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EMPLOYEES’ EXPECTATIONS OF INFLUENCE 
 – EXPERIENCES IN A REORGANIZATION 

 
Carl-Henric Havilehto & Richard Holmén 

 
 

The intention of this study was to seek deeper understanding of employees’ 
experiences and expectations of the influence in a major reorganization. The 
study is partly based upon a quantitative survey conducted in connection 
with organizational changes within the City of Gothenburg. These show 
several factors that can enter and affect the indivdual’s perception of 
influence. On the basis of previous research five different themes related to 
these factors was prepared; change, leadership, attitudes, communication 
and influence. Thereafter, interviews were conducted with four employees 
in the City of Gothenburg. The interviews were conducted with a critical 
approach and were processed with a deductive thematic analysis. The results 
showed that the respondents had low expectations about the possibility of 
influence in the actual organizational change. A link between perceived 
influence, the desire to influence and change in the personal benefits 
emerged. It appeared that employees who received personal benefits were 
prepared to override the ability to influence and it was only when the 
changes adversely affect the personal benefits that the indivdual experience 
that the absence of influence was felt to be a problem. Other factors such as 
communication, leadership, age, gender and the manner in which the 
changes are driven were also found, although these factors were found to 
subordinate the possibility of personal benefit in a reorganization. 
 
Keywords: Change in organization, Reorganization, Leadership, Attitudes, 
Communication, Influence. 
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ANSTÄLLDAS FÖRVÄNTNINGAR AV INFLYTANDE 
 – UPPLEVELSER VID EN OMORGANISATION 

 
Carl-Henric Havilehto & Richard Holmén 

 
Intentionen med denna studie var att söka djupare förståelse för anställdas 
upplevelser och förväntningar av inflytande vid en stor omorganisation. 
Studien bygger delvis vidare på en kvantitativ undersökning som gjordes i 
samband med organisatoriska förändringar inom Göteborgs stad. Där 
framkom flertalet faktorer som kan in- och påverka individens upplevelse av 
inflytande. Med utgångspunkt ur tidigare forskning utarbetades fem olika 
teman kopplade till dessa faktorer; förändring, ledarskap, attityder, 
kommunikation och inflytande. Härefter intervjuades fyra personer anställda 
inom Göteborgs stad. Intervjuerna genomfördes med ett kritiskt 
angreppssätt och bearbetades med en deduktiv tematiskt analysmetod. 
Resultatet visade att respondenterna hade låga förväntningar om möjligheten 
till inflytande vid en organisationsförändring. En koppling mellan upplevt 
inflytande, viljan till inflytande samt förändringar i de personliga fördelarna 
framkom. Det föreföll som att anställda som upplevt individuella fördelar 
var beredda att åsidosätta möjligheten till inflytande och att det var först när 
förändringarna inverkade negativt på de personliga fördelarna som individen 
upplevde att avsaknandet av inflytande var ett problem. Andra inverkande 
faktorer såsom kommunikation, ledarskap, ålder, kön samt sättet varpå 
förändringarna genomdrivits, återfanns också även om dessa befanns 
underordnade möjligheten till personlig nytta vid en omorganisation.  
 
Nyckelord: Förändring i organisation, omorganisation, ledarskap, attityder, 
kommunikation, inflytande 

 
Förändringar är ett naturligt inslag i vår globaliserade värld. Företag och organisationer 
behöver hela tiden anpassa sig för att kunna möta de olika krav som ställs både internt 
och externt. Detta har i praktiken ofta inneburit att någon form av 
organisationsförändring har blivit nödvändig. En sådan förändring inom en organisation 
görs oftast med målet att lösa ett problem – eller att förbättra, effektivisera och 
rationalisera. Under en organisationsförändring kommer helt naturligt många olika delar 
av organisationen att involveras i processen – alla medarbetare, vilken ansvarsnivå de 
än befinner sig på, kommer att påverkas på något sätt av det som sker. Det är 
förmodligen få, om ens några, omorganisationer som går obemärkta förbi – 
förändringarna skapar allt som oftast känslor av olika slag hos de berörda medarbetarna.  
 
Eftersom det primära målet ändå är att få en förändring till stånd, vilket skälet för det än 
kan vara, är det av största vikt att så många som möjligt samarbetar och stödjer den 
planerade förändringen. Förändringstempot har dock accelererat idag och många 
individer, och även organisationer, är inte beredda på vad en stor förändring kan komma 
att innebära för dem. Att en förståelse kommer att krävas för de olika reaktioner som 
individerna inom organisationen kan komma att uppvisa är inte alltid självklar. En 
omorganisation inom ett företag, kommun eller verksamhet behöver ske med kunskap 
och insikt om dessa faktorer, dels för att underlätta ett konstruktivt förändringsarbete 
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men även för att genomförandet av exempelvis en större omorganisation skall kunna 
ske så effektivt som möjligt (Angelöw, 1991). 
 
Att det finns en ökad medvetenhet om att personalen är en viktig och avgörande resurs 
inom alla organisationer råder ingen större tvekan om. Begreppet medarbetare 
inkluderar oftast all personal oavsett position inom företaget eller verksamheten 
(Bertlett, 2011). Individerna inom en organisation spelar således en viktig roll för hela 
företagets eller verksamhetens framgång. Nya utmaningar inom teknik, kunskap och 
utbildning, ändrade värderingar och organisationsformer ställer nya krav både på 
ledning som medarbetare. Individens insats och funktion, erfarenhet och kompetens blir 
alltmer betydelsefull att tillvarata som resurs inom organisationen. ”En verklig 
framgång når endast organisationer som kan engagera så många anställda som möjligt i 
förändringsarbetet” (Angelöw, 1991, s. 12). 
 
I detta sammanhang skulle det vara lätt att tro att människor ofta motsätter sig 
förändringar eller till och med motarbetar dem. Så tycks inte vara fallet. Ofta är 
individer som ser uppenbara fördelar med förändringen villiga att acceptera och 
välkomna den. Samtidigt finns det även ett visst motstånd hos de flesta att anta en viss 
förändring om de inte ser hur de personligen kommer att påverkas eller ha nytta av den. 
Individen behöver se ett visst samband mellan sin egen position, verksamhetens 
framgång och förändringens syfte och mål (Self, 2007). Det finns således en rad viktiga 
faktorer att ta i beaktande och ta hänsyn till inför en större förändring såsom en 
omorganisation inom en verksamhet eller ett företag. 
 
 

Bakgrund 
 
”Change is fundamentally about feelings. Companies that want their workers to 
contribute with their heads and their hearts have to accept that emotions are central…” 
(Duck, 1993, s. 113). 
 
Organisationsförändring inom Göteborgs Stad 
Kommunstyrelsen i Göteborg gav 2009-10-28 stadskansliet uppdraget att göra en 
översyn av antalet stadsdelar inom staden. Skälen som angavs var bland annat att det 
behövdes smidigare former för samverkan mellan samhällsplanerande nämnder, stärka 
den sociala dimensionen samt utveckla demokratiarbetet och det hållbara samhället. En 
ny organisation behöver skapas som kan klara förändringar när det gäller fler alternativa 
utförare, politiskt maktskifte och liknande. Även behovet av att öka den kommunikativa 
styrningen och ledningen, både vad gäller den politiska- och tjänstemannaledningen 
inom stadsdelarna, anges som skäl. Reduceringen av stadsdelar, från 21 till tio, 
förutsätts öka effektiviteten inom organisationen som helhet och ge medborgarna högre 
kvalité på samhällstjänster.  
 
Tio stadsdelar med mellan 50 000 och 60 000 invånare anges vara en bra storlek för att 
kunna ge bättre service till medborgarna. Även ekonomiska effekter väntas av att 
stadsdelarna blir färre; en ökad effektivitet inom organisationen förutses. I 
förlängningen är målet att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan olika delar 
av Göteborg. En jämnare befolkningsstruktur med en tillräcklig stor volym antas skapa 
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ökad kapacitet i stadsdelarna för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar, 
förenkla samordnandet av verksamheter och ge förutsättningar för ökad effektivitet som 
i slutändan skall komma medborgarna tillgodo i form av bättre service. Det anges att de 
olika verksamheterna skall fortsätta som vanligt och att invånarna initialt inte skall 
märka av organisationsförändringarna något nämnvärt. Förändringen inom stadsdelarna 
beskrivs dock som stor och är ett projekt på lång sikt som kommer pågå flertalet år 
framöver. 
 
Uppdraget att en ny SDN-organisation skall träda i kraft 2011 ger ändå stora 
konsekvenser. Det är en kort tidsperiod för att ställa om en organisation med många 
politiker, drygt 30 000 anställda och där merparten av stadens invånare i någon form 
kommer att bli berörda. Utredaren bedömer att det efter ett beslut av 
kommunfullmäktige är önskvärt med ungefär ett års förberedelsetid för införandet av en 
ny organisation. Det är en lång rad administrativa och andra åtgärder som måste göras 
för att en ny SDN-organisation skall kunna träda ikraft första januari 2011 med en 
rimlig säkerhet i genomförandet (Göteborgs Stad Stadskansliet, 2009). 
 
Eftersom staden har så många anställda finns flertalet olika faktorer att ta hänsyn till 
vad gäller organisatoriska frågor. Stadskansliets utredning poängterar att oavsett antal 
stadsdelar eller annan organisationsform finns det ett antal kriterier som bör uppfyllas 
för att möta de krav framtidens medarbetare ställer på organisationen. 
 
Bland de viktigaste är: 
 

• Tydliga roller för medarbetare i olika professioner 
• Möjligheter och uppmuntran till karriär och rörlighet inom organisationen 
• Coachande och engagerade chefer som leder verksamheten genom medarbetarna 
• Väl fungerande information och kommunikation i organisationen 
• Tydliga värderingar som genomsyrar organisationen 
• Effektiva och tydliga arbetssätt samt användarvänliga system 
• Jämställda arbetsplatser som bejakar mångfald 

 
De utmaningar och möjligheter som anställda inom Göteborgs kommun kommer att 
möta sammanfattas av utredaren på följande sätt: 

 
Bildandet av nya förvaltningar ger möjlighet till att förändra och utveckla 
effektivare arbetssätt med nya roller för både medarbetare och chefer. Med 
många stadsdelar och därmed små förvaltningar, blir det oftast svårare med 
möjligheterna till specialisering och kompetensfördjupning. En större 
organisation med färre stadsdelar ger större möjligheter till karriärutveckling 
genom fler attraktiva befattningar och roller. Ett färre antal stadsdelsnämnder 
har en positiv betydelse för möjligheten till specialisering och fördjupad 
kompetens av stabsfunktionerna vilket medför ökad kostnadseffektivitet och 
bättre stöd till verksamheten. Ett observandum är att en minskning och 
omorganisation av antalet stadsdelsnämnder innebär ett stort omställningsarbete 
som på kort sikt kan skapa otrygghet och risk för effektivitetsförluster. Utifrån 
ett kompetensförsörjningsperspektiv bedöms ett mindre antal och därmed större 
stadsdelsnämnder vara att föredra (Göteborgs Stad Stadskansliet, 2009).  
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Sammanfattningsvis kan således fastslås att den omorganisation som påbörjades inom 
Göteborgs Stad under 2011 (och fortfarande pågår), omfattar en betydande 
personalstyrka inom flertalet olika verksamheter med resultat att många medarbetares 
individuella arbetsuppgifter/ansvar förändras, skapar reaktioner av olika slag. 
Omorganisationen har inte och kommer inte att gå obemärkt förbi. Beskrivningen ovan 
utgör således en väsentlig del av bakgrunden till denna uppsats vilket författarna till 
densamma anser det vara viktigt för läsaren att känna till. 
 
Förändring i organisation 
Förändring berör (Duck, 1993)! På så vis är att förvänta att olika reaktioner såsom 
motstånd, oro eller misstro, kan komma att uppvisas från medarbetarnas sida. En dåligt 
planerad och genomförd omorganisation kan få konsekvensen att engagemanget för 
arbetet minskar, sjukfrånvaron ökar samt att förtroendet för ledningen sjunker. Ju mer 
personalintensiv en verksamhet är, desto viktigare kommer personalens reaktion på en 
förändring att vara. Engagemang krävs för att genomförandet skall kunna bli 
framgångsrikt (Granér, 1994).  
 
Även om förändringar ofta förknippas med motstånd beskriver Angelöw att det inte 
sällan kan råda ett motsatt förhållande eftersom människan har ett behov av ”förändring, 
förnyelse, utveckling och nya utmaningar” (Angelöw, 1991, s. 19). Författaren lyfter 
fram att förändringar och utmaningar istället kan ses som tillfällen för individen att 
utvecklas, både som personer men även i sin yrkesroll. Motivationen hos medarbetarna 
att genomföra förändringar kan då bli en stark drivkraft, den ökar dessutom om 
medarbetarna själva kan se behovet och nyttan av förändringen – att kunna skapa 
förväntan hos medarbetarna så att de kan se möjligheter snarare än hot. Detta innebär 
dock att medarbetarna måste uppleva delaktighet, trygghet, bli informerade samt känna 
tillit och förtroende för ledningen under förändringsprocessens gång. Att ha ett mått av 
inflytande över situationen anges även som positivt. Alltför hög takt på eller oavbrutet 
förekommande förändringar kommer däremot sannolikt att inverka negativt på 
medarbetarnas villighet till förändring (Angelöw, 1991). 
 
Wolvén anser dock att just motstånd mot förändringar inte alltid behöver ses som något 
negativt (2010). Författaren anger istället att ett visst motstånd kan bidra till en 
organisations stabilitet samt att individernas beteenden kan bli mer förutsägbara. 
Samtidigt påpekas att ett förändringsmotstånd naturligtvis kan hindra organisationens 
utveckling och störa de nödvändiga förändringar som måste ske (Wolvén, 2010).  
 
