås i termer av Alvessons och Sveningssons (2012) 
begrepp organisationskultur, sedan övergår tolkningen i hur förväntningar på delaktigheten 
samt effektiviteten för de olika teamen kommer påverka processen. En sista aspekt som tagits 
upp är förväntningar på kommunikationen och hur denna kan förbättras enligt våra 
intervjupersoner.  
 
Sammanfattningsvis har vi genom våra olika analyser kommit fram till att det centrala 
individerna tagit upp är deras behov av kontroll över sin situation samt sin vilja att påverka 
förändringens inverkan på dem. Något som ytterligare poängterats i tolkningarna är 
förändringen som en process där både upplevelser, förväntningar samt påverkan förändras 
med tiden. Intervjuperson 7 belyser denna slutliga syn vi fått genom våra analyser med 
följande citat: 
 

… ett förändringsarbete slutförs aldrig, utan det är levande arbete hela tiden… 

7 DISKUSSION 

I diskussionsdelen kopplar vi resultatet till uppsatsens olika delar, och för ett mer ingående 
resonemang kring dessa avsnitt. Vi relaterar resultatet till syftet och frågeställningen, tidigare 
forskning, vår teoretiska och begreppsliga referensram, metodologiska reflektioner, resultatet 
och till sist föra en självkritisk diskussion. Nedan följer en sammanställning av hur vi 
resonerat och tillämpat våra egna reflektioner kring dessa avsnitt.  

7.1 Syfte och frågeställning 

Studien handlar om att undersöka hur intervjupersonerna upplever ett pågående 
förändringsarbete på deras arbetsplats. Vår frågeställning om intervjupersonernas individuella 
upplevelse av förändringsarbetet anser vi har besvarats genom våra intervjuer samt vår analys. 
Då vi har varit öppna under både intervjuer men även under vår analys har vi lyckats nå vårt 
syfte utan att låta vår förförståelse komma i vägen för nya upptäckter. Vi har nått syftet 
genom att vi fått fram en nyanserad bild av de individuella upplevelserna och kunnat belysa 
mönster i dessa. Upplevelserna av förändringsarbetet studerades hos olika yrkesbefattningar 
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för att få en större variation av hur förändringen upplevs hos både chefer och medarbetare. 
Meningen var att undersöka hur intervjupersonerna upplevde att de hade blivit påverkade, och 
om de kände att de fått påverka och varit delaktiga i förändringsarbetet under processens 
gång.  

I vårt resultat har vi uppmärksammat en mängd skillnader men även likheter mellan chefer 
och tjänstemän. En skillnad är att cheferna varit mer inkluderade och blivit mindre påverkade 
av förändringsarbetet, till skillnad från medarbetarna som till större delen varit mindre 
delaktiga men samtidigt påverkats mer än cheferna. Genom att ha fått fram både fördelar och 
nackdelar med förändringen från samtliga intervjupersoner i resultatet har dem visat en 
övergripande bild av upplevelser av förändringsarbetet. Genom denna bild visar vi på att vårt 
syfte uppfyllts då olika aspekter av individers upplevelser av förändringen trätt fram. Både 
genom dialogen med intervjupersonerna samt vår analysprocess har vi omarbetat vårt svar på 
frågeställningen, genom att regelbundet problematisera vår tolkning och samtidigt föra vår 
tolkning framåt. Något som även påverkat vår uppsats är att vi fått tillfälle att utföra studien 
på arbetsplatsen. Under avsnitt 7.4 nedan redogörs en mer ingående diskussion kring hur 
tillgången till verksamheten samt intervjupersoner har påverkat vår studie. 
Då förändringsarbetet till viss del är synligt och påverkar de flesta på arbetsplatsen, är 
känslorna och de anställdas upplevelser något som kan vara dolt för omgivning. På grund av 
det outtalade om förändringsarbetet upplevde vi ett stort intresse att studera upplevelserna hos 
de anställda när det kom till förändringsarbetet. Upplevelser vi fått fram visar olika perspektiv 
på förändringsprocessen, genom analysen har vi kommit fram till vårt resultat. Något vi 
kommit fram till är hur känslan av att ha kontroll över sin egen situation samt känna en 
maktkänsla över hur förändringsarbetet påverkar ens eget arbete spelar en stor roll i 
individernas upplevelse av förändringen. Individernas känsla kring den nuvarande situationen 
menar vi alltså är kopplad till hur stor makt de anser sig själva ha över sin situation. Något vi 
även har kommit fram till under vår analys är hur delaktiga individerna än har varit verkar de 
alltid vilja ha mer inflytande och vara med inkluderade i förändringen. Vi undrar därför om 
det finns någon individ som har varit helt nöjd med hur förändringen skett eller hur de fått 
påverka denna. Känslan av att inte ha fått påverka tillräckligt eller att inte fått vara tillräckligt 
delaktig finner vi i majoriteten av våra intervjupersoner. Känslan har uppstått trots att våra 
intervjupersoner omfattar olika yrkesbefattningar där individerna på grund av deras position 
har fått påverka olika mycket. Vi tror därför att maktkänslan över ens egen situation är viktig i 
individernas acceptansprocess för förändringsarbetet. Att någon annan har kontroll över hur 
de anställdas arbete påverkas samt känslan av att inte ha fått vara med och forma förändringen 
genererar en sämre upplevelse av den. Bristen på påverkan leder i denna situation till att 
individerna inte har kontroll över hur deras arbete kommer att influeras av förändringsarbetet.  

