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ABSTRACT 
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Sidantal: 39 

Titel: Möjligheter till Lärande vid Organisationsförändringar. En 
studie vid ATCC Malmö 

Författare: Sara Olin & Lisa Sundquist 

Handledare: Maria Löfgren-Martinsson 

Datum: 2004-03-31 

Sammanfattning: I nutida samhällen förekommer målinriktad planering av 
hur människor och grupper ska samverka i olika syften. 
Institutioner och organisationer förändras på ett planerat 
sätt, antingen för att effektiviseras eller för att förändra sina 
uppgifter i samhället. Vi fann det intressant att studera hur 
organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och 
ständiga förnyelser.  

Utifrån en tidigare studie på ATCC Malmö ville vi beskriva 
den omorganisering som pågått där, men denna gång ur ett 
personalperspektiv.  

Syftet med denna studie blev således att, utifrån personalens 
reflektioner och reaktioner kring den 
organisationsförändring som ATCC Malmös ledare 
implementerat, analysera förändringen med avseende på 
vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. 

 För att uppfylla vårt syfte valde vi att göra en empirisk 
studie och använda oss av en kvalitativ strategi med 
djupintervjuer. Vi har inte tagit ställning till någon specifik 
ansats. 

Resultatet av studien visar att personalens reflektioner och 
reaktioner kring organisationsförändringen inte alltid varit 
särskilt positiva, och att de inte stämmer med den syn på 
omorganisationen som ledningen haft. Vi fann dock att 
personalen lärt sig något genom organisationsförändringen, 
nämligen att organisationsförändringar inte alltid leder till 
något positivt.  

Om vi skulle utföra ytterligare en studie på ATCC Malmö 
skulle vi intressera oss för hur organisationen fungerar när 
den stabiliserats, hur organisationens personal vuxit in i sina 
nya roller och för vilka ändringar man skulle kunna göra. 

Nyckelord: Organisationsförändring, lärande, organisationsstruktur, 
organisationskultur, ledarskap, information, 
kommunikation, motivation, delaktighet, feedback.  
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1 Inledning 
I dagens samhälle existerar många former av organisationer. De är olika former av 
gruppbildningar, som ser mer eller mindre olika ut och är konstruerade på olika vis. Vi 
ställde oss frågan varför dessa organisationer har så stor betydelse och är så viktiga i 
vårt samhälle. Simon och March (s. 2, 1964) lämnar ett bra svar på denna fråga i boken 
Organizations: 

 ”/…/organizations are important because people spend so much of their time in them. 
The working force - that is to say, the bulk of the adult population - spend more time 
than a third of its waking hours in the organizations by which it is employed.” 

Det vi fann intressant att studera inom organisationsområdet var att se hur 
organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och ständiga förnyelser. Hur 
fungerar samspelet mellan chefer och personal och varför genomgår företag en 
organisationsförändring. 

Vissa förändringar kan uppstå av sig själv, och förefalla vara mer eller mindre orsakade 
av inneboende krafter i grupper och organisationer. Men i nutidens samhällen 
förekommer en hög grad av målinriktad planering av hur människor och grupper ska 
samverka i olika syften. Institutioner och organisationer förändras på ett planerat sätt, 
antingen för att effektiviseras, eller för att förändra sina uppgifter i samhället. (Anell, 
1996) 

Förnyelser i samhället, som t.ex. ny teknik, ny kunskap, nya kommunikationsmedel och 
högre levnadsstandard påverkar organisationernas strukturer. Människan har utvecklat 
större kunskap om organisationer och vårt beteende i organisationer. De anställda 
ställer, i och med samhällsutvecklingen, högre krav på våra arbetsplatser, dvs. de 
organisationer vi arbetar i. Vi känner vårt eget värde, vill inte kommenderas fram och 
tillbaka, kräver respekt, rättigheter och rättvisa. Organisationerna måste nå upp till dessa 
krav för att ha en möjlighet att konkurrera med stundande samhällsförändringar. Våra 
traditionella organisationsstrukturer är inte anpassade till, och skapade för, ständiga 
förändringar, vilket i sin tur leder till att vi inte kan behålla dem så som de var tidigare. 
Det fordras en förändring för att organisationen ska ha möjlighet att leva 
vidare/utvecklas. Våra tidigare hierarkiska system måste brytas ner och plattas till vilket 
i sin tur oftast leder till förändrade arbetsuppgifter för medarbetarna. (Ibid) 

Enligt Håkansson (1995) kan en organisationsförändring bestå av två aspekter; process 
och innehåll. Med begreppet process menas hur organisationerna går till väga rent 
konkret vid sina förändringar när det gäller t.ex. möjligheterna för medarbetarna att vara 
delaktiga. Innehållsbegreppet handlar om vad det är i en organisation som ska förändras, 
t.ex. olika problemområden. Utformningen av dessa båda delar påverkar sedan 
medarbetarnas inställning till, och reaktioner på, förändringen.  

Vi har valt att studera organisationsförändringar hos en organisation som nyligen 
omorganiserats. Behovet att förändra organisationen berodde främst på externa faktorer. 
Men även en del interna faktorer, så som decentralisering och effektivisering, påverkade 
besluten om att förändra organisationen (se nedan). 
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1.1 Bakgrund: ATCC Malmö  
Organisationen, på vilken vi har valt att utföra vår studie, är Air Traffic Control Center 
(ATCC) Malmö. Denna organisation är en del av Luftfartsverkets verksamhet och 
handhar flygtrafikledningen och dess säkerhet i Malmö. ATCC har ca 215 anställda. De 
flesta är flygledare, ca 150 st. Andra anställda är flygledarassistenter och 
administratörer.  