Vid förändringar i en organisation finns det olika faktorer som kan in- och påverka hur 
individen både reagerar och upplever det som sker. Tidigare vetenskaplig forskning 
lyfter fram ett flertal av dessa faktorer; exempelvis hur ledarskapet utövas, vilka 
attityder individer inom organisationen uppvisar, hur kommunikationen mellan ledning 
och anställda fungerar samt vilket inflytande individen känner i samband med 
förändringarna. Ett urval av publicerad forskning presenteras nedan där fokus ligger på 
faktorerna ledarskap, attityder, kommunikation och inflytande. 
 
Ledarskap 
Historiskt sett kan ledarskap beskrivas utifrån två olika skolbildningar, Scientific 
Management och Human Relations. Dessa skulle kunna beskrivas som varandras 
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motsatser då de betonar det individuella respektive det relationella ledarskapet. Ett annat 
sätt varpå de skiljer sig är i hur Scientific Management framhåller effektiviteten i 
organisationen medan Human Relationsskolan lägger tonvikten vid kommunikation 
samt interaktivitet mellan chef och medarbetare (Wolmesjö, 2005). 
 
Synen på ledarskap kommer också att påverka hur ledarskapet utövas. Om 
uppfattningen är att medarbetarnas produktivitet styrs av faktorer såsom noggrann 
övervakning, ackordslön, arbetsdelning och detaljstyrning (dvs. att hitta ett bästa sätt att 
utföra arbetsuppgifterna) så kommer förändringar att genomföras med fokus på planera, 
organisera, leda, fördela, samordna och kontrollera arbetet (Wolmesjö, 2005). Klandret 
mot ett sådant ledarskap är bland annat att dessa värderingar kan te sig arbetarfientliga. 
Kritiken mot Scientific Managementskolan riktas ofta från förespråkare av Human 
Relationsskolan som istället lyfter fram vikten av att stimulera medarbetarna snarare än 
att kontrollera dem. Även om de ursprungliga tankarna i den här skolan inte existerar på 
samma sätt idag som när den grundades så finns det ändå vissa grundtankar kvar.  En 
sådan tanke är att skapa mötesplatser för kommunikation och att göra människor 
delaktiga i beslut som kan påverka dem i deras yrkesliv (Wolmesjö, 2005). I 
avhandlingen beskrivs problematiken för första linjens chefer som tvingas balansera 
dessa två ledarskapsstilar, där de dels ställs inför kravet med effektivitet då 
budgetansvaret är decentraliserat samtidigt som de står inför utmaningen att skapa en 
arbetsmiljö som innefattar delaktighet, det vill säga inte en arbetarfientlig arbetsplats 
(Wolmesjö, 2005).  
 
Self (2007) beskriver hur ledare kan skapa förutsättningar för förändring hos 
medarbetarna inom organisationen. Författaren hävdar att detta kan ske genom att skapa 
beredskap snarare än att försöka övervinna det motstånd som kan finnas. Fem centrala 
delar beskrivs i den här processen, varav den första handlar om att identifiera och 
beskriva skillnaden mellan det aktuella läget och det önskade tillståndet.  Det här kan 
utföras genom att informera och kommunicera de krav som ställs på organisationen 
utifrån för att på så sätt skapa förståelse hos medarbetarna. Den andra delen handlar om 
att genom positiva exempel visa på att förändringen tillhandahåller den rätta lösningen 
för organisationen. Tredje delen innefattar att ledare försöker att stärka självförtroendet 
hos medlemmarna inom organisationen och säkerställa att medlemmarna har rätt 
kunskaper, förmågor och färdigheter för att kunna genomföra förändringarna som sker. 
Ytterligare en del, den fjärde, lyfter fram vikten av att nå informella och formella ledare 
och säkerställa att dessa personer, nyckelpersoner, ställer sig positiva till förändringarna 
som genomdrivs. Femte delen handlar om att skaffa förståelse för hur förändringarna 
påverkar enskilda individer och försöka förstå dessa ur deras perspektiv (Self, 2007). 
 
Något som även kan ses som en viktig del i förändringsarbetet är att få med 
omgivningen. När förändringar sker kan det vara nog svårt för medarbetaren och 
situationen kan förvärras av att medarbetaren utsätts för press från omgivningen i 
samband med förändringarna, en dialog eller kommunikation med omgivningen blir 
också en viktig del för att åstadkomma en lyckad förändring inom organisationen 
(Hallerström, 2006). 
 
Ledarens eller chefens roll och dennes sätt att se på organisationsförändringar är också 
kravfylld så till vida att deras egna känslor kan påverka processen med att skapa eller 
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bibehålla motivationen och också påverka resultatet av förändringarna som genomdrivs 
samt de engagemang som finns hos medarbetarna i organisationen (Nicolaidis & 
Katsaros, 2011). 
 
Att ledarskapet har stor betydelse för hur de anställda ställer sig till förändringar i 
organisationen visar även Rubin, Dierdorff, Bommer och Baldwin (2009). Ledare som 
uppvisade en cynisk attityd till organisationsförändringar hade betydande negativa 
konsekvenser för både ledarna själva och deras anställda. De var dessutom mer benägna 
att framgångsrikt leda och hantera de anställda som var mindre engagerade inom 
organisationen och som också hade en cynisk inställning till förändringar och 
omorganisation. Således kunde det i studien konstateras att chefer med en negativ 
inställning till förändring effektivt överförde sin egen cyniska inställning till 
organisationsförändringar till sina medarbetare.  
 
Resultatet visar att ledares inställning kan ha starka negativa effekter och dessa måste 
således beaktas och åtgärdas. Ett misstag skulle kunna vara att organisationen antar att 
ledare är beredda att genomföra förändringar och att de kommer att handla 
professionellt och leda medarbetarna genom förändringen. Författarna drar dock 
slutsatsen att de ändå kan ”så frön” av cynism, skapa en dysfunktionell effekt, vilket 
kan utgöra ett potentiellt hot mot en framgångsrik organisationsförändring (Rubin et al., 
2009).  
 
Attityder 
I samband med de organisationsförändringar som genomfördes i Sunne i mitten på 90-
talet inom vård och omsorg och som förväntades bidra till besparingar (vilka uteblev) så 
ökade antalet långtidssjukskrivningar, sjukfrånvaron ökade också och många upplevde 
stress i samband med förändringarna. Förändringarna genomfördes med ambitionen 
”dialog, delegation och organisation” (Wolmesjö, 2005, s. 103) men skapade ändå en 
stressfylld och otillfredsställande arbetssituation för många medarbetare.  
 
Nilsson beskriver stress som ”the human reaction to an experienced and interpreted 
threat, also called a stressor” (Nilsson, 2010, s. 25). Stressreaktioner uppstår när det 
upplevs finnas en skillnad i vad personen ifråga upplever att hon klarar av och de krav 
som situationen skapar. En stressreaktion kan vara akut eller långvarig samt upplevas 
som negativ eller positiv. Författaren återger exempel på när dessa situationer kan 
skapas och nämner bland annat arbetssituationen som en plats där stress infinner sig 
(Nilsson, 2010). I arbetssituationen så påverkar faktorer såsom otillräcklig interaktion 
med kollegor, tidspress samt personen i frågas egna erfarenheter och förmågor att 
hantera en sådan situation, hur mycket stress som skapas för den enskilda individen. En 
faktor som inverkar på hur personen påverkas av stressen är inflytande över situationen, 
graden av inflytande kan komma att göra att personen antingen präglas av att vara aktiv, 
passiv, avslappnad eller ansträngd (Nilsson, 2010). 
 
Vakola och Nikolau (2005) beskriver hur anställdas arbetsrelaterade stress och 
engagemang påverkar attityder gentemot organisatoriska förändringar. Resultatet av 
deras studie visar ett samband mellan arbetsrelaterad stress och attityder till 
organisatorisk förändring. Nästan alla yrkesmässiga faktorer var relaterade till negativa 
inställningar till förändringar; stress som skapades av dåliga arbetsförhållanden, 
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överbelastning och orättvisa löner kan således skapa negativa attityder mot 
organisatoriska förändringar och även hämma förändringsprocesser. Om det även 
saknas en socialt stödjande miljö förstärks de negativa attityderna till förändring 
(Vakola & Nikolaou, 2005).  
 
Sambandet mellan organisatoriskt engagemang och positiva attityder till förändringar 
visade sig vara starkt (Vakola & Nikolaou, 2005). Däremot visar andra studier att det 
inte fanns samma koppling mellan personligt engagemang och en positiv attityd till 
organisatorisk förändring (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011). Vakola och 
Nikolaou framhåller att goda relationer till medarbetarna, konflikthantering och effektiv 
kommunikation kan medverka till att utforma en positiv inställning till förändringar och 
därmed öka förutsättningarna för en framgångsrik organisationsförändring. Om 
förändringen skapar högre arbetsbelastning under en övergångsperiod är det viktigt att 
detta uppmärksammas och beaktas av organisationen. Annars kan den ökade 
arbetsbelastningen skapa negativa attityder mot förändringen och de anställda blir 
motvilliga att bidra till den pågående förändringsprocessen (2005).  
 
Bertlett (2011) beskriver att delaktighet kännetecknar begreppet medarbetarskap. 
Författaren framhåller kopplingen mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse, 
produktivitet och även individens lojalitet gentemot organisationen. Delaktighet utgör 
en grund och en förutsättning för att skapa engagemang hos medarbetarna (Bertlett, 
2011). En faktor för att kunna skapa engagemang och möjligheter för individerna att 
visa sina positiva egenskaper är även förtroende. Att som medarbetare uppleva 
förtroende från sin ledning men också själv känna förtroende för ledningen och 
organisationen anges som avgörande (Bertlett, 2011).  
 
Nelissen och van Zelm (2008) beskriver att anställda som är nöjda med ledningen 
kommer se personliga möjligheter och inta en mer positiv syn på 
organisationsförändringar. Ytterligare en faktor som här spelar in är hur ledningen 
kommunicerar förändringarna. Författarna fann ett klart samband mellan medarbetarens 
syn på kommunikationen inom organisationen och om huruvida de ställde sig positiva 
eller negativa till förändringarna (Nelissen & van Selm, 2008).  
 
Studien hade syftet att undersöka förhållandet mellan negativa och positiva reaktioner i 
samband med organisatoriska förändringar och ledningens roll samt kommunikation 
mellan de inblandade. Studien gjordes i två delar där den första delen (”the unfreezing 
phase”) berörde den period där förändringarna presenterades och genomfördes i samt 
en andra del (”the refreezing phase”) där förändringarna till viss del satt sig efter 
omkring tre månader. I resultatet visar studien på en attitydförändring mellan de två 
faserna där de negativa svaren blir mindre och de positiva ökar (Nelissen & van Selm, 
2008). Dock, visar studien, var det många personer i upptiningsfasen som knappt såg 
någon möjlighet att alls visa sina egna personliga egenskaper. I den andra delen av 
studien minskade den här upplevelsen hos de anställda men nivån fortsatte att ligga lågt. 
Gemensamt för nästan alla personer som deltog i studien var sättet att se 
organisationsförändringar som något som ligger utanför den enskilda medarbetarens 
kontroll och som något nödvändigt ont för de personer som överlevt förändringarna 
men som något positivt för organisationen (Nelissen & van Selm, 2008). 
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Slutsatsen blev att attityderna till organisatorisk förändring i viss mån påverkas av hur 
ledningen kommunicerar mål och konsekvenser av de organisatoriska förändringar som 
sker, men att dessa ändå utvecklas delvis självständigt över tid och blir jämförbara med 
vardagliga övergångar eller förändringar anställda ställs inför på arbetsplatsen. 
Författarna drar slutsatsen att för att genomdriva förändringar och samtidigt 
åstadkomma en positiv syn bland medarbetarna så måste det finnas en dialog mellan 
ledning och medarbetare i alla steg; i utformning, genomförandet samt även i samband 
med utvärderingen (Nelissen & van Selm, 2008). 
 
En positiv syn på organisationsförändringar är således alls inte omöjlig. Self (2007) 
beskriver hur vanligt förekommande åsikten om att människor oftast kommer att 
motsätta sig förändring är. Som argumentation mot detta antagande anger författaren att 
individen sällan avvisar förändringar som innebär positiva personliga fördelar, 
exempelvis ett karriärsteg eller en löneförhöjning. Istället betonas vikten av att göra 
skillnad mellan beredskap och motstånd och författaren ser detta till och med som en 
nyckel för att åstadkomma ett lyckat förändringsarbete. Faktorer som påverkar hur de 
inblandade personerna kommer att uppleva förändringarna och vilken attityd de 
kommer att ha gentemot dem är mycket beroende av vad har för tidigare erfarenheter av 
förändringar (Self, 2007).  
 
Individernas egna känslor är följaktligen av stor betydelse när organisationsförändringar 
sker. Ett sätt varpå vanligtvis känslor ses är som de psykologiska reaktioner som skapas 
hos en individ i syfte att anpassa sig till de krav som finns i omgivningen. Det finns 
neuroforskare som hävdar att hjärnans beslutsfattande bygger på känslor snarare än 
intellektet, vilket då får till följd att dessa känslor är någonting som bör fokuseras på när 
organisatoriska förändringar genomdrivs (Nicolaidis & Katsaros, 2011). En aspekt är 
skillnaderna i hur förändringar genomdrivs och hur de sedan uppfattas. Författarna 
anser att förändringar som sker med stor intensitet inte nödvändigtvis behöver uppfattas 
som påfrestande utan istället är det förändringar som sker återkommande som kommer 
skapa mest negativa attityder hos medarbetarna.  
 