7.2 Tidigare forskning 

Under skrivprocessen i tidigare forskningen insåg vi att det fanns ett glapp mellan variationen 
hos medarbetare och chefer. Tidigare forskningen handlade främst om upplevelserna hos 
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medarbetare eller upplevelserna hos cheferna, men ingen av författarna lyfte fram 
upplevelserna hos de olika yrkesbefattningarna. Ett tema i vår tidigare forskning handlade om 
tid och organisationskultur. En aspekt av organisationskulturens påverkan på 
förändringsarbetet, och som blivit tydligare för oss under vår studie, är hur olika subkulturer 
på arbetsplatsen påverkar förändringsarbetet. I resultatet belyser vi Lee och Lees (2008) teori 
om att organisationskulturen samt den tidsliga aspekten är en central del i både organisationer 
och förändringsarbeten. Tidsaspekten visas i resultatet genom hur individerna på olika sätt 
upplevt tiden under processens gång. Vi har uppmärksammat att de upplevde förändringen 
som för tidsödande i början av processen, men ju närmare implementeringsfasen processen 
kom desto mer oro kände individerna kring utkomsten av förändringsarbetet. Något 
ytterligare som vi belyst i vår studie är Bates et. al (2000) tanke om att individen måste 
internalisera förändringen i deras tankesätt och inkludera förändringen i deras vardagliga 
rutiner. Vi förklarar denna aspekt i vårt resultat genom att de anställda måste acceptera de nya 
tanke- och arbetssätten för att förändringen ska vara hållbar. Ifall samtliga anställda inte tar 
till sig förändringen och inte lyckas hantera den, kommer förändringsarbetet inte uppnå den 
positiva förväntan som vissa har om den. Vi förstår vikten av att det vardagliga beteendet och 
tankesättet behöver förändras lika mycket som strukturer och processer på arbetsplatsen, 
genom att vi relaterar vårt resultat till trestegsmodellen. Modellen som tydliggör behovet av 
en upptining, förändring och en senare återfrysning visar hur viktig acceptans av förändringen 
från de enskilda individerna är. Till skillnad från de flesta artiklar i den tidigare forskningen 
har vi i resultatet gått in mer djupgående på och förtydligat hur tiden påverkar både anställda 
och även organisationen. Tidsaspekten ses som en faktor i den trestegsmodell som redogjorts 
ovan och som påverkar acceptansen av förändringen.  