ATCC Malmö har genomgått en rad organisatoriska förändringar den senaste tiden. 
Bakgrunden till förändringen var att det fanns vissa brister i den gamla organisationen; 
Det var oklart för de anställda vem deras chef var, organisationen var alltför hierarkisk 
och den gamla organisationen fokuserade inte på de viktigaste processerna. Man kunde 
inte heller se ett tydligt kundperspektiv i organisationen. Förutom ovan nämnda faktorer 
behövde organisationen anpassa sig till det omgivande samhällets krav. 

ATCCs ledningsgrupp hade från början vissa hypoteser om vad som behövde förändras 
och hur det skulle gå till. Dessa hypoteser redovisades för all personal vid olika 
personalträffar, vid ett flertal tillfällen. Alla fick komma med synpunkter och 
"motförslag". Så småningom utkristalliserade det sig ett förslag om hur organisationen 
skulle se ut i framtiden, vad de olika enheterna skulle syssla med och hur chefs- och 
ledningsansvaret skulle fördelas.  

När planerna inför omorganiseringen var färdiga presenterades förslaget på olika 
personalmöten, föredrogs i den gamla ledningsgruppen och redovisades för 
affärsområdesledningen i Norrköping. Ledningen kom också överens om vilka tjänster 
som skulle lysas ut (i princip alla chefs- och ledartjänster).  

Sedan genomfördes omorganiseringen, med utlysning, intervjuer och tillsättning av de 
nya platserna. Under 6 månader efter detta genomfördes en uppföljning av den nya 
organisationen. Operatörer/medarbetare, chefer, gruppledare och skiftledare fick uttala 
sig om hur de upplevde förändringen.  

Det har gjorts en tidigare studie på ATCC Malmö, med vilken syftet var att beskriva hur 
ledarna på ATCC förberett sin personal inför de omorganiseringar som ägt rum där. Vi 
anser det intressant att vidare beskriva denna omorganisering, men denna gång ur ett 
personalperspektiv. Vi vill i denna studie, utifrån det syfte vi skapat, undersöka om de 
organisationsförändringar som ledarna ansåg lyckade, också av personalen har 
uppfattats som lyckade och lärorika. 

1.2 Centrala begrepp 
Då vi inte tar för givet att läsaren tolkar vissa begrepp på det sätt vi gör vill vi förklara 
hur vi har tolkat dem; 

Organisationsutveckling behandlar vi utifrån hur människor och organisationer fungerar 
ihop och hur man kan få dessa att fungera bättre ihop. Organisationsförändring kan i 
stället beskrivas som att det nya tillståndet är ändrat från det gamla. (French och Bell, 
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1999) Vi menar att utveckling leder till förändring och att det därför finns ett samband 
mellan dessa båda begrepp.  

Vidare menar vi att information och kommunikation inom ett företag är bevis på de 
anställdas delaktighet. Vi jämställer inte dessa tre begrepp, men menar att information 
och kommunikation i riklig mängd leder till delaktighet.  

Vi tar även upp lärande. Då lärande är ett relativt brett begrepp, med mångtydig 
tolkningsmöjlighet, ställde vi inga direkta frågor till personalen, kring om de ansåg sig 
ha lärt sig något. I stället ställde vi frågor som rör lärande och sedan tolkade vi svaren 
efter hur vi tolkar lärande. Denna uppfattning har vi fått genom den teori vi tagit del av, 
vilken vi presenterar i teorikapitlet.  

1.3  Syfte 
Som vi nämnde har det gjorts en tidigare studie på ATCC Malmö. Syftet med den var 
att beskriva hur ledarna på ATCC förberett sin personal inför de omorganiseringar som 
ägt rum där. Utifrån den bakgrundskunskap vi har kring hur ledarna förberett sin 
personal för de förändringar som ägt rum på ATCC Malmö har vi skapat ett syfte; 

Syftet med denna studie är att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring den 
organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera 
förändringen med avseende på vilka möjligheter det finns till lärande för medarbetarna. 

1.4 Avgränsningar 
För att vi skulle ha möjlighet att hålla undersökningen inom en hanterbar storlek har vi 
gjort vissa avgränsningar. Vi har t.ex. varit tvungna att begränsa vårt teorikapitel, då vi 
inte kunnat ta med all den teori som står skriven om bl.a. lärande, motivation och 
organisationsförändringar. 