Exempel ges på sådana negativa känslor som ångest, ilska och rädsla, och hävdar att 
dessa känslor ofta skapas när förändringar sker som stör deras möjligheter att prestera i 
arbetet. Positiva känslor som spänning och tillfredsställelse kan istället infinna sig när 
det finns möjlighet till positiv återkoppling till individuella prestationer som gjorts 
(Nicolaidis & Katsaros, 2011). 
 
För att förstå vad de är för känslor eller attityder som infinner sig hos individerna så kan 
tre begrepp eller poler beskrivas. Den ena känslomässiga attityden nöje används 
tillsammans med upphetsning och därtill läggs också dominans (Nicolaidis & Katsaros, 
2011). I begreppet nöje innefattas två poler (positiv och negativ), varav den negativa 
innefattar känslor såsom rädsla, ilska, sorg och ångest medan den positiva innefattar 
känslor såsom glädje, tillit och spänning och begreppet kopplas också samband med 
måluppfyllelse. Att ha mycket av de positiva känslorna som nöje innefattar kommer att 
underlätta hanteringen av förändringar. Upphetsning är det som styr huruvida någon blir 
aktiv eller passiv och har en viss känsla eller reaktion.  I samband med förändringar är 
en balanserad nivå av upphetsning det bästa då för mycket upphetsning kan leda till en 
motreaktion då de lätt kan bli så att individen tappar fokus och uppmärksamheten som 
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riktas åt relevanta ansvarsområden minskar. Det tredje begreppet dominans handlar om 
att vara eller känna sig mer bemärkt eller viktigare än andra människor eller saker och 
de innefattar känslor av total brist på kontroll eller inflytande över händelser och 
omgivningar till den totala motsatsen.  Har en person lite dominans så ökar riskerna för 
stress och traumatiska situationer som i sin tur kan resultera i negativa emotionella 
reaktioner. En hög nivå av dominans kan också kopplas positivt till begrepp såsom 
arbetstillfredsställelse och engagemang (Nicolaidis & Katsaros, 2011). 
 
Kommunikation 
Elving (2005) beskriver hur kommunikationen under organisationsförändringar kan 
studeras och hur kommunikationen skulle kunna förhindra motstånd mot 
förändringarna. Författaren ger en teoretisk referensram inom olika områden där 
varierande aspekter av kommunikation anses ha betydelse; information, känslor av att 
tillhöra en gemensamhet/grupptillhörighet, osäkerhetskänsla, inflytande över motståndet 
till förändringen – exempel på områden som kommer att påverka hur effektivt 
förändringar kan genomföras (Elving, 2005). Fokus ligger på de mål eller syften som 
organisationen har med kommunikation under organisatoriska förändringar, vilket 
skulle kunna möjliggöra en bättre förståelse av förändringsarbetet, samt även belysa 
vilka kommunikationsstrategiska insatser som organisationer bör göra inför och under 
en förändring, oavsett vari förändringen består.  
 
Ett syfte med kommunikation under organisationsförändring skulle kunna vara att 
minska eller förhindra motstånd mot förändring. Författaren anger att när motståndet 
mot förändringar är låg i en organisation (alternativt om förändringsbenägenheten är 
hög) kan antagandet göras att effekten av förändringen kommer att vara högre än om 
situationen skulle vara den omvända. Det är ju bara om medarbetarna antar 
förändringarna som de kan fylla en funktion (Elving, 2005). Således är en väsentlig 
avsikt med kommunikationen att skapa lågt motstånd mot förändringar alternativt en 
hög beredskap för förändringar hos de anställda.  
 
Longenecker och Rieman (2007) föreslår bland annat företagsledare och chefer att vara 
goda exempel när det gäller förändringar inom organisationen; att hjälpa medarbetarna 
att fokusera på de positiva aspekterna av de förändringar som görs; att visa hur det 
förändringsprocessen gör skillnad; uppmuntra genom spänning, sund konkurrens och 
arbetsrotation så positiva aspekter framhålls.  Kompetensutveckla personalen (så de ser 
egen personlig utveckling); stöd samhörigheten genom engagemang och diskussioner; 
ge feedback och uppmuntran, konstruktiv kritik, löpande – både informellt och formellt 
(Longenecker & Rieman, 2007). 
 
Initialt bör målet för kommunikationen vara att informera medarbetarna å ena sidan och 
att skapa gemenskap inom organisationen å andra sidan. Den information som ges av 
organisationen bör fokusera på orsakerna till förändringen och beakta den oro som de 
anställda kan känna inför utvecklingen och belysa hur deras arbetsuppgifter kan komma 
att påverkas av förändringen. Vanligtvis är det ledningen som är avsändare till denna 
information och de bör således säkerställa att informationen verkligen når fram till 
mottagarna, de anställda, samt att den är i tid och att den är korrekt. Om de anställda nås 
av denna informativa kommunikation kan det ha en positiv effekt på deras benägenhet 
att acceptera förändringen (Elving, 2005). 
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Longenecker och Rieman (2007) varnar dock för att en del företagsledare tar ut segern i 
förskott och på så sätt kan motverka förändringarna genom att skapa förvirring hos de 
anställda. När väl förändringarna börjar gälla måste fokus från ledningens sida 
fortfarande finnas så att de anställda inte överges innan förändringarna satt sig. Utan 
detta fokus kan det lätt bli så att allt går tillbaka till hur det var innan förändringen 
trädde ikraft (Longenecker & Rieman, 2007). 
 
Det andra målet med kommunikationen inom organisationen var att skapa en 
gemenskap där individen kan definiera sin egen identitet eller känslan av social identitet 
att passa in i organisationen. Elving (2005) framhåller att kommunikationen skapar 
förutsättningar för engagemang och därför bör prioriteras.  
 
Postmes, Tanis och de Wit (2001) studie visar att anställda var starkt engagerade om de 
fått tillräcklig information för att utföra sin uppgift, och om denna lades fram via 
formella byråkratiska kanaler snarare än informella kanaler. Således visades att den 
socio-emotionella kommunikationen hade mindre inverkan för engagemang än den 
formella kommunikationen från ledningen. Författarna hävdar att ”människors känsla 
av tillhörighet till organisationen inte primärt beror på kvaliteten på deras informella 
och socio-emotionella samspel med kamrater och nära kollegor, utan är starkare 
relaterat till deras uppskattning av ledningens kommunikation” (Postmes, Tanis, & de 
Wit, 2001, s. 240). 
 
Andra faktorer som kan tänkas påverka relationen och agerandet inom organisationen är 
tillit och förtroende mellan ledning och anställda (Lester & Brower, 2003) men 
kommunikationen anses vara en avgörande faktor för att skapa gemenskap och 
engagemang bland de anställda och även ett medel för att skapa förtroende och identitet 
inom organisationen (Elving, 2005). 
 
Osäkerhet och en avsaknad av trygghet är vanliga känslor vid omorganisation. Om den 
enskilde individen inte vet vad förändringsprocessen kommer att innebära kan denna 
osäkerhet negativt påverka personens förändringsbenägenhet. Ifall de organisatoriska 
förändringarna leder till nedskärningar och förlust av arbetstillfällen kommer sannolikt 
även dessa faktorer inverka på hur förändringsbenägen personalen är. Osäkerhet kan 
leda till att rykten sprids. Andra former av informell kommunikation kan vara en 
indikation på att ledningen brister i sin information och direkta kommunikation med de 
anställda. Således förväntar sig Elving att en indirekt effekt av bristande 
kommunikation från ledningens sida skapar en större osäkerhet och otrygghet bland de 
anställda och en lägre benägenhet till förändring. Kommunikationen har på så vis stor 
betydelse för de känslor av trygghet eller säkerhet som personalen kan känna vid en 
omorganisation (Elving, 2005). Det finns många fler faktorer som inverkar då en 
effektiv omorganisation skall genomföras men god kommunikation anses vara en del i 
en framgångsrik förändringsprocess. 
 
Inflytande 
Arbetslivet förändras hela tiden vilket skapar konsekvenser för medarbetarna. Ett ökat 
krav på individen att utföra fler arbetsuppgifter, behovet av ett kontinuerligt lärande och 
ett större effektivitetskrav ses som konsekvenser av de förändringar som sker på 
arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att individen får möjlighet att känna att den 
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personliga kompetens som förfogas över kan komma till nytta, uppskattas samt att få 
erkännande för den.  Att uppleva det egna inflytande är också en viktig faktor för känna 
trygghet och tillfredställelse i arbetet. Möjligheten att få ta eget ansvar, kanske i form av 
ett projekt eller en specifik uppgift, är något som skapar förutsättningar för att känna 
inflytande (Amundson 2007). En annan faktor som kan påverka känslan av inflytande är 
när individen upplever att de som arbetstagare inte är kvalificerad för uppgiften, vilket 
kan bidra till lägre motivation och arbetsmoral, mindre engagemang och instabilitet 
(Amundson 2007). 
 
Nyström beskriver även skillnader mellan könen och anger att detta kan vara en faktor 
som påverkar känslan av inflytande. Författaren anger att män ofta på grund av sitt kön 
får en naturlig auktoritet vilket främjar upplevelsen av inflytande. Samtidigt beskrivs 
motsatsen om att kvinnor oftare får en upplevelse av att bli ignorerade, alternativt att de 
blir utestängda, och att de strävar efter att bli inkluderade i bägge grupper av kön, vilket 
de inte alltid blir. Författaren betonar dock att det finns undantag som även framkommit 
i hennes studie (Nyström 2010). 
 
Ytterligare faktorer som kan påverka upplevelsen av inflytande är bakomliggande 
värderingar. I en studie framkom att många yngre människor kommer in i arbetslivet 
med en förväntan präglad av idealism som oftast inte besannas, utan arbetslivet visar sig 
vara något annat, vilket bidrar till att dessa yngre personer kan känna ångest eller bli 
deprimerade. En annan omständighet som inverkade var det förändrade privatlivet för 
många i den yngre generationen som inneburit att fler lever som ensam vårdnadshavare 
med barn. Detta har renderat i att de inte får tiden att räcka till, situationen skapar ett 
stort behov av autonomi vilket arbetet i sin tur inte kunnat erbjuda (Amundson, 2007). 
Att kontinuerligt och under hela förändringsprocessen ge möjlighet till inflytande och 
delaktighet kan då vara avgörande för organisationen eftersom små förändringar för 
individen kan skapa starka reaktioner och stora effekter som i sin tur skapar 
konsekvenser för organisationen (Amundson 2007). 
 
Andra faktorer som kan påverka upplevelsen av inflytande är sättet varpå individualitet 
bedöms. Nyström beskriver en skillnad mellan kön genom att kvinnor oftare blir 
kategoriserade och att de är vana att ses som representanter för kvinnor som grupp 
medan män i större utsträckning är vana att ses som enskilda individer (Nyström, 2010). 
 
Just avsaknandet av inflytande och delaktighet från medarbetarnas sida kan komma att 
påverka individens engagemang för organisationen och bidra till att motståndet mot 
förändringar byggs upp ytterligare.  Vid organisationsförändringar beskrivs just 
medarbetarnas inflytande som ett möjligt medel till att väcka engagemang inom 
organisationen under förutsättning att förändringarna genomdrivs med delaktighet och 
inflytande från medarbetarna (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011). Just graden av 
inflytande ses som en nyckelfaktor för organisationen när effekterna av förändringarna 
skall utvärderas. Att under hela processen ha i åtanke varje medarbetares intressen 
kommer också att bidra till att öka och förstärka medarbetarnas känsla av anknytning till 
organisationen (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011). 
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Förstudier 
 
Denna uppsats har föregåtts av en litteraturstudie samt en empirisk studie där 
kvantitativa data samlades in medelst en web-enkät. Delar av dessa data analyserades 
vidare i statistikprogrammet SPSS. Författarna till denna studie anser det vara av vikt att 
redovisa delar av dessa tidigare studier då resultatet av dem inverkat både på vår 
förförståelse, syfte och frågeställning.  
 
Förstudie ett 
Förstudie ett var en litteraturbaserad studie där frågeställningen var ”Vilka faktorer 
inverkar och påverkar anställdas attityder till organisationsförändringar?” Här framkom 
ett flertal faktorer såsom tidigare erfarenhet av omorganisation, om ledningen 
kommunicerat de krav som ställs på organisationen, om positiva exempel presenterats, 
om ledningen säkerställt att självförtroende hos medarbetarna var gott, att det fanns 
tillräcklig kvalifikation och kunskap, att ledningen fått med informella och formella 
ledare samt att det från organisationen och ledningens sida fanns förståelse för hur 
enskilda individer påverkas av förändringarna och att försöka se förändringarna utifrån 
medarbetarnas perspektiv. Stress och möjligheten att hantera stress är också något som 
framhålls och det fanns en klar koppling mellan stressreaktioner och situationer där 
individen upplever att det finns en skillnad i vad personen själv klarar av och vad som 
förväntas av denne.  
 
En annan betydande faktor visade sig vara inflytande och känslan av möjligheten att 
kunna påverka. För att lyckas med detta kan kommunikationen fungera som redskap för 
att skapa gemenskap inom organisationen. Den information som ges av organisationen 
bör fokusera på orsakerna till förändringen och beakta den oro som de anställda kan 
känna inför utvecklingen och belysa hur deras arbetsuppgifter kan komma att påverkas 
av förändringen. Kommunikationen kan också underlätta för individen att definiera sin 
egen identitet för att underlätta möjligheten att passa in i organisationen. 
 