Som vi tagit upp ovan har bristen på kontroll haft en stor påverkan på individerna, vilket tas 
upp i temat individens position och identitet i organisationen. En aspekt från vår tidigare 
forskning som vi tolkat mer ingående i resultatet, är hur de individuella upplevelserna av 
förändringen ser ut, samt hur upplevelsen påverkas av individens yrkesbefattning och 
delaktighet i förändringen. Bartuneks et. al (2006) tanke om att chefer och medarbetare ser till 
olika aspekter i vad som karakteriserar ett lyckats förändringsarbete återfinns inte i vårt 
resultat. Till skillnad från denna teori om att chefer enbart ser till den organisatoriska aspekten 
av förändring, visar vårt resultat på att samtliga intervjupersoner oberoende av 
yrkesbefattning till största delen ser till medarbetarnas bästa. Medarbetarnas upplevelse har 
visats sig ha en stor betydelse för förändringsarbetens utkomst och därför är det viktigt att 
säkerställa de anställdas acceptans av processen. Vi tror därför att individer med högre 
positioner i denna verksamhet har förstått vikten av medarbetarnas betydelse i organisationen 
och sett till de anställda vid implementeringen av förändringen. Något som även tagits upp 
och som har visats sig vara en stor del i vår undersökning är hur delaktigheten påverkar 
upplevelsen av förändringsarbetet. Delaktigheten har vart olika beroende på vilken befattning 
de anställda har, precis som vi tagit upp ovan så har makt och kontroll en inverkan på hur 
mycket en individ får påverka och vara inkluderad i en organisatorisk förändring. Individernas 
upplevelse av förändringen påverkas även av informationen som i sin tur påverkar individens 
osäkerhet kring förändringen. Som vi tagit upp i temat kommunikation, kunskap och 
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information, relateras i resultatet Chen och Wangs (2014) teori om hur information kan 
påverka osäkerheten kring förändringens utkomst. Osäkerheten har varit något framstående i 
vårt resultat där de flesta anställda blivit negativt påverkade av förändringen och därmed känt 
en oro över hur förändringsprocessen kommer att påverka dem och deras arbete.  

7.3 Teoretiska och begreppsliga referensramen 

Som vi tagit upp innan spelar känslan av kontroll och att inte ha fått påverka en stor roll i vår 
studie. Upplevelsen av att inte ha fått påverka leder i vår analys till känslan av att vara 
avvikande och känna ett utanförskap. Upplevelsen av att känna ett utanförskap som Becker 
(2006) tar upp har grundat sig i att vissa anställa har olika uppfattningar om 
förändringsarbetet. Vissa har haft svårt att acceptera förändringen vilket bland annat berodde 
på både kommunikations- och informationsbristen. På grund av den svacka som existerat på 
arbetsplatsen skapades både spekulationer och rykten bland de anställda. Många har upplevt 
ett utanförskap för att de inte fått vara med och påverka hur processens utkomst kommer att 
framstå. Upplevelsen av att inte få vara delaktig har också varit en aspekt varför vissa känt sig 
exkluderade och bortglömda. Vidare beror det också på att det är en avdelning på 
verksamheten som fått påverka och vara delaktiga mer än den andra, och här kopplar vi 
Alvessons (2013) begrepp om ”vi och dem”, som förklarar även här hur en viss grupp har 
större makt och kontroll än den andra gruppen. Känslan av ”vi och dem” har varit 
framträdande i vårt resultat. Även om den allmänna synen på förändringsarbetet har varit 
positiv så har individerna ändå upplevt grupperingar på arbetsplatsen där en viss känsla av 
utanförskap har uppstått.  