Vi har inte heller analyserat hur effekterna och utfallen blivit av denna 
organisationsförändring, då man ännu inte har sett några fullständiga resultat. I stället 
kommer vi att, utifrån ett individperspektiv, analysera hur personalen uppfattat 
organisationsförändringarna. Med att analysera ur ett individperspektiv menar vi att 
utifrån varje enskild individ analysera reflektioner och reaktioner kring 
organisationsförändringen. 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats kan läsas av alla med intresse för organisationsförändringar. Såväl 
ledningsgrupp som övriga anställda i alla typer av organisationer kan finna intresse i 
denna uppsats. Den kan även läsas av andra intressenter, såsom lärare och studenter, 
som vill fördjupa sig inom området organisationsförändringar. 
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1.6 Pedagogisk relevans 
En organisationsförändring innebär någon form av förändring inom organisationen, och 
syftar till att förändra ett sedan tidigare invant beteende. Denna förändring påverkar alla 
individer som arbetar inom organisationen och ska förhoppningsvis bland mycket annat 
leda till utveckling av de anställdas kompetens. När det sker en förändring, tror vi också 
att detta innebär att någon form av lärande sker, då lärande infaller genom påverkan från 
olika håll. Lärande, utveckling och olika saker som påverkar vårt lärande, är viktiga 
avsnitt som behandlas inom ämnet arbetslivspedagogik. (Ellström, 1996) Genom att 
undersöka ATCC Malmös medarbetares uppfattning kring en organisationsförändring 
och om det har funnits några möjligheter för ett lärande, anser vi att vår uppsats har god 
pedagogisk relevans.  

1.7 Disposition  
Uppsatsens disposition ser ut enligt följande:  

 

I det inledande kapitlet beskriver vi vårt ämnesområde och ger en del 
bakgrundsfakta kring vårt utvalda företag. Vidare klargör vi vissa 
begrepp och presenterar vårt syfte, avgränsningar, målgrupp samt 
pedagogisk relevans.  
I det andra kapitlet redovisar vi teorier inom området för 
organisationsförändringar och lärande, vilka ger läsaren en större 
förståelse för nästkommande kapitel.  

I det tredje kapitlet redogör vi för den metod vi använt oss av; 
utgångspunkter, genomförande och kvalitet. Vi diskuterar här 
också vår metod.  

I det fjärde kapitlet redovisar vi de empiriska resultaten från våra 
utförda intervjuer på ATCC Malmö. Dessa analyserar vi sedan 
med hjälp av vår teori. Vi ger också uttryck för de funderingar 
som uppstått under studiens gång. 

                                   I det sista kapitlet diskuterar vi vår studie och knyter ihop säcken i 
111111111                 slutsatsen. 

                                    

Kapitel 1: 
Inledning 

Kapitel 2: Teori 

Kapitel 3:Metod 

Kapitel 4: 
Empiri o analys 

Kapitel 5: 
Diskussion 
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Teori 
2.1 Genomförande 

2.1.1 Litteratursökning av teoretiska källor 
För att finna teori som var relevant för vårt syfte, inhämtade vi data och litteratur från 
ett antal källor, t.ex. från böcker, ur tidningsartiklar, från föreläsningar och från Internet. 
Vi har funnit vår litteratur på Universitetsbiblioteket och Social- och 
beteendevetenskapliga biblioteket i Lund, samt på ett bibliotek i Stockholm. Vid 
biblioteken i Lund sökte vi via söksidorna Lolita och Libris och sökorden vi använde 
oss av var bl.a.; organisationsutveckling, organisationsförändring, lärande, lärande 
organisationer, organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap, information, 
kommunikation, motivation, delaktighet, feedback. 

2.1.2 Urval av teoretiska källor 
Många av sökorden vi använde oss av resulterade i ett antal träffar, men då viss 
litteratur var inriktad på psykologi eller ekonomi var den inte relevant för vår 
ämnesinriktning eller för vårt syfte. Vissa av sökorden gav dock ett antal intressanta 
träffar och förslag på böcker. Utifrån dessa böckers litteraturförteckningar gjorde vi, då 
vi i största möjliga mån ville använda oss av primärkällor, retrospektiva sökningar efter 
originalkällorna. Viss information vi funnit är sekundär, dvs. primär litteratur är 
beskriven utifrån författaren, av sekundärkällan. Men då utbudet av sekundär 
information har varit stort och det har varit besvärligt att få tag på primärkällor, har vi 
ibland varit tvungna att hämta vår information från författare, som redovisat sina 
föregångares teorier. Vi har varit uppmärksamma på att inte hämta information från de 
sekundärkällor, där författaren tolkat sina föregångares teorier, utan bara redovisat dem. 
I de fall vi fått tag på primära källor som är skrivna för länge sedan då författaren levde, 
men som fortfarande används och tolkas av nutida författare, har vi använt oss av denna 
litteratur.  

I vårt urval har vi varit noga med att vår litteratur skulle vara vetenskaplig, ha relevans 
för vårt syfte och vara relativt aktuell. När det gäller aktualitet var vi väl medvetna om 
att det hela tiden produceras ny forskning inom ämnet arbetslivspedagogik.  

Vi har alltså fokuserat vårt urval av litteratur på primärkällor, med hjälp av vilka vi haft 
möjlighet att fördjupa resonemangen i sekundärkällorna. Andra källor, som använts har 
vi fått rekommenderade av lärare och kurskamrater under arbetets gång. 