Ytterligare en faktor som belystes och som kunde visa sig inverka på anställdas attityder 
till organisatoriska förändringar var hur stort det personliga engagemanget gentemot 
organisationen är. Element som påverkar detta engagemang är goda relationer till 
medarbetare, konflikthantering och effektiv kommunikation. Även delaktighet, 
förtroende, möjligheterna att själv visa sina egna färdigheter och hur ledningen 
kommunicera förändringar innefattades.  
 
En annan faktor som visades sig kunna påverka attityderna hos anställda kring 
organisatoriska förändringar är hur förändringar genomdrivs. Förändringar som sker 
med stor intensitet behöver inte nödvändigtvis uppfattas som ogynnsamma utan istället 
är det förändringar som sker återkommande som kommer skapa mest negativa attityder 
hos medarbetarna. Ledningens förmåga att agera gott föredöme är ytterligare en faktor 
då de kan hjälpa medarbetarna att fokusera på de positiva aspekterna av de förändringar 
som görs.  
 
Den litteraturbaserade förstudien visade också att anställdas attityder kring 
organisatoriska förändringar skiljer sig väldigt mycket åt beroende på person och 
situation. Dels påverkar tidigare erfarenheter, men nuläget och framtida möjligheter 
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spelar också en stor roll. Kommunikationen visade sig inneha en central roll då den är 
en förutsättning för att skapa förståelse för individuella skillnader och personliga 
erfarenheter och för att skapa engagemang, förtroende, kommunicera mål, kartlägga 
färdigheter och för att få alla med i förändringsarbetet. I litteraturen fanns många 
förklararingar och faktorer som kunde tänka sig inverka och påverka attityder till 
organisationsförändringar. Att det skulle vara ett så mångfacetterat område men så 
många faktorer som inverkar var inte väntat. Däremot framkom det av förstudien att det 
saknades kunskap och forskning inom områden som berör hur dessa faktorer inverkar 
och påverkar på varandra. Litterturstudien visade att frågeställningen var inom ett 
komplext område där inga konkreta allmängiltiga svar kunde ges. Ingen vetenskaplig 
artikel eller forskare behandlade samtliga av de olika perspektiv som framkom – 
däremot har flera av artiklarna tagit upp gemensamma nämnare som kommunikation, 
ledarskap och delaktighet som faktorer med hög på- och inverkan på individers 
attityder.   
 
Förstudie två 
En empirisk studie med hjälp av enkäter som skickades ut via nätet. Det fanns möjlighet 
att svara på enkäten under två veckor. Hur många som i slutändan gavs möjlighet att 
svara på enkäten gick inte att överblicka då vi använt oss av en web-enkät som 
vidarebefordras som länk via mail. Antalet svar på enkäten blev dock 53 personer under 
den tid som var avsatt för svar. Resultatet av enkäten visade att på frågorna som berör 
den egna situationen, så ligger svaren (skala 1-5, i låg utsträckning – i hög utsträckning) 
0,54 högre än på de frågor som berör ledningens arbete där genomsnittet ligger på 3,02. 
Av det kan utläsas att de faktorer som utgår från individen bedöms fungera bättre än de 
faktorer som ledningen i organisationen ansvarar för.   
 
Av de 18 frågor som tas fram i enkäten som berör påverkansfaktorer, så är det tre 
stycken faktorer som lyfts fram som bättre fungerande än övriga. Två av dessa faktorer 
innefattar den egna situation och handlar om relationen till medarbetare och relationen 
med närmaste chef medan en av frågorna berör ledningens arbete. Fråga (den sist 
nämnda) handlar om hur ledningen kommunicerat de krav som ställs på organisationen 
utifrån för att på så sätt skapa förståelse, och där svarar respondenterna i genomsnitt 
3,89 vilket är en hög siffra i förhållande till en annan fråga som också handlar om 
ledningens arbete, men där ställs frågan hur ledningen presenterat positiva exempel som 
illustrerar fördelarna med förändringen och där ligger svarsnivån på 2,34. Två andra 
frågor där svarsnivån är låg är på frågan om man fått med informella ledare (2,36) samt 
frågan om de organisatoriska förändringarna skapat situationer du som anställd inte 
klarat av (2,42), där dock ett lågt resultat får ses som något positivt.  
 
I enkäten gick det att finna signifikanta skillnader mellan kön, tidigare erfarenhet, ålder 
samt hur medarbetare beskriver att förändringarna genomdrivits. När det gäller 
skillnader beroende på tidigare erfarenhet framkom det också några frågor där svaren 
utmärkte sig. En sådan fråga rörde om ledningen säkerställt att det finns rätt färdigheter 
för att kunna hantera förändringarna, de utan erfarenhet upplever i mycket större 
utsträckning brister i ledningen förfarande då de endast svarar 1, 86 på frågan där de 
med erfarenhet svarade 2,78. Anmärkningsvärt är dock att gruppen utan erfarenhet inte 
alls i samma utsträckning som de personer med erfarenhet upplevade att de utsatts för 
situationer som de inte klarat av. Personerna utan erfarenhet upplever sig också mindre 
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stressade (2,29) än de personer som har erfarenhet (3,46). Frågan om möjligheten till att 
påverka förändringarna besvaras genom att de med erfarenhet upplevt större möjlighet 
att kunna påverka förändringarna, (med erfarenhet 2,87 och utan 1,57). 
Anmärkningsvärt här är dock låga siffror i bägge grupper.  
 
En markant skillnad i resultatet går att utläsa på frågan om du upplevt dig stressad i 
samband med organisationsförändringarna, där de som beskriver att de organisatoriska 
förändringarna genomdrivits då och då upplever sig som mycket mer stressad än de som 
istället beskriver förändringarna som mer samlat. Den största skillnaden i resultatet av 
vår enkät studie visar sig när upplevd stress kopplas till ålder. På den frågan svarar den 
äldre åldersgruppen (42-65 år) 3,71 på frågan om de upplevt sig stressad i samband med 
organisationsförändringarna medan den yngre åldersgruppen (18-41 år) endast svara 
2,27 vilket är en skillnad på 1,44. En annan skillnad går att finna på frågan som handlar 
om upplevelsen av att befinna sig i en socialt stödjande miljö där den yngre gruppen 
svarar 2,67 och där den äldre svarar 3,32, dvs. en skillnad i svaren på 0,65 på skalan1-5. 
 
Skillnader i svaren går också att finna på frågan om personligt engagemang gentemot 
organisationen, där den yngre gruppen svarar 4,0 medan den äldre i genomsnitt svarar 
3,47, vilket alltså visar på en större upplevelse av engagemang gentemot organisationen. 
Den äldre åldersgruppen upplever däremot en större möjlighet att kunna vara med och 
påverka och ha inflytande, där är skillnaden 0,69 (18-41 år 2,2 och 42-65 år 2,89). 
Gemensamt för de bägge grupperna är dock att svarsnivån generellt sett är låg. Skillnad 
finns också på frågan om man ställer sig positiv till förändring, där den yngre gruppen i 
högre grad (3,87) ställer sig positiva till organisatoriska förändringar än den äldre 
gruppen (3,37).  
 
Delar av resultatet analyserades i SPSS. En fråga som analyserades var den ”har du 
upplevt att du haft inflytande och kunnat påverka förändringarna” och den analyserades 
med den oberoende variabeln, tidigare erfarenhet. Resultatet av analysen visade att 
tidigare erfarenhet visar på signifikant skillnad i frågan om inflytande och att de med 
tidigare erfarenhet upplever större möjlighet till inflytande. En annan fråga berörde 
upplevelsen av inflytande kopplat till ålder där en signifikant skillnad visade att yngre i 
större utsträckning upplevde mindre möjlighet till inflytande. I enkäten fanns det 
personer i bägge åldersgrupperna med och utan tidigare erfarenhet, i studien avslöjas 
ingenting om vilken ansvarsnivå individerna tillhör eller om det är i 
chefs/ledarskapsposition eller inte. Sådana faktorer kan naturligtvis inverka på resultatet 
och skulle i vidare forskning behöva klarläggas. 
 
 

Problemformulering, syfte och frågeställning 
 
Möjligheterna att förstå hur en enskild individ uppfattar en organisationsförändring är 
begränsad. Forskningen presenterar ett flertal olika faktorer som inverkar och påverkar 
anställdas attityder till förändringar inom en organisation. Författarna till denna studie 
har tidigare haft möjlighet att studera attityder till organisationsförändringar i samband 
med omorganiseringar inom Göteborgs stad.  En litteraturstudie genomfördes där 
resultatet visade att det fanns en mängd olika faktorer att ta i beaktande – utmärkande 
var att anställdas attityder kan skilja sig mycket åt beroende på person och situation. 
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Sådana faktorer som tidigare erfarenhet av omorganisation, ledningens exempel och 
kommunikation samt förmåga att skapa engagemang och förtroende framhölls i 
litteraturen som på- och inverkande.  
 
Med hjälp av en utförd enkätstudie kunde vissa faktorer utläsas som mer väsentliga än 
andra, vilket inte framkom i den litteraturbaserade studien. Sådana faktorer som 
upplevdes i hög grad tillfredsställande var relationen till medarbetarna, relationen till 
den närmsta chefen och hur ledningen kommunicerat de krav som ställts på 
organisationen utifrån. Däremot upplevde flertalet av medarbetarna att ledningen inte 
presenterat förväntade positiva exempel samt fått med informella ledare i arbetet med 
organisationsförändringen. De största skillnaderna som gick att finna i studien rör 
frågan om upplevelsen av inflytande och stress där skillnader både med hänsyn till 
ålder, tidigare erfarenhet och till kön kunde utläsas. Således upptäcktes områden där det 
fortfarande fanns flera obesvarade frågor kvar att undersöka; exempelvis om skillnader 
finns då kön, ålder och tidigare erfarenhet beaktas, kopplat till upplevelsen av inflytande 
vid organisationsförändringar.  
 
Eftersom tidigare forskning visar att stora förändringar inom organisationer faktiskt kan 
skapa nya möjligheter för ledningen att öka engagemanget hos medarbetarna ser 
författarna behovet av en djupare förståelse för individens upplevelser vid 
organisationsförändring. För att effektivt involvera de anställda i förändringsprocessen 
beskrivs individens upplevelse av inflytande som avgörande. Om de anställdas intressen 
beaktas ökar möjligheten att genomföra en effektiv omorganisation (Peccei, Giangreco, 
& Sebastiano, 2011).  
 
Syftet med denna studie är således att ytterligare undersöka och förstå hur anställda 
upplever och reagerar under en omorganisation kopplat till olika faktorer som kan in- 
och påverka. Författarnas fokus och intresse är att söka djupare förståelse för om 
anställda över huvud taget har några förväntningar om att kunna vara delaktiga eller 
känna inflytande vid en förändring inom en organisation. Förståelse söks för hur 
anställda som varit föremål för en omfattande omorganisation beskriver sina 
upplevelser av densamma. Även om det finns en önskan hos anställda att vara delaktiga 
vid en omorganisation söks studeras i denna studie. 
 
Utifrån syftet har således följande övergripande frågeställning formulerats: 
 
Vilka förväntningar har anställda om inflytande vid en omorganisation? 
 
 

Metod 
 
Den empiriska delen av denna studie bygger på en hermeneutisk ansats med kvalitativ 
datainsamling genom fyra djupintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter har 
resultatet sammanställts genom tematisk analys (Langemar, 2008). Vi utgick från vårt 
tidigare forskningsområde som rörde anställdas attityder till organisationsförändringar, 
för att sedan fördjupa vår forskning i frågan om faktorer som inverkar på upplevelsen av 
inflytande – särskilt förväntningar av inflytande – i samband med organisatoriska 
förändringar. 
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Forskningsansats 
Uppsatsen utförs utifrån en hermeneutisk ansats. Det har inneburit att kvalitativa data 
inhämtats genom intervjuer. Intentionen var att med hjälp av den teoretiska texten 
kunna tolka de svar respondenterna gett för att sedan kunna presentera en tolkad helhet 
(Ödman, 2007). Den hermeneutiska forskningen beskrivs som något som utgår från 
fördomar, bakgrund och kontext. Kunskap om vad andra säger och gör, vad deras 
yttringar och handlingar beror på, alltid bygger på den kunskap som forskaren utgår 
från. Avsikten var således att söka förstå och tolka de intervjuer som utförts, dels utifrån 
vad respondenterna berättar, men också genom att se bortom intervjusituationen och 
söka tolka budskapet utifrån den utgångspunkt författarna till studien har, som också 
presenteras i form av den teoretiska delen (Kvale & Brinkmann, 2009). Allwood & 
Eriksson (2009) framhåller att hermeneutikens funktion är att skapa en känsla av 
sammanhang. Beskrivningen lämpar sig väl för att framställa intentionen med 
intervjuerna som påverkats av författarnas egen förförståelse, litteraturstudien samt 
enkätundersökningen. Målet var att binda samman allting med hjälp av resultatet av 
intervjuerna för att på så sätt skapa ett sammanhang i det samlade materialet.  
 
Deltagare 
De fyra djupintervjuerna genomfördes med anställda inom Göteborgs Stad, vilka 
samtliga berörts av den stora omorganisation som började genomföras i januari 2011. 
Respondenterna är av olika kön, ålder samt innehar varierade ansvarsställningar. De är 
anställda inom två olika stadsdelar. Samtliga respondenter har administrativa och 
operativa arbetsuppgifter inom organisationen där kontakt med stadens invånare, 
klienter, ingår i olika utsträckning. Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval där redan 
etablerade kontakter inom organisationen användes.  
 