De nya teamledarrollerna som har tillsatts under processen har både skapat positiva och 
negativa upplevelser hos de anställda. Många har upplevt ett starkt behov av att inte ändra på 
organisationen och dess kultur, och har på det sättet bildat grupperingar för att utrycka sitt 
motstånd mot förändringsprocessen. En ytterligare aspekt som har spelat en stor roll i vår 
studie samt varit viktig för individernas upplevelse av förändringen är Goffmans begrepp 
(1959) roller- och teamframträdanden. Dessa framträdanden har visat sig påverka hur 
individerna agerar och visar sin känsla kring förändringen utåt. Som vi tagit upp i resultatet så 
har agerandet skiljt sig mellan den bakre och den främre regionen. Dessa regioner relaterar 
även till det dolda och synliga agerandet. Då agerandet i den bakre regionen kan vara dolt för 
individer i högre chefspositioner kan därför beslutsfattande individer vara omedvetna om 
vissa upplevelser de anställda på andra yrkesbefattningar har. Något som många anställda 
visat i den bakre regionen är motstånd mot förändringen genom bland annat rykten, 
spekulationer och gruppering som spridit sig i korridoren enligt vissa intervjupersoner. Trots 
att både negativa och positiva upplevelser av förändringsarbetet existerar, så är det allas 
skyldighet att förr eller senare acceptera den och handskas med de nya rollerna och 
förändringar processen kommer med. Förväntningarna på förändringsarbetet är höga och 
enligt de flesta intervjupersoner så ser många fram emot resultatet på förändringen och dess 
utkomst. I stort sett har förväntningarna varit att effektiviteten på arbetsplatsen ska öka och att 
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samarbetet mellan det två påverkade avdelningarna ska bli bättre. Arbetsbördan som existerar 
kan komma att minska då de nya rollerna har blivit tilldelade vissa anställda, att minska på 
stress och förbättra gemenskapen är också en del av verksamhetens vision och som är centralt 
för att förändringsarbetet ska betraktas som lyckat.  

Alvesson och Sveningsson (2008) tar upp trestegsmodellen som vi har redogjort för i 
resultatet samt tidigare i diskussionen. De tre stegen som förändringen går igenom är viktiga 
för att individerna ska kunna handskas med förändringen. Behovet av att tina upp och 
återfrysa organisationen är viktigt för att kunna underlätta individernas acceptans för 
förändringen. Då många av våra intervjupersoner utryckt att en oro finns på arbetsplatsen 
tolkar vi att det beror på att det inledande och avslutande steget inte har utförts fullt ut. Vi 
anser att de anställda behöver en övergångsfas, alltså en upptining, där förändringen 
presenteras i ett långsammare tempo. Vissa anställda känner att de behöver en upprepad 
information för att kunna ta till sig den, vilket beror på att individer uppfattar information på 
olika sätt. Oron som individerna känner kan också bero på en rädsla för att inte få en stabil 
tillvaro i arbetet, vi tror därför att en viktig aspekt av förändringen är att stabilisera 
verksamheten genom återfysning. Steget ger även individerna ett tillfälle för att hitta sin roll i 
den nya organisationen och vänja sig vid de nya arbetssätten. Ovanstående pekar även det på 
att kontrollen över sin situation är något som varit framstående hos våra intervjupersoner. 
Upplevelsen av att inte få vara delaktig eller kunna påverka sin situation är något som 
påverkar individerna och deras självidentitet negativt. Denna aspekt är något vi 
uppmärksammat i vårt datamaterial som en central del i intervjupersonernas individuella 
upplevelser av förändringsprocessen. Individer som uttryckte en negativ upplevelse hade i de 
flesta fall inte känt sig delaktiga och därmed inte känt en kontroll över hur deras framtida 
arbetsliv kommer se ut. Något som hade förbättrat upplevelsen av förändringen är om 
individerna hade fått en mer ingående information kring processen. Vi relaterar 
informationsfördelningen till den trestegsmodell vi tagit upp ovan och dess betydelse för 
individers känsla av stabilitet och trygghet i det dagliga arbetet. 

7.4 Metodologiska reflektioner 

Vi anser att studien kunde ha utförts med en annan metod, genom att utföra deltagande 
observationer och varit med på möten kring förändringen samt engagerat oss i hur individer 
interagerar med varandra. Interaktioner och agerande kring förändringen är en stor del i hur 
förändringsarbetet upplevs. Anledningen till varför en annan metod vore mindre lämplig för 
vår studie är för att de resterande kvalitativa metoder inte går på djupet av fenomenet på 
samma sätt som hermeneutiken gör. En annan metod hade motsagt vårt syfte om att 
undersöka djupare upplevelser av förändringsarbetet. Då förändringsarbetet är i 
implementeringsfasen förekommer det inte regelbundna möten och träffar angående 
processen, därför hade det varit svårt för oss att utföra observationer kring förändringen. 
Verksamheten är uppbyggd med enskilda kontor och därför kan det även vara problematiskt 
att observera enskilda individer under deras arbete. Till en början hade vi båda en negativ 
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förförståelse kring det pågående förändringsarbetet, vi uppfattade inledningsvis att processen 
var misslyckad och påverkade samtliga anställda negativt. Förförståelsen kring 
förändringsarbetet förändrades i takt med vår datainsamling då uppfattningen kring processen 
visades vara annorlunda än vad vi förutsatt.  