2.1.3 Bearbetning och källkritik av teoretiska källor 
Många svenska forskare och författare hänvisar till varandra och till varandras källor 
och forskning. För att kunna avgöra huruvida de källor vi funnit har vetenskaplig 
kvalitet valde vi att bedöma dem utifrån saklighets- och objektivitetssynpunkt, enligt 
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Thurén (1986). Tendens, perspektiv och beroende är de aspekter han använder för att 
undersöka just detta. Vid bearbetning av källor måste man undersöka om källan är 
opartisk eller om författaren varit influerad av något perspektiv. För att kunna göra en 
bra analys är det nödvändigt att vara medveten om författarens perspektiv, då det näst 
intill är omöjligt att vara opartisk. Det är också nödvändigt att ta reda på varifrån 
uppgifter kommer och på vilka teorier resonemanget grundas för att beakta 
beroendeaspekten. Många av de källor vi funnit har haft samma systemteoretiska 
perspektiv på t.ex. lärande, vilket vi har varit tvungna att ta hänsyn till och vara väl 
medvetna om. Vi har utgått från ett pedagogiskt perspektiv i vår tolkning, men vi har 
också använt oss av viss annan litteratur för att få fler infallsvinklar.  

2.2 Inledning till teoriavsnittet 
Syftet med denna studie var att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring 
den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera 
förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. 

Vi kommer i teorikapitlet att diskutera hur organisationer fungerar i allmänhet, men vi 
kommer också att, med avseende på en organisations struktur och kultur, diskutera 
organisationsförändringar. Vi kommer att ta upp begreppet ledarskap och dess 
betydelse vid en organisationsförändring och hur kommunikation och information spelar 
in vid en förändring. Därefter kommer begreppet lärande att definieras och vi tar upp 
olika aspekter av lärande som kan vara intressanta för vår studie. Slutligen tar vi upp 
vad vi anser vara förutsättningar för lärande; motivation, delaktighet och feedback. Vi 
har valt att starta vårt teorikapitel med att ta upp den teori som förs på en 
organisationsnivå, därefter går vi vidare till teorier på individnivå. 

2.3 Organisationen  

2.2.1 Organisationsstruktur 
De flesta större organisationer har ett s.k. hierarkiskt system, som visar indelningen i 
avdelningar och de viktigaste ledningsfunktionerna. Hierarkin i organisationen kan ha 
många uppgifter, men den handlar främst om befogenhet och rätt att fatta vissa typer av 
beslut. (Bakka, Fivesdal och Lindkvist, 2001) Strukturen kan delas in i formell och 
informell struktur. Den formella strukturen kan betraktas som ett medel att nå olika mål 
och kan, enligt Minzberg (1979, s. 2), definieras som;  

”/…/ summan av de sätt varpå den delar upp arbetet i klara uppgifter och sedan uppnår 
koordinering mellan dem.”  

Formell struktur är de huvudregler, vilka gäller i en organisation, tex. vad gäller 
arbetsdelning och styrning. Med begreppet formalisering menas hur stor vikt som läggs 
vid regler, direktiv och andra formella strukturer.  

Att decentralisera en organisations struktur innebär att den hierarkiska strukturen till 
viss del bryts ner, och ett försök att delegera uppgifter och beslutskompetens till lägre 
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nivåer i organisationen görs. Men det finns både för- och nackdelar att decentralisera 
organisationen.  

Argumenten för decentralisering (frihet under ansvar) är bl.a. att i centrerade 
organisationer blir ledningen ofta överbelastad. Då försvinner centraliseringens fördelar, 
och beslutsprocessen blir trög. Att decentralisera organisationen ger ledningen 
möjlighet att koncentrera sig på de centrala uppgifterna. Andra argument för 
decentralisering är att arbetsmotivationen höjs (se kapitel om motivation nedan), den 
inre rekryteringen för högre befattningar stimuleras, flexibiliteten - särskilt på de 
operativa nivåerna - blir större och de anställda får frihet under ansvar. Argument för 
centralisering är t.ex. att denna struktur gör det lättare för den översta ledningen att föra 
organisationen i rätt riktning, det finns möjligheter att göra besparingar i 
administrationen, beslutsbefogenheten koncentreras till de duktigaste ledarna, 
beslutsfattandet går snabbare, osv. Men i en väl fungerande decentraliserad organisation 
förutsätts att vissa funktioner är centraliserade för att organisationen ska fungera. 
Funktioner, som dessa är ekonomistyrning, budget- och strategiska beslut, samt beslut 
om anställningar av ledare och specialister på högre nivåer. (Bakka et al. 2001) 

2.2.2 Organisationskultur  
Informella normer och sociala relationer i en organisation inverkar på de anställdas 
organisationsbeteende genom det, som kallas organisationskultur. Men vad innefattar då 
detta begrepp? Ordet kultur kommer från det latinska colore, vilket betyder bearbeta. 
Jacobsen och Thorsvik (1995) beskriver kultur på följande vis: 

”Kultur syftar på drag i vårt tänkande, vår erfarenhet, och vår kunskap om tillvaron, på 
våra idéer, värderingar och normer i livet” (Jacobsen och Thorsvik, 1998, s. 117).  