Datainsamling 
En av författarna är anställd inom Göteborgs Stad och har således på ett informellt och 
naturligt sätt kunnat knyta kontakter med olika medarbetare inom organisationen. 
Genom att författarna till studien redan tidigare genomfört enkätundersökningar inom 
kommunen fanns även möjligheten att följa upp dessa genom djupintervjuer med olika 
medarbetare (Kvale & Brinkmann, 2009). De tidigare erfarenheterna ledde således fram 
till syftet med denna studie: att söka en utökad förståelse för de olika individuella 
upplevelser som individen kan ställas inför vid en organisationsförändring samt de 
otaliga påverkansfaktorer som kan inverka till medarbetarens attityder gentemot 
omorganisation. Det teoretiska delen har sin grund i den tidigare genomförda 
litteraturstudien – dock har texten kompletterats och uppdaterats med relevanta artiklar 
och vetenskaplig litteratur. Artikelsökningen gjordes via BTH:s databas, främst 
PsychINFO, där aktuell forskning (företrädesvis publicerad mellan år 2005-2011) inom 
ämnesområdet inhämtades. Föresatsen var att söka en representativ översikt av 
publicerat material (Backman, 2010).  
 
Material 
Den intervjuguide som utarbetats användes vid samtliga intervjuer. Guiden innehåller 
frågor kopplade till de olika teman som redan förutbestämts av författarna. 
Intervjufrågorna behandlar således förändring i organisation, kommunikation, 
inflytande, attityder och ledarskap (se bilaga). Eftersom en djupintervju avser att pröva 
de svar som respondenterna ger går det inte att strikt hålla sig till en i förväg bestämd 
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struktur under intervjun. Istället söktes att med ett personligt och varmt förhållningssätt 
erhålla spontana och öppna svar från respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet 
att utföra en kvalitativ datainsamling genom personliga intervjuer motiveras av att 
författarna önskade kunna ställa uppföljande eller klargörande frågor – det möjliggör att 
få mer uttömmande svar än exempelvis vid en enkätinsamling. På så vis skulle även 
analysen kunna genomföras på ett mer effektivt sätt. Samtliga delar av intervjuguiden 
användes således för att inga relevanta frågor kopplade till valda teman skulle falla bort. 
 
Procedur & Analys 
Efter att ha studerat ett urval av tidigare forskning valdes fem olika relevanta teman ut 
vilka sedan utgjorde grunden för den tematiska analysen. Dessa utgjordes av 
förändring, attityder, ledarskap, kommunikation och inflytande. Utifrån dessa teman 
sammanställdes en intervjuguide som sedan användes vid de fyra intervjuerna. 
Intentionen var att genomföra intervjuerna på ett samtalsliknande sätt och kan närmast 
beskrivas som semistrukturerade i sin form. Intervjustilen får beskrivas som kritisk då 
huvudfrågorna följdes upp med olika följd- och synpunktsfrågor för att kunna få en 
fördjupad förståelse för respondenternas uppfattningar inom de olika områdena 
(Langemar, 2008). Varje intervju pågick under 30-60 minuter, spelades in och 
transkriberades sedan i sin helhet inför bearbetning och analys. 
 
Samtliga respondenter intervjuades på sin arbetsplats och utfördes enskilt var för sig av 
författarna. Efter mycket kortfattade frågor om respondentens bakgrund och 
arbetsuppgifter styrdes intervjuerna in på de olika förutbestämda teman som redovisats 
ovan. Eftersom syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar anställda har 
om inflytande i samband med organisationsförändringar kunde inga frågor ställas där 
förväntningarna explicit efterfrågades. Istället gavs respondenterna tillfälle att svara på 
mer implicita frågor samt förmedla sina tankar och upplevelser kring de fem olika 
teman som konstruerats i intervjuguiden. På så vis var intentionen att respondenterna i 
sina svar indirekt ändå skulle besvara studiens huvudsakliga frågeställning.  
 
Braun och Clarke (2006) beskriver hur den tematiska analysen kan användas vid en 
kvalitativ studie som denna. Antingen kan en induktiv metod användas där det 
empiriska materialet växer fram och styr vilka teman som skall analyseras. Det kan även 
ske genom en deduktiv, teoretiskt metod där i förväg bestämda teman styr arbetet med 
analysen. Författarna till denna studie har således valt en tematisk analys med deduktiv 
metod då bedömningen gjordes att svaret på studiens syfte och frågeställning tydligare 
skulle kunna nås om förutbestämda teman var i fokus studien igenom (Langemar, 
2008).  
 
Intervjuerna, som spelades in, transkriberades till skriven text och hela texten lästes 
igenom av författarna. Därefter markerades nyckelord och fraser relevanta för 
frågeställningen. Dessa sorterades sedan in och grupperades under de olika teman som 
fastställts. Härefter plockades de delar ut som hörde ihop med respektive tema. 
Materialet sammanfattades och citat valdes ut för att belysa och konkretisera resultatet 
kopplat till temat (Langemar, 2008). 
 
Analysen har skett genom att allt material har analyserats på en gång, först var för sig, 
sedan har författarna jämfört resultatet med varandra (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Författarna har sökt att strukturera materialet väl och samtidigt har en tolkning av de 
svar respondenterna gett utförts. Detta har skett för att kunna sätta in citat under de 
redan förutbestämda teman som angetts samt en bra struktur sökts så att inte de olika 
temana skall överlappa varandra. Även den hermeneutiska metoden har beaktats då vi 
gått fram och tillbaka i materialet för att forma ett genomarbetat resultat (Langemar, 
2008).  
 
Etik 
Under studiens gång har författarna löpande reflekterat över olika etiska överväganden 
och val. Respondenterna informerades redan vid första kontakten om hur studien var 
upplagd och om det övergripande syftet. Vid intervjutillfället informerades de återigen 
om att deras deltagande var frivilligt samt att de kunde välja att avstå från att svara eller 
avbryta intervjun när som helst. På så vis inhämtade vi ett informerat samtycke av 
deltagarna i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom deltagarna kontaktades 
direkt och personligen har ej andra inom organisationen kännedom om vilka de är. Då 
Göteborgs stad har över 30 000 anställda är även risken att de skulle kunna identifieras 
utifrån lämnade svar så gott som obefintlig. Respondenterna garanterades dessutom att 
ingen utom författarna skulle ta del av deras identitet samt av svaren på intervjuerna. 
Inga data som skulle kunna identifiera deltagarna lämnas i uppsatsen. På så vis har även 
konfidentialitetskravet beaktats (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
 

Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna sorterades in under fem olika teman som sedan tidigare 
utkristalliserat sig; förändring (i organisation), attityder, ledarskap, kommunikation och 
inflytande. Under resultatdelen följer fem rubriker som behandlar vardera tema utifrån 
genomförda intervjuer. 
 
Förändring 
Samtliga respondenter beskriver förändringsprocessen inom organisationen som något 
som sker väldigt avlägset från deras vardag, något som skapats uppifrån och som främst 
rör personer i ledande ställning. En av respondenterna, som själv fått ändrade 
arbetsuppgifter, beskriver förändringarna i organisationen som utdragen under en längre 
tid. Först föregicks den av information och planerande för att sedan rendera i en intensiv 
period med många förändringar. En annan av respondenterna beskriver också processen 
som utdragen men kopplar inte den utdragna processen till planering. Respondenten 
beskriver snarare stora brister i planeringen i samband med omorganiseringarna, och på 
frågan ”Hur upplever du att organisationsförändringarna genomdrivits (i vilket 
tempo)?” svarar respondenten: 

 
”Det var inte särskilt snabbt – det tog för långt tid från att vi blev en ny stadsdel tills vi 
flyttade och alla var på samma ställe.” 
 
Respondenterna är samstämmiga när de konstaterar att de stora förändringarna som 
beskrivits på förhand i praktiken fått liten betydelse för dem i deras arbete ute i 
verksamheterna. De faktiska förändringarna framställs rent administrativa såsom 
förändrad friskvårdsersättning och olika avgifter. Två av respondenterna lyfter fram mer 
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praktiska detaljer, som flyttning av hela kontor och avdelningar till andra delar av 
staden, som försvårande moment för en smidig förändring. En är väldigt kritisk i sina 
kommentarer då denne beskriver hur kvalitén i arbetet påverkats negativt utifrån vad 
som upplevts vara dåliga beslut. En annan omständighet som lyfts fram av 
respondenterna är förändringar i ledningen, att de fått nya chefer till följd av 
omorganiseringarna. Speciellt en av respondenterna betonar det ständiga utbytet av 
chefer som något negativt. Just förändringen i ledarskapet är något som vid två tillfällen 
lyfts fram som något som påverkar kvalitén. På frågan ”Vad blev annorlunda – och vad 
beror det på?” anges att de slutat arbeta långsiktigt på grund av de organisatoriska 
förändringarna. 
 
”Mycket är annorlunda, framför allt arbetsuppgifterna för cheferna som ändrats en del, 
jag tror inte förändringarna påverkat medarbetarna ute i verksamheterna. Däremot så 
tror jag att det långsiktigt kan bli sämre eftersom mer arbete skall utföras av färre 
personer och redan innan var det ju mycket att göra, det känns som om man tvingas 
skjuta en del saker framåt,” 
  
En av respondenterna beskriver förändringarna som skett som småsaker och i svaret kan 
anas en viss skepticism mot syftet med förändringarna. Väl införstådd i det påstådda 
syftet öppnas ändå för tanken att syftet med förändringarna inte är det som 
kommunicerats till medarbetarna: 
 
”Jag vet inte, tror väl att det handlar om att politikerna tycker att det blir mindre 
krångel rent administrativt. Egentligen tror jag att det säkert är ett projekt för någon 
som vill skapa ett avtryck.” 
 
Tempot på förändringarna, eller hur förändringarna genomdrivits beskrivs på olika sätt 
men respondenternas svar motsäger inte varandra. Gemensamt för dem är att de skildrar 
förändringarna som både långdragna och intensiva. När förändringarna väl börjar 
genomföras inom organisationen sker det snabbt, men själva processen innan är 
långdragen och informationen som de anställda tagit del av varierar mycket beroende på 
vem av respondenterna som tillfrågas. En av dem, beskriver hur denne använt sig av 
hemsidan för att skaffa information, vilket inte de andra intervjupersonerna nämner 
något om. Intressant är här att lägga märke till att den av respondenterna som i högre 
grad använt mail och internet för att skaffa information upplever sig mer informerad än 
de övriga respondenterna. Något som också är utmärkande för respondenten är att han 
är man, samt att han i samband med organisationsförändringarna fått förändrade 
arbetsuppgifter och blivit befordrad till en chefsposition. De övriga respondenterna 
beskriver inga lika tydliga personliga fördelar till följd av förändringarna. Däremot kan 
det faktum att de sluppit byta eller söka nya tjänster till följd av 
organisationsförändringen ses som en personlig fördel i sammanhanget. 
 
Ingen av respondenterna beskriver att de har tidigare erfarenheter av så omfattande 
organisatoriska förändringar som nu har skett inom staden. Två av respondenterna 
berättar att de varit med om förändringar tidigare men då i begränsad skala och inte 
omfattande hela organisationen.  
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Respondenterna beskriver generellt förändringar som något positivt. Tydligast blir det 
när den yngste av dem beskriver sin inställning till förändringar: 
 
”Tycker om det, annars stagnerar saker och folk slutar utvecklas.” 
 
En av respondenterna lägger dock in aspekten om syftet med förändringarna och 
beskriver det som om att en del förändringar bara sker för att ”folk vill göra avtryck”. 
Samma respondent säger sig även ha tidigare erfarenheter av förändringar inom 
organisationen.  
 
Ledarskap 
Ledarskapets betydelse framkommer genomgående i alla intervjuer. Dels framkommer 
betydelsen av ett gott ledarskap på frågan om chef och medarbetare kontra 
organisationsförändringar när vikten av information från chefens sida lyfts fram. 
Samtidigt betonar respondenterna betydelsen av att chefen föregår med gott exempel 
genom att bevara en positiv inställning samtidigt som denne förväntas vara närvarande 
och inkännande för att på så sätt även kunna förstå hur personalen upplever situationen. 
 
En annan väsentlig aspekt som framkommer är att chefen också bör ha som uppgift att 
förmedla medarbetarnas åsikter uppåt i organisationen. Respondenten som särskilt lyfter 
fram den här synpunkten beskriver dock chefens roll som svår då det upplevs som att 
inte heller chefen har så mycket att säga till om. Detta bekräftas av en annan respondent 
som nyligen tillträtt en chefsbefattning men som ändå anser sig vara i begränsad i sin 
roll att föra information vidare uppåt inom organisationen.  
 
Just betydelsen av ledarskap framkommer också i andra frågor såsom kunskap relevant 
för organisationsförändring när en av respondenterna beskriver vikten av att som ledare 
kunna förmedla ett lugn till medarbetare i samband med organisatoriska förändringar. 
Samma person beskriver också en annan viktig del av ledarskapet när denne berättar om 
att det finns mycket kunskap inom organisationen som inte tas till vara på: 
 
”Det finns ju väldigt många inom organisationen som arbetet länge och som har mycket 
erfarenhet och kunskap men mitt intryck är väl att de inte riktigt kommit till tals, att 
förändringarna skulle genomdrivas oavsett tidigare erfarenhet och eventuella andra 
åsikter.” 
 
Ledarskapet och ledarskapsstrategier framkommer också när en av respondenterna 
beskriver inställningen hos enskilda individer: 
 
”Alla förändringar tycker inte enskilda individer om och det går inte behaga alla. Det 
som är viktigt är att det blir som de, alltså de som skapar förändringarna – de högsta 
cheferna, tänkt sig.” 
 