Urvalet hade även det kunnat vara annorlunda, och fokuserat på en viss grupp på 
verksamheten istället för det maximala variationsurvalet vi använde. Ett annorlunda urval 
hade påverkat det datamaterial vi samlat in och därigenom påverkat vår bild av 
förändringsarbetet. Undersökningen hade tagit en annan riktning om vi inte utgick från den 
lista (över möjliga intervjupersoner) vi fått från vår kontaktperson. Vi anser att listan har haft 
en viss påverkan på vår undersökning då vi valde intervjupersoner utifrån den. 
Undersökningen hade här kunnat påverkas genom att vi fått välja intervjupersoner fritt och 
därigenom kunnat få ett ännu mer varierat urval. Vi anser dock att vår kontaktperson gett oss 
uppgifter till möjliga intervjupersoner som har blivit påverkade och upplevt förändringen på 
nära håll. Vi tror även att vi hade haft svårt att både få tillträde till organisationen men även 
svårigheter i att hitta intervjupersoner om vi inte fått hjälp av vår kontaktperson. Därför anser 
vi att vår studie gynnats av att vi haft en kontaktperson som har gett oss vägledning in till 
förändringsarbetet. Bortsett från att vi fick namn på alla intervjupersoner så var det vi som tog 
beslutet vilka informanter som passade till det urval vi valt, och vi valde därför bort några 
individer från listan som inte passade urvalet. Genom att vi utökat vårt urval från tio 
intervjupersoner och kompletterat det med en ytterligare intervju i en av våra urvalskategorier 
har vi breddat vårt urval och verkligen fått fram en maximal variation. De elva intervjuer vi 
utfört bidrar här till att vår undersökning är tillförlitlig och har utförts på ett sätt som följer det 
urval vi valt. Att inte utöka med en ytterligare intervjuperson hade lett till att vårt urval hade 
blivit för tunt och vi hade då inte kunnat få fram en översiktlig bild av intervjupersonernas 
upplevelse. Därför kan studien uppfattas som tillförlitlig och att vi har kommit fram till en 
maximal variation med våra intervjupersoner. Tillförlitligheten i studien stärks av den 
transparanta analysen med dess illustrativa citat. Något som vi hade kunnat förändra med 
studien var att undersöka två olika förändringsarbeten på olika verksamheter. Vi valde att 
bortse från denna möjlighet och fördjupa oss i ett förändringsarbete genom att intervjua flera 
individer med olika yrkesbefattningar. Då förändringen påverkar en större del av 
verksamheten anser vi att det är fördelaktigt att fördjupa oss i upplevelserna av det specifika 
förändringsarbetet. Eftersom vi har en begränsad tid på oss skulle vi inte hunnit gå på djupet 
med flertal individers upplevelser kring fler förändringar. Denna tidsaspekt ledde fram till 
valet att endast fokusera på ett förändringsarbete på en offentlig verksamhet.  

7.5 Självkritisk diskussion 

Något vi anser skulle kunna gjorts annorlunda men som skulle förändra vår studie, är att 
utföra intervjuer utan att ha en kontaktperson på verksamheten. Att inte ha en kontaktperson 
hade dock gjort det svårare för oss att utföra studien på verksamheten och dessutom hittat 
möjliga intervjupersoner. Vår kontaktperson blev vår väg in till organisationen och gjorde det 
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möjligt för oss att undersöka det specifika förändringsarbetet. Det som kan ses som 
problematiskt med vårt tillvägagångssätt är hur vi fått tag på våra intervjupersoner. Vår 
kontaktperson förmedlade intervjupersonerna åt oss vilket kan anses som oetiskt, då vår 
kontaktperson skulle kunnat vara medveten om vilka individer vi intervjuat. Vi har dock löst 
det med hjälp av, som vi tagit upp ovan, en lista med möjliga kontaktpersoner som vi valt 
bland. Denna lista gör att vår kontaktperson inte vet vilka individer vi valt från listan och 
därför säkras våra intervjupersoners konfidentialitet.  