Men hur kan då en organisationskultur beskrivas? Varje organisation har sin kultur, som 
består av målsättningar, värderingar och spelregler för hur den informella 
kommunikationen i organisationen fungerar. (Deal och Kennedy, 1983) En 
organisationskultur, är den del i organisationen som består av underliggande 
kulturelement, vilka är grundläggande antaganden, värderingar, normer och artefakter 
(konkreta fysiska föremål, samt talesätt och beteenden, som är uttryck för de 
underliggande kulturelementen). (Jacobsen och Thorsvik, 1998) 

Desto mer komplex en organisation är till strukturen, ju mer heterogen blir 
organisationskulturen. Kultur bygger på lärande (kultur utvecklas efter hand som en 
grupp lär sig bemästra både problem i förhållande till omvärlden och problem med den 
interna organisationen) och prövas i praktiken. Viktigt är också att den kultur som råder 
hos en grupp lärs ut till nya medlemmar i organisationen som det riktiga sättet att 
uppfatta, tänka och känna i förhållande till problem. Kulturen är överförd genom 
organisationens socialiseringsprocess. Dessa informella regler är, för en del individer, 
ofta mer betydelsefulla än organisationens formella regler. (Schein, 1985) 

Bolman och Deals (1997) symboliska ram (eng. symbolic frame) kan jämföras med den 
organisationskultur vi just beskrivit. De menar att symboler är uttrycket för kulturen i 
organisationen, och poängterar liksom Schein (1985) att informella regler ofta är mer 
betydelsefulla för en individ än vad de formella reglerna är. Vidare skriver Bolman och 
Deal (1997) att många händelser och processer är, för den anställda, mer betydelsefulla 
än vad själva produktionen är. En organisations byggstenar är konstruerade av 
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symboler. De, i organisationen inbyggda mönstren, består av tro, värderingar, praktik 
och artefakter, som hos de anställda bekräftar vem de är och hur de ska handla i olika 
situationer.   

Man kan, i en organisation, skilja på en stark och en svag organisationskultur. En svag 
kultur är den, då de anställda jobbar endast för att tjäna pengar, medan en stark sådan är 
en då alla är införstådda med företagets målsättning och jobbar för den. I en stark kultur 
är ritualer, ceremonier, myter och historieberättelser viktiga ingredienser. Riter och 
ceremonier består av dagliga beteendemönster i kulturen, som tex. förmiddagskaffe och 
julfester. Myter och historieberättelser leder organisationen vidare. En stark kultur kan 
alltså förklaras som ett system av informella regler, som klargör hur vi till större del 
handlar. Dessa informella regler ökar människors tillfredställelse, vilket leder till ökad 
arbetsinsats. (Deal och Kennedy, 1983) 

Precis som Deal och Kennedy (1983) menar Schein (1985) att dessa grundläggande 
antaganden är ytterst svåra att mäta. Dels eftersom de finns ”inne i huvudet på folk” och 
dels eftersom individen själv oftast inte är medveten om sina grundläggande 
antaganden. Men om en organisation och dess medlemmar ska genomgå en förändring, 
hur påverkas då kulturen i organisationen? Förändringar innebär alltid ett hot mot 
kulturen. De anställda knyter starka band till alla symboler i företaget. En förändring 
bryter ner dessa relationer, vilket medför att de anställda kan känna sig osäkra och 
förvirrade. Initiativtagarna till förändringarna måste inse att de inte kan genomföra en 
förändring utan att behöva brottas med organisationens kultur.  

Även Bolman och Deal (1997) poängterar vikten av att, vid organisationsförändringar, 
ha som mål att skapa symboler och gemensamma värderingar hos de anställda. De 
menar också att initiativtagarna till en förändring bör inse vikten av att kommunicera 
förändringen genom att berätta historier och hålla företagets bakgrund vid liv, samtidigt 
som de arrangerar möten och firar förändringen. Följer man inte dessa råd kan de 
anställda komma att förlora mening och syfte för det de gör.   

Efter att ha tittat på hur strukturen och kulturen i organisationer ser ut finns det 
möjlighet att se att struktur och kultur samarbetar. Den formella strukturen i en 
organisation kan visa på vad som är organisationens grundläggande antaganden, 
värderingar och normer. Organisationsstrukturen kan tolkas som en symbol, som i sig 
säger något om kulturen i organisationen. Är strukturen starkt kontrollerad genom 
hierarkiska system kan detta vara ett bevis på att kulturen i organisationen är sådan att 
personalen har behov av att ledas, eller att ledningen (toppen på hierarkin) inte litar på 
att de anställda kan ta eget ansvar. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) Deal och Kennedy 
(1983) ser också ett samband mellan struktur och kultur. Att människan ska stå i 
centrum i en organisation är för många en självklarhet. Men det är inte lika självklart att 
uppnå ett sådant måtto.  

2.2.3 Ledarskap 
Ledarskapet i en grupp/organisation har stor betydelse för klimat, samspel, kreativitet 
osv., och ledaren spelar stor roll när det gäller delaktigheten i organisationen. En 
organisation kan se olika ut beroende på hur delaktig personalen får lov att vara i ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete. I vissa organisationer tillåts de att prova på små och 
stora förändringar. I andra organisationer dominerar rutiner och ”jantelagen”, vilket kan 
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innebära att ingen tillåts ta initiativ eller använda sitt kunnande fullt ut. Deltagande i 
planering och förändringsarbete och vidareutveckling är en nödvändig grund för att 
personalen skall kunna skapa en lärande organisation. (Kronvall, Olsson & Sköldborg, 
1991)  

Ellström (1996) ser på ledarskap som en sammanhängande rad av handlingar med 
avsikt att utöva inflytande på en grupp människor så att gruppen kan sätta upp mål och 
nå dessa. Denna definition av ledarskap fokuserar på tre aspekter: 
 

1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 
2. Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. 
3. Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål.  