Härefter beskrivs vikten av att vara målinriktad och betydelsen av att hålla fast vid det 
syfte som initierade förändringarna från början. Samma tanke återkommer i de andra 
intervjuerna när respondenterna betonar vikten av att ha ett syfte med förändringarna.  
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Gemensamt är också att samtliga deltagare lyfter fram vikten av att som ledare främja 
en dialog och underlätta kommunikationen både uppåt och nedåt i organisationen. Detta 
är dock något som respondenterna inte upplevt skett under pågående 
organisationsförändring. Framförallt gäller detta information från chefer på högre nivå 
inom organisationen. Upplevelsen är snarare att ledningen lagt allt fokus på struktur och 
genomförande än relation, delaktighet och inflytande. 
 
Attityder 
Ingen av respondenterna är uttalat negativ till förändringarna utan alla väljer att 
formulera sig som delade. I ett av svaren framkommer den här delade synen och det kan 
antas att en av orsakerna till att denna individ förhållit sig relativt positiv är att 
förändringarna inte påverkat utförandet av arbetet. Som svar på vad det är som fungerat 
bra under omorganisationen svarar respondenten: 
 
”Det som är bra är väl att de inte påverkat oss så mycket ute i vårt arbete, däremot 
märker man ju att de långsiktiga planerna försvinner och planeringsdagar uteblir.” 
 
En av de intervjuade ser istället möjligheter med förändringarna i organisationen då 
dessa nästan alltid resulterat i nya chefer, vilket generellt sett upplevts som negativt, 
men som i enskilda fall ändå beskrivs som något positivt då de  
 
”…fått bort chefer som vi inte varit nöjda med…” 
 
I svaret på frågan som uppmanar till att lyfta fram positiva aspekter belyser en av 
respondenterna istället problematiken kring brist på långsiktighet och kopplar 
förändringarna till försämrad kvalité i arbetet. Samma respondent utrycker flera gånger i 
olika svar en negativ inställning till förändringarna om än implicit. Ett exempel på det är 
när frågan ”Hur upplever du att organisationsförändringarna genomdrivits (i vilket 
tempo)? Och följdfrågan ”Vad tänker du om det?” 
  
”Det känns lite som om att det går i sjok, att de kommer plötsligt och då skall allt gå 
snabbt, sedan hör man inget på ett tag.” 
 
Den av respondenterna som berättar om den största personliga fördelen av 
omorganisationen beskriver en upplevd skillnad av förändringen allteftersom processen 
fortskrider. Inledningsvis beskriver respondenten hur denne i början av 
förändringsprocessen upplevde osäkerhet och tyckte att det var jobbigt med bristen på 
information och att denne till och med sökte andra tjänster under tiden. Allt eftersom 
processen fortskred verkade individen dock bli alltmer positiv. När respondenten 
beskriver de negativa delarna av förändringen så är de kopplade till ett inledningsskede 
för att sedan i slutfasen bli ganska positiva.  
 
Samma tanke, det vill säga personlig nytta kopplat till attityder till förändring, 
framkommer även när en av respondenterna beskriver sina tidigare erfarenheter av 
organisatoriska förändringar och hur detta hanterades av personen: 
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”Nej, för mig personligen så spelade det ju inte så stor roll, jag hade utbildning och jag 
hade kommit ganska nyligen till den arbetsplatsen. Men det var ju många som 
reagerade kraftigt och speciellt där förändringarna påverkade dem personligen.” 
 
Något som återkom i alla intervjuer var hur negativ respondenterna var till begreppet 
hierarki. En av respondenterna associerade det med ”gubbvälde” och en annan 
benämnde hierarki som föråldrat. Även om inte respondenterna uttalar sig om huruvida 
organisationen de tillhör är hierarkisk eller ej, så beskriver de ändå en hierarkisk 
organisation med ett toppstyrt ledarskap som inte för en dialog med medarbetare längre 
ner i organisationen. På frågan om de ”upplever att de varit med i förändringsprocessen 
och varit delaktiga” svarar en: 

 
”Nej, det är ju som jag sa – men det kanske beror på att jag inte arbetar högre upp i 
organisationen… Men samtidigt så säger ju min förra chef att hon inte heller kunde 
göra så mycket, hon hade ju velat arbeta kvar här, men fick inte det.” 
 
”…det är ju en väldigt oflexibel organisation som styrs uppifrån.” 
 
En annan aspekt som belystes var hur en svag förändringsprocess tillsammans med 
upplevd avsaknad av gott ledarskap kan resultera i att förtroende för organisationen och 
ledarskapet minskar. En respondent beskriver det som att förändringarna stjäl fokus från 
deras primära arbetsuppgifter och upplevelsen är att arbetet får stå tillbaka för 
förändringarna. Samma tanke återkommer i en annan intervju, även om det inte kopplas 
till förlorat förtroende, utan bara hur fokus flyttas från det som borde vara de primära 
arbetsuppgifterna.  
 
På en av frågorna, ”Vad har du lärt av den här förändringsprocessen?” blir det här extra 
tydligt när en respondent svarar: 

 
”Att man inte kan bry sig för mycket om hur de säger att man skall jobba…” 

 
På följdfrågan ”Hur menar du då?” ges svaret: 
 
”Mitt arbete är viktigast!” 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det framkommer en uppgivenhet och en skepticism 
bland respondenterna kopplat till det egna inflytandet i förändringsprocessen. Detta 
framkommer bland annat när de svarar på frågan om de lärt sig något av processen, då 
en av respondenterna beskriver sig som en passiv bisittare. Även beskrivningar av att 
inte tillvarata kompetenta medarbetares kunskap och erfarenhet förstärker bilden av att 
inte få möjlighet till önskat inflytande och delaktighet. 
 
Kommunikation 
Kommunikationens betydelse är central och återkommande i alla intervjuer. Det finns 
också en koppling mellan upplevelsen av hur kommunikationen har fungerat och hur 
den generella inställningen till organisationsförändringen varit. Den person som i 
intervjun förhöll sig mest skeptisk till hur de organisatoriska förändringarna 
genomdrivits var också den person som inte hade kännedom om det egentliga syftet 
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med förändringen, och upplevde själv att informationen var dålig. På frågan: ”När fick 
du reda på att stadsdelarna skulle slås ihop (omorganisationen)?” ges följande svar: 
 
”Det minns jag inte riktigt, jag tror jag läste om det i GP först, men att det ganska snart 
kom information om det på något personalmöte. Informationen som kom var ju högst 
allmän och den var ju inte något för oss direkt, vi fick bara reda på att mycket 
förändringar skulle ske och att vi kanske skulle få en ny chef.” 
 
Medan den person som innehade den mest positiva inställningen också var den som 
beskrev mest detaljer i sitt svar om hur förändringarna startades. Respondenten berättar 
utförligt om den utredning som föregick genomförandet av förändringarna.  
 
Ansvaret för kommunikation och information var också något som belystes i studien då 
en av respondenterna berättade om att det säkert kommit information i form av mail till 
medarbetarna men att arbetsbelastningen varit så hög så att de inte alltid kunnat ta del 
av den information som eventuellt skickats ut till medarbetarna. 
 
Just kopplingen mellan avsaknandet av information/bristen på kommunikation blir 
också tydlig i en annan av intervjuerna när respondenten berättar om hur denne generellt 
sett är positiv till förändring, och också varit relativt positiv till de förändringar som 
skett tidigare. Däremot anger respondenten att inför de eventuellt nya förändringar som 
skall komma förhåller sig denne negativ samtidigt som individen säger sig inte veta så 
mycket om dessa förändringar. Detta beskrivs även av de andra respondenterna; en 
negativ inställning kopplas samtidigt till osäkerhet eller brist på information: 
 
”Så som jag förstod att förändringarna skulle påverka verksamheterna jag jobbar med, 
så tyckte jag att de var negativa.”   

 
En av respondenterna säger om organisationsförändringen: 
 
”Jag har ju inte varit en del av den, den sker ju långt ovanför mig och jag känner inte 
till den och vet egentligen inte så mycket mer än att de bytt ut chefer och slått ihop 
stadsdelar.” 
 
Sammantaget kan konstateras att alla respondenter förmedlar upplevelsen av att 
kommunikationen och dialogen varit otillfredsställande och flertalet gånger återkommer 
beskrivningen av att inte veta eller känna till syftet med omorganisationen. 
 
Inflytande�
Två av respondenterna beskriver en koppling mellan irritation och bristen på inflytande 
hos enskilda medarbetare, men bägge dessa situationer som beskrivs är också kopplade 
till negativa personliga förändringar hos den enskilda individen, d.v.s. avsaknandet av 
inflytande blir svårare att hantera när man upplever att de personliga villkoren 
försämras. I ett annat exempel framkommer en koppling mellan högre acceptans för 
avsaknandet av inflytande om de personliga fördelarna ökar.  
 
Något som också framkommer är en koppling mellan ålder och upplevelsen av 
inflytande. En av respondenterna beskriver sina tidigare erfarenheter av förändring och 
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svarar på frågan om tidigare erfarenheter av organisationsförändringar och hur den 
nuvarande upplevs: 
 
”Nu är man ju äldre, så kanske hade jag stått på mig lite och vågat visa vad jag själv 
kände och tyckte. Men samtidigt när man var ny och ung, eller yngre i alla fall, då ville 
man inte ställa till något, utan mest smälta in.” 

 
Samma person beskriver också den minst positiva inställningen till organisatoriska 
förändringar. Respondenten berättar om förändringar som sker utan information och 
möjlighet till påverkan och om hur informationen om förändringarna är dåliga och inte i 
överenstämmelse med verkligheten.  
 
Just avsaknandet av inflytande och även förväntningarna om avsaknandet av inflytande 
beskrivs när respondenterna får frågan om hur dem hanterat förändringen vilket kan 
sammanfattas i följande svar: 

 
”Det är ju inte mycket att hantera, jag menar vad kan man göra,” 
 
Avsaknandet av inflytande återkommer vid flera tillfällen, bland annat när 
respondenterna ombeds beskriva, utifrån en utopi, hur organisationsförändring bör 
genomföras. En av dem säger att de anställda bör tillfrågas om förändringarna innan de 
genomdrivs och att en lyckad förändring kännetecknas av att de anställda är nöjda.  
 
Avsaknandet av inflytande framkommer också när frågan om delaktighet i 
förändringsprocessen ställs: 
 
”Vi har ju pratat lite om det, men nej, jag har inte varit delaktig, jag har ju fått höra 
vad som hänt, om än i liten utsträckning, men jag har inte varit delaktig. Jag menar, jag 
har ju inte haft något inflytande alls och aldrig uttalat mig så att någon lyssnat.” 
 
På den direkta frågan ”Ville du vara delaktig och ha inflytande?” svarar samtliga av 
respondenterna jakande. Men samtidigt konstaterar en av dem: 
 
”Ja! Allt kommer ju uppifrån och de har skapat en avdelning som bara är utförare för 
dem som fattar beslut. Allt var bestämt uppifrån och vi hade inget att säga till om.” 
 
På frågan ”Hur hade du velat vara med?” svarar samma respondent: 
 
”Tidigare omorganisationer har de ju frågat oss hur vi vill jobba, på vilket sätt… och vi 
fick vara med och ta fram arbetssättet, men inte den här gången. Besluten var fattade 
och vi skall bara göra som dom bestämt…” 
 
Hur möjligheten till inflytande i samband med förändringsprocesser går att relatera till 
ålder beskrivs av en av respondenterna när denne kopplar erfarenhet till möjligheten till 
inflytande. Respondenten beskriver sin erfarenhet som något som inverkat positivt, 
framförallt möjligheterna för denne att i någon mån själv kunna påverka sin situation, 
samtidigt som det beskrivs hur en hierarkisk organisation ändå begränsar de individuella 
möjligheterna. Parallellt betonas också dilemmat med att kunna ge alla inflytande och 
de praktiska svårigheterna med detta beskrivs. Som ett realistiskt komplement till utopin 
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om att ge alla inflytande framhålls en önskan om att i alla fall tillhandahålla en insyn 
under förändringsprocessen.  
 
Det nämns även vissa samband mellan manligt och kvinnligt och inflytande. Männen 
beskrivs av en av de intervjuade som om att de ställer mer frågor och på så sätt gör sig 
mer delaktig i processen, även om det betonas att förändringarna som genomdrivits 
kommer så högt uppifrån så att möjligheterna till att påverka och ha inflytande är liten. 
På frågan om en koppling mellan manligt och kvinnligt och organisationsförändringar 
så beskrivs en bild av att män i allmänhet lättare får inflytande genom att andra i större 
utsträckning lyssnar på dem. 
 
I en av intervjuerna framkommer skillnader mellan möjligheten till inflytande kopplat 
till manligt och kvinnligt när en respondent beskriver att det med en manlig chef är 
mycket svårare att komma till tals och få möjlighet att uttrycka sina åsikter. Hon lyfter 
också fram hur manliga chefer tenderar att vilja bestämma saker själv istället för att 
lyssna och ge inflytande: 
 
”Det är svårare att prata med den chefen som är man. Det är lättare att prata med en 
kvinna” 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna alla är överens om att det funnits en 
brist på inflytande även om förväntningarna om att ha inflytande också har varit låga. 
Samtliga anger även att de önskat vara mer delaktiga samt haft mer inflytande än de 
faktiskt fått möjlighet till. 
 