Något vi även är självkritiska med är att vi inte har intervjuat konsulten som har spelat en stor 
roll i förändringens inledningsfas. Anledningen till att vi inte intervjuat konsulten är för att 
denne är extern och därför inte påverkas av förändringens utkomst. Konsulten är dessutom 
bortkopplad från förändringsprojektet i nuläget och har därför inte upplevt 
implementeringsfasen som pågår. Vi har därför gjort ett medvetet val att inte intervjua 
konsulten då dennes upplevelser inte är relevanta för oss eftersom konsulten inte blivit direkt 
påverkad eller haft ett betydande ansvar för processens resultat. Det kan anses vara svårt att få 
en helhetsuppfattning över hur samtliga påverkade anställda egentligen upplever 
förändringsarbetet. Därför är vi kritiska till mängden intervjupersoner vi har, då vi intervjuat 
ett antal individer från olika yrkesbefattningar kan det ses som att vi skulle behövt intervjua 
en större mängd anställda från olika befattningar. Vi har inte gjort skillnad mellan vilka 
yrkesbefattningar våra intervjupersoner haft i vår framställning av resultatet. Åtskiljandet av 
yrkesbefattningar har inte varit en prioritering i uppsatsen då vi fokuserat på de individuella 
upplevelserna, men analysen i vår huvudtolkning utmynnar i en viss skillnad mellan 
upplevelser hos de olika positionerna. En annan anledning till varför vi inte lagt stor vikt på 
de olika yrkesbefattningarna beror på den etiska risken att intervjupersonerna skulle bli 
spårbara, därför kan konfidentialiteten gå förlorad. En optimal studie av fenomenet hade 
innefattat intervjuer av samtliga anställda som påverkats av förändringsarbetet, dock har det 
inte varit möjligt för oss att utföra en sådan studie då vi har haft en tidsbegränsning. Vi anser 
därför att vi, med den tid och möjlighet vi haft, har utfört en studie som gått på djupet med de 
anställdas upplevelser. Här anser vi även att vårt urval har gynnat vår helhetsbild av 
förändringen då vi fått fram en mängd olika känslor och uppfattningar kring 
förändringsprocessen beroende på individernas yrkesbefattning. Sammanfattningsvis hade vi 
med andra förutsättningar utvidgat vår undersökning med ytterligare förändringsarbeten samt 
flera intervjupersoner. Det hade inneburit att vi kunnat jämföra och bilda oss ett större 
helhetsperspektiv för förändring även i andra branscher. Vi anser därmed att vi utfört vår 
studie på bästa sätt med de resurser vi haft samt att vi fått fram en talande helhetsbild på hur 
individerna upplever förändringsarbetet. Vi har även fått en djupare kunskap kring hur 
förändringsarbeten fungerar, samt vilka faktorer som kan påverka acceptansen av en 
förändring. Denna kunskap kan vi ha användning för i framtiden då det ger oss ett annorlunda 
synsätt på implementationen av förändring samt vad som sker i både det dolda samt det 
synliga kring förändringen.  
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7.6 Vidare forskning 

Något som framtida forskning skulle kunna ta fasta på är vår tanke om hur enskilda individer i 
olika positioner på verksamheten upplever förändringsprocesser. Ett ytterligare förslag är att 
ha ett lika varierat urval som vi valt att använda oss av, men kanske jämföra två 
förändringsarbeten på olika verksamheter. Vi anser att vår underökning hade kunnat förbättras 
genom att studera två förändringsarbeten i olika branscher. Vi hade på det sättet kunnat 
urskilja skillnader och likheter mellan både förändringsprocesser samt individernas upplevelse 
av dessa. Vår undersökning är dock tidsbegränsad och därför har vi valt att inrikta oss på de 
djupa individuella upplevelserna för det specifika förändringsarbetet.
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV 
Hej! 

Vi är två studenter som heter Aida Kocan och Camilla Sundqvist, vi går sista terminen på det 
beteendevetenskapliga programmet och ska där med skriva vår C-uppsats på Mälardalens 
Högskola i Västerås. 