Ledaren arbetar inom ramen för formella mål, strukturer, nätverk av personliga och 
sociala relationer, kultur och maktförhållanden i organisationen och i relation till 
organisationens omvärld. Ledarna i en organisation är de som har störst möjlighet att 
påverka och forma de förhållande som existerar i en organisation, och det är möjligtvis 
just detta som är en ledares viktigaste uppgift. Ellström (1996) tre ledarskapsaspekter 
om ledarens roll vid organisationens mål kan jämföras med den diskussion Kronvall, 
Olsson & Sköldborg (1991) för om det målinriktade ledarskapet, som diskuteras här 
ovan, där stor vikt läggs vid personalens delaktighet vid ett förändringsarbete. Det goda 
förändringsarbetet förutsätter att alla har deltagit i formuleringen och tolkningen av de 
styrande arbetsmålen. Ett sätt att skapa utrymme för alla medarbetare är att gemensamt 
arbeta fram dokument i form av arbetsplaner eller program. Utvecklingssamtal kan t.ex. 
vara ett sådant framtaget gemensamt program, där det sker en naturlig koppling mellan 
delaktighet och den egna självständigheten. Dessa samtal ska inte betraktas som privata 
angelägenheter mellan chefer och enskilda medarbetare, utan man måste försöka hitta 
former som förhindrar detta. Om personalen fått vara delaktig i organisationens dagliga 
arbete, blir det också vid ett förändringsarbete mer naturligt att delta i denna process. 

Ledare kan vara formell eller informell. Den formella ledaren är av organisationen 
utnämnd att styra, motivera och uppmuntra de underordnade så att mål uppnås, dvs. en 
administrativ roll. Den informella ledaren är inte utnämnd, utan har förvärvat denna roll 
genom sin förmåga att engagera och influera medarbetarna att nå det gemensamma 
målet. Vanligt inom grupper som inte har någon ledare är att det ändå utkristalliserar 
någon typ av informell ledare, denna variant av ledare kan ibland få en väldigt stark 
ställning inom denna typ av grupper. Det bästa för organisationen är om den formella 
ledaren samtidigt är den informella ledaren. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 

Ledarskap definieras, beroende på perspektiv och intresse, olika av olika forskare, men 
de flesta beskriver en ledare som en person som har uppdraget att guida, strukturera och 
förenkla aktiviteter och relationer i en grupp eller i organisationer. Förutom att det finns 
möjlighet att definiera ledaregenskaper kan en ledare betecknas som formell eller 
informell (eng. manager eller leader). En ledare kan vara en ledare utan att vara en 
formell sådan, och en ledare kan vara en formell ledare utan att leda. En formell ledare 
har genom formella instruktioner, åtagit sig rollen som ledare. Denne har en formell rätt 
att ta beslut. Det förekommer grupper där någon formell ledare inte utses. Det är då 
vanligt att gruppen utser en ledare, eller att en person tar på sig rollen som ledare. 
Personen har då inga formella rättigheter att ta beslut. (Yukl, 2001) 
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2.2.4 Information och kommunikation 
Kommunikationsproblem kan existera på alla arbetsplatser och anställda kan klaga på 
att kommunikationen mellan ledning och anställda är dålig. Om de anställda inte är 
orienterade om vad som sker fylls det tomrum, som möjligen finns, av rykten och 
skvaller. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) Detta resonemang kan vidareutvecklas med hjälp 
av Angelöws (1991) diskussion om åtgärder för att minska de möjliga risker för 
ryktesspridningar och förvanskad information som kan uppstå vid 
organisationsförändringar. Det är oerhört viktigt att ge medarbetarna riktig och direkt 
information om vad som skall ske inom organisationen. Det är stor risk för att olika 
budskap vantolkas och missförstås. Rykten uppkommer oftast i samband med en 
förändring och på grund av brist på information. Det är lättare för de anställda att färga 
sin tolkning om de saknar faktisk information och kunskap. Vid en förändring kan det 
också uppstå oordning och osäkerhet, och man känner sig stressad och det är i stressade 
lägen som vi avskärmar oss från information. 

Hur informationen fungerar i en organisation kan bero på hur auktoritetsstrukturen i 
organisationen ser ut. Kommunikationen i organisationen kan möjligtvis följa mönstret i 
auktoritetsstrukturen, gå uppåt i hierarkin eller gå tvärs över i auktoritetsstrukturen eller 
gå mellan de anställda på samma nivå i organisationen. Om ledningen inte ger 
information om förändringarna som kan pågå i en organisation, och som de anställda 
kan diskutera under den informella samvaron på jobbet, fylls detta tomrum 
oundvikligen av privata funderingar och spekulationer om vad som pågår i 
organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

2.3 Organisationsförändringen  
Hur fungerar organisationer och människor tillsammans, och hur kan man förbättra 
detta samarbete? Organisationsutveckling (eng. Organisational Development; OD) är 
en strategi, som används för att svara på denna fråga. Organisationsutveckling är en 
process i vilken man diagnostiserar organisationen, gör något åt det man vill förändra, 
gör en ny diagnos och förändrar ytterligare en gång om så behövs. Med hjälp av denna 
strategi vill man uppnå en förbättrad organisation, med ökad produktivitet och trivsel. 
Organisationsförändring kan i stället beskrivas som att det nya tillståndet är ändrat från 
det gamla. Hur ser konsekvenserna av förändringen ut? Har man uppnått det man hade 
för avsikt att uppnå, eller ska man förändra fler delar av organisationen? (French och 
Bell, år) 

Lewin (1951) grundade en generell modell för planerad förändring av sociala system. 
Vissa kallar denna modell för ”the Organizational Development (OD) model of 
change”. Lewin menade att en lyckad förändringsprocess genomgår tre olika faser och 
denna teori har influerat många andra forskare efter honom. Vidare ansåg Lewin, att 
man för att bäst lyckas med en organisationsförändring, bör följa tre generella steg; 
”unfreezing, changing, och refreezing”. Begreppen kan på svenska översättas till; 
”upptiningsfasen, förändringsfasen och återfrysningsfasen”. Förändringen startar när 
någon kraft i systemet förändras.  