 

Diskussion 
 

Förändring  
Respondenterna beskriver förändringsprocessen som något som sker långt borta från 
deras vardag, som skapats uppifrån, dragit ut på tiden och varit dåligt planerad. Just en 
dålig planering beskriver Granér (1994) som något som påverkar engagemanget för 
arbetet och ökar sjukfrånvaron och gör så att förtroendet för ledningen minskar. I 
intervjuerna framkommer inga svar som tyder på att respondenternas sjukfrånvaro 
skulle ha ökat men däremot framkommer det i flera olika tecken på att engagemanget 
har minskat. Här beskriver de respondenterna att engagemanget i stort har minskat på 
arbetsplatsen men drar inte den individuella slutsatsen att deras eget engagemang 
minskat. Värt att lägga märke till är de iakttagelser som gjort vid intervjuerna, och som 
även återfinns i den vetenskapliga litteraturen, hur förtroende för ledningen kan minska 
om förändringarna upplevs som oplanerade och dåligt och genomförda. Just den här 
tydliga kopplingen mellan förändringarna och kvalité är också något som tas upp av 
respondenterna. 
 
Dubbelheten i inställningen till förändringarna, som Angelöw (1991) beskriver, belyses 
också i intervjuerna på ett tydligt sett. Respondenterna beskriver alla att de är positivt 
inställda till förändringar generellt sett, men när frågorna blir mer precisa och istället rör 
den aktuella situationen förändras inställningen hos en del och blir mer negativ. 
Möjligen kan en orsak till den här dubbelheten, och som också återfinns hos 
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respondenterna, bero på avsaknandet av förändringar som påverkar de enskilda i positiv 
riktning, både vad de gäller personliga fördelar men också förändringar som går att 
relatera till positiv utveckling på arbetsplatsen. 
 
En annan faktor som beskrivs som relevant när det gäller inställningen till förändringar 
är vikten av att medarbetarna förstår syftet med förändringarna. I samtliga intervjuer 
framkommer stor osäkerhet på frågor som rör syftet och bakgrunden till förändringarna 
och ingen av respondenterna kan egentligen förklara orsakerna bakom förändringarna. 
Samtidigt är det intressant eftersom ingen av de intervjuade upplever det här som något 
förvånande eller som något de inte hade förväntat, utan snarare beskrivs det som något 
de kunde förvänta. Ingen av de respondenterna beskriver heller att de varit drivande 
eller haft förståelse för varför den aktuella förändringen ägt rum. Det skulle kunna bero 
på just okunskap om själva förändringen men bristen på tillit gentemot ledningen kan 
också vara en påverkansfaktor.  
 
Något anmärkningsvärt som framkommit är förhållandet mellan faktorerna trygghet och 
delaktighet. I samtliga intervjuer framkommer avsaknandet av inflytande och 
delaktighet men ingen beskriver otrygghet, vilket är en tydlig koppling som går att finna 
i tidigare forskning. Möjligen kan den anställningstrygghet som Göteborgs kommun 
tillhandahåller, att de inte avskedar på grund av övertalighet eller 
organisationsförändringar, inverka positivt och på så sätt kompensera frånvaron av 
delaktighet. Annars anses ju osäkerhet och en avsaknad av trygghet som vanliga känslor 
vid omorganisation eftersom den enskilde individen inte vet vad förändringsprocessen 
kommer att innebära för denne och således skulle denna osäkerhet komma att negativt 
påverka personens förändringsbenägenhet.  
 
Wolwén (2010) beskriver motstånd som något som också kan ses som positivt då det 
skapar stabilitet. Just den här stabiliteten har blivit tydlig i flera av intervjuerna då 
respondenterna beskrivit att det egna arbetet fortsatt och att de i stor utsträckning 
försökt undvika de negativa effekter som kunnat upplevas av förändringarna, då främst 
rörande förändringar i ledningen.  
 
Ledarskap 
Den bild respondenterna ger av ledarskapet inom organisationen kan närmast beskrivas 
och liknas vid det rationella ledarskapet som återfinns inom Scientific 
Managementskolan. Det finns dock skillnader i beskrivningen av det rådande 
ledarskapet i intervjuerna där den föredragna typen av ledarskap som mer påminner om 
Human Relationsskolan, med betoning på kommunikation – det relationella ledarskapet 
återfinns (Wolmesjö, 2005). Det finns också skillnader i förväntningar rörande 
ledarskap. Respondenterna beskriver en önskan om en annan form av ledarskap 
samtidigt som de är upplevs medvetna om att det ledarskap som finns inom 
organisationen idag präglas av andra värderingar. En av respondenterna gör också 
kopplingen mellan ledarskapsstil och manligt respektive kvinnligt. Här beskrivs 
männens ledarskap på ett sätt som överensstämmer med Scientific Management medan 
kvinnors ledarskap upplevs präglat mer av egenskaper typiska för Human Relations.  
 
Det som beskrivs som en negativ effekt av Scientific Management är att den kan 
upplevas som arbetarfientlig. Den här upplevelsen är något som framkommit i 
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intervjuerna och respondenterna beskriver situationen som om att fokus läggs på 
detaljstyrning snarare än att uppmuntra till att stimulera medarbetarna. En aspekt som 
framfördes är således att organisationens ledarskap till stor del upplevs överensstämma 
med, vad Wolmesjö (2005) beskriver, ett ledarskap som inte är vanligt förekommande 
idag. Vikten av stimulans på individnivå är numera en väsentlig del av Scientific 
Management. Ledarskapet inom organisationen kan alltså anses/upplevas föråldrat, 
vilket kan vara en bakomliggande faktor till att respondenterna inte upplever att de 
kunnat vara delaktiga eller känna inflytande i samband med planerande och 
genomförande av de organisatoriska förändringarna.  
 
Problematiken som belyses av Wolmesjö (2005) samt även framkommit i intervjuerna 
är den som mellancheferna utsätts för. Förändringarna som påverkat individerna inom 
organisationen beskrivs som något som kommer väldigt högt uppifrån på ledningsnivå. 
Detta kan i sin tur skapa svårigheter för mellancheferna som, även om ambitionen är att 
skapa inflytande och delaktighet, i praktiken inte kan det då deras egen möjlighet att 
påverka är begränsad. På så sätt öppnas upp för tanken att sättet varpå organisationen är 
uppbyggd också inverkar på den enskildas möjlighet till påverkan, delaktighet och 
inflytande. Svaren ger utrymme för möjligheten att se ledarskapet som något som är 
underordnat organisationens uppbyggnad, även om andra faktorer som nämnt tidigare, 
såsom ledarskapsstil kopplat till kön öppnar för annat resonemang. 
  
Något som Self (2007) beskriver som centralt i ledarskapet är att som ledare skapa 
beredskap för förändring och inte bara arbeta med att försöka övervinna det motstånd 
som finns eller har uppstått. I intervjuerna återfinns inga tecken på att ledarskapet inom 
organisationen lyckats åstadkomma det som Self ser som en förutsättning för att få 
medarbetarna med i förändringarna och göra dem delaktiga. Författaren berör faktorer 
såsom att illustrera goda exempel, stärka självförtroendet hos medarbetarna, säkerställa 
att rätt kunskaper, förmågor och färdigheter finns samt skapa förståelse för hur 
förändringarna påverkar enskilda individer som avgörande (Self, 2007).  
 
Dessa delar är alla centrala och viktiga fundament i arbetet med att skapa delaktighet 
och ge möjlighet till inflytande och det är anmärkningsvärt att inga av de intervjuade 
nämner något om det här i sina intervjuer. Det är snarare så att de bekräftar frånvaron av 
dessa fundament genom att beskriva svårigheterna med att kunna applicera sina 
kunskaper och erfarenheter från tidigare organisatoriska förändringar samt när de 
beskriver hur det saknats information om de förväntningar och krav som politikerna 
inom Göteborgs kommun lagt på stadens organisation. Dessa tankar bekräftas i flera av 
intervjuerna men extra tydligt blir de när en av respondenterna själv betonar att mycket 
erfarenhet inte tillvaratas av ledningen och/eller organisationen.  
 
En intressant iakttagelse som kunde göras är kopplingen mellan personliga fördelar, 
ledarskap och inställning till förändring. I intervjuerna framkom de att förändringarna 
ofta renderade i att de fick nya chefer. Samtidigt beskriver litteraturen vikten av att 
ledarnas inställning till förändringarna inom organisationen är positiv och att en stor 
risk annars är att de sår cynism inom organisationen (Rubin, Dierdorff, Bommer, & 
Baldwin, 2009). Läggs ovan nämnda faktorer samman ses även ständiga förändringar av 
personer i ledande ställning, samt ledarskapets utövande, ha en betydande in- och 
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påverkan på anställdas attityder till förändring och därmed också upplevelsen av 
möjligheter till inflytande hos medarbetarna.  
 
Attityder 
I alla intervjuer beskriver medarbetarna hur de har en positiv inställning till 
förändringarna även om de i sak inte har svårt att beskriva negativa aspekter. Det 
framkommer i ett fall en beskrivning av ökad stress i samband med förändringarna, men 
stressen kopplas främst till praktiska omständigheter såsom förändrade lokaler och 
otydligt ledarskap. I övriga fall där de intervjuades arbetsuppgifter inte varit oklara och 
där kraven på deras arbetsinsats inte markant förändrats beskrivs inte stress som något 
centralt – en slutsats som kan dras då ingen nämner någonting om det i intervjuerna. En 
intressant iakttagelse som således kan göras när resultatet av intervjuerna beaktas är det 
som Nilsson (2010) beskriver – att vi inte lyckats finna någon koppling mellan 
inflytande och stress. Nilsson redogör för hur inflytande inverkar positivt på 
upplevelsen av stress och kan ses som något av ett motmedel mot stress. De fynd som 
gjorts i vår studie är således att upplevelsen av stress kan vara låg även om upplevelsen 
av inflytande också är lågt.  
 
En likhet i vår studie i förhållande till den studie Nilsson (2010) gjort är kopplingen 
mellan passivitet och inflytande. I flera av de intervjuer som gjordes framkom hur de 
anställda under förändringsprocessen slutar att arbeta långsiktigt och istället fokuserar 
på det mer kortsiktiga kraven och arbetsuppgifterna. Här ger dock respondenterna 
förklararingen att det framförallt är faktorer i ledarskap och organisation snarare än 
faktorer kopplat till individer/medarbetare som är orsaken till förhållningssättet. Men 
detta innebär att själva förändringsprocessen inte längre upplevs viktig för medarbetarna 
vilket i sin tur kan ha en negativ effekt på den totala effekten av resultatet av 
omorganisationen (Angelöw, 1991). 
 
Ytterligare en aspekt som framkommer i en av intervjuerna är beskrivningen av att sluta 
upp med att lyssna och bry sig om alla förändringar som sker, både i ledarskap och 
organisationen som helhet, och istället fokusera på att genomföra sitt arbete. Denna 
reaktion återfinns i studier där faktorer såsom personligt engagemang och inställning till 
organisatorisk förändring betraktas och fynd visar att kopplingen däremellan inte alls är 
speciellt stark (Peccei, Giangreco, & Sebastiano, 2011). Det som beskrivs är istället en 
lojalitet och ett engagemang gentemot sitt eget arbete som inte till synes är kopplat till 
organisationen och ledarskapet. Snarare beskrivs det som en önskan att göra ett gott 
arbete och en lojalitet mot de personer; kunder, klienter eller brukare individen arbetar 
och känner ansvar gentemot – oavsett, eller kanske rent av, organisationen till trots.  
 
Just delaktighet ses ju annars som en viktig faktor i medarbetarskapet och som en 
påverkansfaktor för att känna arbetstillfredsställelse och skapa produktivitet inom 
organisationen (Bertlett, 2011). Här går det dock att finna ett intressant område som 
pekar på att det skulle finnas kanske en eller flera mindre enheter som till viss del står 
”utanför” organisationen och som försöker (eller lyckas med) ställa sig utanför den. Den 
tanken stärks delvis när en av de intervjuade säger ”att man inte kan bry sig alltför 
mycket om hur de säger hur man skall jobba”. Återigen kan lojaliteten och 
engagemanget snarare kopplas till de individer medarbetaren möter än till 
organisationen och dess strukturer. 
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Det som också framkom i resultatet och som författarna till denna studie inte funnit stöd 
för i tidigare forskning var en så stark koppling mellan personligt inflytande och egen 
vinning. Self (2007) anger visserligen personlig fördel som en faktor men beskriver den 
såsom underordnad personens tidigare erfarenheter, vilket vi i inte funnit belägg för. I 
intervjuerna framkommer det vid flera tillfällen beskrivningar av hur deltagarna berättar 
om att de saknar inflytande men att det inte gör någonting eftersom deras arbete inte 
påverkats eller att de till och med fått fördelar av förändringarna. Respondenterna 
verkar således till viss del vara beredda att avstå möjligheten till inflytande så länge de 
själva inte upplever att de individuellt berörs negativt av förändringen. Samma sätt att 
beskriva problematiken återfinns när respondenterna förklarar orsakerna till varför de är 
negativa till förändringarna som uppstår, exempelvis när det berättas om den stora 
omsättning på chefer som organisationsförändringen skapat.  
 
I tidigare forskning går det att finna kopplingar mellan egna känslor och att det skulle 
kunna påverka de egna upplevelserna av organisationsförändringarna. I denna studie har 
det inte framkommit någon sådan tydlig koppling. Inte heller har samband kunnat finnas 
mellan sättet varpå respondenterna beskriver att förändringarna genomdrivits och 
inställning samt upplevelsen av möjlighet till inflytande. Eventuellt hade den här 
kopplingen kunnat återfinnas om förändringen skett på en sådan nivå så att det utifrån 
de olika beskrivna aspekterna funnits möjlighet till påverkan. Det som framkommer ur 
resultatet är snarare det totala avsaknandet av möjlighet till inflytande och delaktighet.  
 