Denna uppsats skriver vi inom vår inriktning sociologi och den har syftet att belysa och 
beskriva upplevelsen av förändringsarbetet som utförs på er arbetsplats. Detta har vi tänkt 
undersöka ur olika perspektiv och därför kommer vi intervjua olika yrkesbefattningar på 
arbetsplatsen.  

Vi kommer att genomföra tio stycken intervjuer som ligger till grund för vår uppsats. Dessa är 
helt frivilliga och anonyma. Som intervjuperson har du rätt att avbryta din medverkan när du 
vill, enda fram tills materialet är färdigställt. Vi kommer med intervjupersonernas samtycke 
spela in intervjuerna för att sedan kunna bearbeta dessa. Detta material kommer inte visas för 
andra och kommer därmed tas bort efter att studien är genomförd. Den information vi får från 
dig som intervjuperson kommer endast användas för vår uppsats. Uppgifter om 
intervjupersonerna kommer att hållas konfidentiellt. Personliga yttranden kommer inte spridas 
eller lämnas ut utan kommer endast att användas för vårt studiesyfte. Personliga uppgifter 
kommer inte tas med i uppsatsen.  

Vi kommer att utföra våra intervjuer v.14 och v.15, platsen för dessa kan vi komma överens 
om.  

Om du funderar på att medverka och har frågor kring vår undersökning så kan du höra av dig 
till oss via mail: 

 

Aida Kocan, mail: akn13009@student.mdh.se 

Camilla Sundqvist, mail: cst13003@student.mdh.se 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
Forskningsetiska principer 

Informationskravet – Informera om uppsatsens syfte. 

Samtyckeskravet – Intervjupersonen har rätt att själv bestämma om han ska vara med och om 
han vill dra sig ur intervjun. 

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om intervjupersonerna ska bytas ut samt personliga 
uppgifter ska förvaras där obehöriga inte kan ta det av dem.  

Nyttjandekravet – Uppgifterna om de enskilda personerna får endast användas för 
forskningsändamål 

 

Bakgrundsinformation 

Hur gammal är du? 

Vad är din befattning på arbetsplatsen? 

Hur länge har du arbetat på fastighetskontoret? 

 

Allmänt om förändringsarbetet 

Skulle du kunna beskriva förändringsarbetet och dess process? 

Hur inkluderad skulle du säga att du har varit i förändringsarbetet? 

Hur har förändringsarbetet visat sig på arbetsplatsen? 

 - Hur har ni fått information/utbildning angående förändringsarbetet? 

 

Upplevelser av förändringsarbetet 

Hur har du upplevt detta förändringsarbete? 

Hur upplevde du detta arbete i början?  

Hur upplever du processen i nuläget? 

Hur upplever du att förändringsarbetet har fungerat på arbetsplatsen? 

 

Förändringsarbetets påverkan 
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Hur tror du att denna process har påverkat samtliga på arbetsplatsen? 

På vilket sätt har förändringsarbetet påverkat dig? 

- Hur har detta påverkat ditt arbete? 

 

Förväntningar 

Vad är dina förväntningar kring förändringsarbetet? 

Vad tror du resultatet av detta förändringsarbete kommer att bli? 
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BILAGA 3 – TABELL ÖVER TOLKNINGSPROCESSEN 
 

Den preliminära 
tolkningen 

1. Positiv upplevelse   è 

Den fördjupade 
tolkningen 

1. Positiv upplevelse     î 

Huvudtolkningen 

2. Negativ upplevelse  è 2. Negativ upplevelse   è 1. Upplevelse av 
förändringsarbetet 

3. Upplevelse i olika 

yrkesbefattningar         è	

3. Ledarskap i förändring   

                                     è 

2. Förändringsarbetets 
påverkan på de anställda 

4. Grupperingar 

5. Osäkerhet                è 

6. Kommunikation	

4. Konsekvenser av 

förändringsarbetet        è 

3. Det dolda och synliga 
agerandet 

7. Kultur                     è	 5. Organisationskultur   ì 

                                     è 

4. Förväntningar för 
slutresultat av 
förändringsarbetet 
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