I förändringsprocessens första steg ”unfreezing-upptiningsfasen” finns ett uppenbart 
behov av förändring i organisationen. Den som är ansvarig för att förändringen ska 
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lyckas försöker få medarbetarna att förstå de förändringar som skall göras. Man luckrar 
upp balansen mellan olika krafter i det sociala systemet så att detta blir instabilt. I det 
andra steget ”changing-förändringsfasen” försöker ledningen, att förändra och lösa upp 
negativa attityder istället för att försöka öka antalet medarbetare som arbetar för en 
organisationsförändring. Det blir nu möjligt att företa handlingar som förändrar 
förhållanden på olika nivåer i systemet. Det kommer alltid att finnas grupper som är 
emot en förändring och grupper som arbetar för en förändring. Det är av stor vikt att 
genom att få till stånd nya normer och handlingsmönster hitta bästa möjliga utväg för att 
stimulera en förändring. När en obalans har uppstått i organisationen kan systemet 
ändras och nya handlingsmönster kan komma till stånd. När förändringsprogrammet har 
implementerats och det önskade tillståndet har uppnåtts kan ansvarig för förändringen 
”refreeze-återfrysa” organisationen igen. Den genomförda förändringen stabiliseras och 
permanentas. Man kan säga att lärande har resulterat i nya handlingsmönster som 
stabiliseras.  (Lewin, 1951)  

Denna modell är väl använd av Bosse Angelöw (1991) när han diskuterar hur det goda 
förändringsarbetet kan utvecklas och struktureras. Han menar att förändringsviljan kan 
göras stark hos de anställda om de ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 
förändringsprocessen. Om de anställda får vara med och planera åtgärder och formulera 
problem och diskutera förslag till förändringen ökar detta deras motivation (motivation, 
se nedan). 

En parallell till Angelöws (1991) reflexioner kan här dras till Svensson, Aronsson och 
Höglund (1990) samt Kronvall et al. (1991) som anser att förändring inte ska diskuteras 
i alltför abstrakta termer utan istället kopplas direkt till medarbetarnas erfarenheter från 
arbetslivet. Utgångspunkten för diskussioner kring förändringar kan lämpligen vara 
medarbetarnas upplevda problem i en organisation. Individens egenkontroll, d.v.s. 
möjlighet att kontrollera och påverka sin egen situation, minskar dennes känsla av stress 
och ökar engagemanget i förändringsprocessen. Ledning och medarbetare måste kunna 
föra en öppen dialog för att kunna nå en bred delaktighet i förändringsarbetet. Alla inom 
organisationen måste få den information och de uppgifter de behöver för att kunna ta 
ställning i sakfrågor och därför är det viktigt att alla förstår diskussionen som förs. Om 
man redan i början av förändringsarbetet för en bra dialog finns det möjligheter för den 
att fortsätta utvecklas som en del i företagets framtida dagliga arbete och 
kommunikationen mellan företagets olika delar kan förbättras. 

Förutom att de ansvariga för en förändring inte ska diskutera förändringsarbetet i alltför 
abstrakta termer, bör de personer som är initiativtagare till en förändring; konsulter, 
ledningsgrupper e.d. enligt Jeffmar (1992) akta sig för att fastna för en viss teori eller 
modell. Det finns risk för att förståelsen för organisatoriska skeenden kan minska om 
initiativtagarna envetet försöker applicera en teori eller modell på individerna i 
organisationen. Verkligheten är nämligen mer komplex än teorin. Teorin är en 
provisorisk beskrivning av verkligheten. Det kommer vid ett utvecklingsarbete, förr 
eller senare, inträffa händelser, som inte är möjliga att beskriva utifrån en teori. Teorier 
och modeller kan dock vara utmärkta vägledare under en förändringsprocess. (Jeffmar, 
1992) 

Initiativtagarna till en förändring bör alltså vara medvetna om att språket inte bör vara 
för abstrakt, då förändringen diskuteras. Ledningen bör inte heller fastna i en modell 
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eller en teori. Men det är också viktigt att ledningen är medveten om att en förändring 
tar tid att implementera. (Jeffmar, 1992) 

2.4 Lärande   
Lärande kan definieras på många olika sätt, men en definition av lärande kan vara 
(Robins, 1993, s. 119): 

”/.../ lärande inträffar när individer, grupper eller organisationer företar en relativt 
permanent förändring av beteende på grundval av erfarenheter.” 