Kommunikation 
I tidigare forskning beskrivs kommunikationen som ytterst central och som ett redskap 
för att med hjälp av information skapa en grupptillhörighet, motverka osäkerhetskänsla 
och för att få (från ledningens sida) inflytande över motståndet (Elving, 2005). I 
samtliga intervjuer framkommer det att detta är något som inte tydliggjorts eller 
utnyttjats effektivt inom organisationen. Samtliga respondenter bekräftar genom sina 
svar att ingen av dem nåtts av eller klart förstått syftet med förändringarna och att målet 
är oklart.  
 
En detalj som författarna till denna studie funnit intresseväckande och anmärkningsvärd 
är att den respondent som fått markant förändrade arbetsuppgifter och efter 
omorganisationen fått ett ledaransvar också är samma person som i större omfattning 
kan svara på frågor om syfte och mål med förändringarna. Kan det bero på att det högre 
upp inom organisationen varit bättre fungerande kommunikation genom att tydligare 
förklara syftet med förändringen och att personen ifråga därför fått mer information? 
Eller beror det på att individen ifråga själv drivits av ett personligt engagemang och 
självmant initialt skaffat sig information, och på grund av sin drivkraft och sitt 
engagemang fått förändrade arbetsuppgifter?  
 
Longenecker och Rieman (2007) beskriver hur diskussioner och återkoppling är medel 
för att skapa en positiv inställning till förändringar och att dessa också är medel för att 
ge inflytande och skapa delaktighet. Respondenterna beskriver istället att information 
förmedlats en väg, bland annat via mail som alla inte ansetts sig hinna läsa och ingen 
har deltagit i några diskussioner rörande förändringarna. Postmes, Tanis och de Wit 
(2001) visar att anställda var starkt engagerade om de fått tillräcklig information för att 
utföra sin uppgift, och om denna lades fram via formella byråkratiska kanaler snarare än 
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informella kanaler. Värt att lägga märke till i vår studie är att de anställda beskriver att 
de innehar ett stort engagemang gentemot sitt arbete trots bristen på tydlig information 
och att ledningen inom organisationen använt sig av, vad respondenterna upplever, 
informella kanaler såsom mail. Möjligheten finns att ledningen gjort bedömningen att 
informationen faktiskt har gått ut till samtliga anställda och att mail är att betrakta som 
en formell kanal. Detta är dock inget som framkommit under intervjuerna. Däremot har 
bristen på information lyfts fram av respondenterna. 
 
Inflytande 
Engagemanget är också stort trots att respondenterna beskriver möjligheten till 
inflytande som liten, något som inte beskrivs kopplat till ålder. Något som däremot, 
enligt intervjuerna, går att koppla till ålder är upplevelsen av inflytande. Upplevelsen av 
inflytande har kopplats till känslan av att besitta den kompentens som krävs under 
förändringsprocessen (Amundson, 2007). Här är det troligt att äldre personer i större 
utsträckning än yngre känner större trygghet i sin kompetens och att upplevelsen av 
inflytande då också ökar. Detta framkommer tydligt när en av respondenterna säger: 
”Nu är man ju äldre, så kanske hade jag stått på mig lite och vågat visa vad jag själv 
kände och tyckte. Men samtidigt när man var ny och ung, eller yngre i alla fall, då ville 
man inte ställa till något, utan mest smälta in”. 
 
Det kan således konstateras av resultatet att individerna inom organisationen präglas av 
en uppgivenhet och att förväntningarna om inflytande är lågt. Flera av respondenterna 
beskriver att de i tidigare sammanhang varit med om förändringar som skett och att de 
även vid dessa tillfällen inte haft så mycket att säga till om. Förväntningarna om att 
kunna ha inflytande är alltså låg och det framkommer i intervjuerna att de inte alls 
förväntar sig någon möjlighet till att kunna påverka även om det ändå samtidigt finns en 
önskan om mer inflytande. En av respondenterna belyser detta extra tydligt när denne 
beskriver hur de anställda i tidigare förändringsprocesser fått möjlighet till större 
inflytande och delaktighet samtidigt som personen refererar till detta som något positivt. 
En aspekt är hur deltagarna ändå visar en viss lojalitet mot organisationen och förståelse 
när de konstaterar svårigheterna med att ge alla medarbetare inflytande över en så stor 
omorganisation.  
 
Det finns också vissa samband mellan manligt och kvinnligt och inflytande. Männen 
beskrivs av en av de intervjuade som om att de ställer mer frågor och på så sätt gör sig 
mer delaktig i processen, även om det betonas att förändringarna som genomdrivits 
kommer så högt uppifrån så att möjligheterna till att kunna påverka och ha inflytande är 
liten. En respondent beskriver dock i sitt svar på frågan om koppling mellan manligt och 
kvinnligt och organisationsförändringar att upplevelsen är att män i allmänhet lättare får 
inflytande genom att människor i större utsträckning lyssnar på dem. De här tankarna 
återfinns också i tidigare forskning (Nyström, 2010) där det konstateras att män i större 
utsträckning än kvinnor ses som individer. Här kan det vara intressant att lyfta fram att 
(även om studien bara omfattade fyra personer) den man som deltog, också fick 
förändrade arbetsuppgifter men även att upplevelsen av möjligheten till inflytande var 
oberoende av kön. 
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Datakvalitet 
 
Validitet kan beskrivas som hur giltigheten, riktigheten och styrkan i ett yttrande 
kommer till uttryck. För att det skall anses finnas validitet så skall argumentet vara 
hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Genom att tydliggöra förförståelse, syfte och frågeställning har författarna sökt 
säkerställa att de olika momenten i forskningsprocessen utförts så bra som möjligt. Det 
inbegriper hur datainsamlingen gått till, en systematisk analys och tolkning där även 
reflektion över de olika delarna i studien ingått (Langemar, 2008). 
 
En möjlig svaghet med studien är att den baseras på endast fyra respondenter och att 
Göteborgs Stad har mer än 30 000 anställda som berörts av samma omorganisation som 
respondenterna. Att dra generella slutsatser (vilket dock avståtts från) är således svårt 
även om de svar som erhållits väl överensstämmer med de teoretiska och empiriska 
material som varit tillgängligt under studiens gång. Det är dock väsentligt att beakta 
antalet respondenter när resultatet bedöms. Dock har författarna sökt uppnå en kvalitativ 
representativitet genom att i urvalet av respondenter i fråga beakta och variera ålder, 
kön och arbetsuppgifter ur populationen (Langemar, 2008).  
 
Även författarnas relativt begränsade erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat 
insamlandet av den kvalitativa data som sedan analyserats och bearbetats. Som stöd har 
dock en intervjuguide utarbetats och använts där ett antal färdigformulerade frågor 
funnits med som stöd. Under intervjuns gång har sedan konkreta följdfrågor ställts för 
att söka klargöra respondenternas uppfattning. Fokus låg på att få respondenterna att 
beskriva sina upplevelser, tankar, åsikter och reflektioner kopplat till syfte och 
frågeställning (Langemar, 2008).  
 
Analysmetoden bestod av en tematisk analys och författarna sökte följa de olika 
riktlinjer som satts upp för denna metod (Braun & Clarke, 2006). Det kan dock 
konstateras att det är en mycket komplex metod och att olika forskare kan finna olika 
teman ur samma resultat utan att detta beror på bristande kvalitet i materialet 
(Langemar, 2008). Författarna vill ändå framhålla att bristande erfarenhet kan ha 
påverkat studiens resultat även om de olika momenten följts under analysens gång och 
noggrannhet eftersträvats (Langemar, 2008).  
 
Tillförlitlighet kan också skapas i en studie genom att låta två olika personer granska 
resultatet av intervjuerna, vilket också är den metod som författarna använt sig av under 
den fortlöpande forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009; Lundin, 2009). Även 
val av metod och analys valdes för att passa syfte, frågeställning och forskningsområde. 
En empirisk förankring både vad gäller teori och insamlandet av data har således 
beaktats (Langemar, 2008). 
 
 

Avslutande diskussion 
 
Denna studie har sökt finna en större förståelse för anställdas upplevelser och 
förväntningar av inflytande vid en omorganisation. Sammanfattningsvis kan sägas att 
förväntningarna var väldigt lågt ställda när det gällde möjligheten till inflytande i 
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samband med förändringar inom organisationen. I samtliga intervjuer framkommer det 
kritik kring hur förändringarna genomförts. Respondenterna beskriver samtliga en 
önskan att vara delaktiga samt ha inflytande i förändringsprocessen samtidigt som de 
konstaterar att det troligtvis hade varit svårt att ge alla inflytande.  
 
Något annat som framträder markant är också att inflytandet och viljan till inflytande är 
så starkt kopplad till personliga fördelar. Personer som får egna fördelar är beredda att 
åsidosätta möjligheten till inflytande och det är först när förändringarna inverkar 
negativt på de personliga fördelarna som individen upplever att avsaknandet av 
inflytande är ett stort problem. Andra faktorer som berörts i tidigare litteratur har även 
framkommit som in- och påverkande i denna studie. Således har sådana faktorer som 
kommunikation, ledarskap, tidigare erfarenheter, ålder, kön, och sättet varpå 
förändringarna genomdrivits inverkat. Dessa faktorer nämns också till stor del i de 
beskrivningar respondenterna gett av upplevelsen av inflytande - även om dessa faktorer 
framkommit något underordnade i den studie som nu genomförts. 
 
Avseende den intention som utredaren av förslaget till den nya organisationen 
presenterat, kopplad till minskat antal stadsdelar inom Göteborgs stad, visar denna 
studie hur komplex processen kring en organisationsförändring är. Utredaren framhöll 
sådana viktiga kriterier som tydliga roller för medarbetare, coachande och engagerade 
chefer som leder verksamheterna genom medarbetarna, väl fungerande information och 
kommunikation i organisationen, som krav medarbetare kommer att ställa på en 
framtida organisation (Göteborgs Stad Stadskansliet, 2009).  
 
Med tanke på studiens resultat finns det fortfarande flera områden som skulle behöva 
uppmärksammas och utredas; exempelvis hur ledningen inom en organsiation skulle 
kunna förbättra kommunikation till medarbetarna och säkerställa att information når 
fram till dem det berör samt hur viktigt ledarskapet är för att medarbetarna skall känna 
delaktighet och inflytande i den verksamhet de ingår i.  
 
Författarna till denna studie hoppas dock att det redovisade resultatet kunnat bringa 
något litet mera ljus inom ett komplext forskningsområde och bidra till en viss utökad 
förståelse kring individers upplevelser och förväntningar vid en omorgansiation – något 
som skulle kunna användas och beaktas för att framtida förändringar inom en 
organsiation skall kunna planeras och genomföras på ett framgångsrikt sätt. 
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Bilaga Intervjuguide 
  
Vilka förväntningar har anställda om inflytande vid en omorganisation?  
 
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 
• Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

 
Förändring i organisation, kommunikation, inflytande 
 

• Har du tidigare varit med om några organisatoriska förändringar? (Beskriv) 
• När fick du reda på att stadsdelarna skulle slås ihop (omorganisationen)? 
• Hur gick det till? 
• Vad kände du då? Hur reagerade du då? 
• Hur hanterade du det? 
• Vad känner du nu? 
• Blev det som du trodde/hoppades? 
• Vad blev annorlunda? Vad beror det på? 
• Hur skulle du kort beskriva processen kring den nuvarande omorganisationen? 

 
Attityder till organisationsförändringar 
 

• Skulle du kunna beskriva hur organisationsförändringarna genomdrivits vid det 
här tillfället. 

• Utveckla vad de du tycker fungerat bra och varför? 
• Utveckla vad de är du tycker fungerat dåligt och varför?  
• Hur upplever du att organisationsförändringarna genomdrivits? (I vilket tempo) 
• Vad tänker du om det? 
• Utifrån en utopi, hur tycker du att man bör genomdriva en 

organisationsförändring? 
• Vad kännetecknar en lyckad organisatorisk förändring? 
• Om du jämför din utopi med sättet varpå förändringarna genomdrivits, är det 

något du vill lyfta fram då? 
 
Ledarskap, inflytande 
 

• Upplever du att varit med i förändringsprocessen (varit delaktig)? (Utveckla 
gärna på vilket sätt, eller hur det kunde sett annorlunda ut, önskan?) 

• Har du upplevt det inflytande som du önskat? Ville du ha inflytande? Hur? 
• Påverkansfaktorer – delaktighet – förändringsprocess. Vad tänker du kring 

detta?  
• Vad var syftet med de organisatoriska förändringarna? Vad tänker du om det?  
• Chef – medarbetare – kontra organisationsförändringar? Vad tänker du kring 

detta? (Vad skiljer dem åt? Vad finns det för likheter?) 
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Skillnader mellan kön 
 

• Vad är manligt för dig? 
• Vad är kvinnligt för dig? 
• Koppla dessa två till organisationsförändringar? Skillnader och likheter? 
• Koppla dessa två till delaktighet i organisationsförändringar, skillnader och 

likheter? 
 
Skillnader beroende på tidigare erfarenhet 
 

• Vad har du lärt dig av den här förändringsprocessen? 
• Vad kände du till sedan tidigare? 
• Tror du att din införskaffade kunskap är relevant i en framtida 

organisationsförändring? (Utveckla) 
• Finns det kunskap hos medarbetare som har varit eller kunde ha varit till nytta i 

den här förändringen? Beskriv 
• Har den här kunskapen tillvaratagits? På vilket sätt? (frågan går in i 

kommunikation) 
 
Förändringar genomdrivna då och då eller samlat 
 
• Hur skulle du vilja beskriva en förändringsprocess som sker då och då, respektive 

samlat? 
• Vilken av dessa två beskrivningar passar in på din organisation? 
 
Värderingar 
 
• Förändringar: Vad associerar du med det? Positivt – negativt? 
• Ansvar:    ” 
• Påverkan:  ” 
• Hierarki:   ” 