För att det ska finnas befogenhet att tala om att det skett något lärande bör en person 
eller grupp ha ändrat sitt beteende. Lärande kan bl.a. uppstå då vi upplever något, och 
försöker analysera varför detta har hänt. Vi reder följaktligen ut vad som kan göras åt 
saken och ändrar till slut vårt beteende. Att dessa steg följs är oerhört viktigt eftersom 
denna situation förutsätter att det finns ett samband mellan vad vi vet (kunskap) och vad 
vi gör (beteende). Lärande sker så på grundval av erfarenhet, dvs. något som vi upplever 
eller har upplevt. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)  

Kolbs (1984), lärandebegrepp avser människans utveckling genom konkreta 
erfarenheter. Det är genom omvandling av erfarenheter som kunskapen skapas och 
denna omvandling innebär en bearbetning av intryck som leder till reflektion. 
Utvecklingen av kunskap och förmåga att handla är det som ses som lärande. Kolb 
beskriver denna form av lärande process med hänvisning till Lewins modell, men han 
har även hämtat idéer från Piaget och Dewey. Modellen består av fyra faser:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur. Erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984, s. 21) 1 

                                                 
1 Kolbs läromodell är inte återskapad i sin helhet utan vi har bara tagit med de delar vi ansåg vara 

relevanta för vårt syfte. Denna modell refererar Kolb till som Lewins och gör inga anspråk på att själv 
ha utarbetat. 
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Processen startar med att individen är med om en här-och-nu erfarenhet, en händelse 
som personen tar till sig med öppna sinnen, concrete experience. Detta följs av en 
insamling av observationer om den gjorda erfarenheten, som ligger till grund för 
reflektion som görs utifrån olika synvinklar, observations and reflections. Här efter 
analyseras datan som sedan återkopplas till den som gjorde erfarenheten. Individen 
skapar en abstrakt förståelse som förklarar händelsen, formation of abstract conceptions 
and generalizations. Den abstrakta förståelsen som nu har utvecklats tillämpas i 
verkliga situationer när det kommer till beslutstagande och problemlösningar och nya 
utgångspunkter för handling kan härifrån förklaras, testing implications of concepts in 
new situations. 

Individen går sällan igenom alla fyra faser, även om detta skulle vara det mest optimala 
för det bästa lärandet. Vi begränsar vårt lärande genom att vi utvecklar speciella lärstilar 
som innehåller övervägande den ena eller den andra fasen. Att kunna förbättra vår 
lärprocess, genom att vi lär oss att reflektera över vårt eget sätt att lära, är då ett viktigt 
syfte med den erfarenhetsbaserade lärandeteorin. (Kolb, 1984)  

Enligt Argyris (1993) uppstår lärande också precis så som Kolb menar, när vi upptäcker 
och rättar till fel (eng. error). De fel vi gör uppstår då vi inte får de resultat vi hade 
intentionen att få. Vi lär oss genom att rätta till dessa fel. Vi lär oss också då vi för 
första gången upplever att intention och resultat stämmer överens.  

Single-loop och double-loop learning är två nivåer av lärande som Argyris (1993) talar 
om. Vad en person vill uppnå med vissa bestämda handlingar beror på vilka s.k. 
styrande värden han eller hon vill tillfredsställa. De styrande värdena kan förklaras som 
dominerande synsätt, normer och värderingar i organisationen. Om en handling inte 
leder till de förväntade konsekvenser väljer individen en handlingsstrategi som innebär 
ett annorlunda beteende än tidigare. Inget ifrågasättande görs av referensramarna kring 
problemet, dvs. de styrande värdena. Detta innebär ett mycket begränsat lärsystem då 
inga grundläggande fel rättas till. Detta kallar Argyris (1993) för single-loop lärande. 

Ellström (1996) menar, liksom Argyris (1993), att det finns två nivåer av lärande där 
han kallar den första anpassningsinriktat (jmf. single-loop learning, Argyris 1993). 
Något utrymme för ifrågasättande och reflekterande finns inte på denna nivå, då 
personalen får givna avgränsade uppgifter som ska lösas enligt fastställda metoder. Om 
personalen inte ges utrymme för kritiskt tänkande, och de anställda i organisationen har 
socialiserats in i ett visst sätt att arbeta, kan det finnas risk för att detta 
anpassningsinriktade lärande skapar en s.k. kompetensfälla. Dessa vanor ger en trygghet 
i arbetssituationen, men de hindrar också att dåliga arbetsmetoder upptäcks och 
förbättras. Detta kan i sin tur leda till ett bevarande av de strukturer som finns i 
organisationen och det finns ingen möjlighet att skapa förutsättningar för att på ett 
effektivt sätt klara av omvärldens krav. 

Double-looptänkandet, det andra lärsystemet som Argyris (1993) talar om innebär att 
referensramarna, dvs. de styrande värdena, omprövas när problemlösningen inte får det 
utfall som var tänkt. När det gäller double-loop tänkandet är det nödvändigt för en 
person att känna till orsakerna till varför han eller hon handlar på ett visst sätt för att 
kunna tillämpa sig detta tänkande. Det måste finnas möjlighet att skilja på individens 
förklaring till varför han/hon agerar på ett speciellt sätt, espoused theory och vad 
han/hon egentligen gör, theory-in-use. Epoused theory är personen medveten om och 
den skiljer sig från person till person. Den teori som han eller hon verkligen använder 
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och som kan studeras genom att direkt observera beteenden, är oftast omedveten och 
lika för de flesta individer. Detta är anledningen till varför personen befinner sig i ett 
single-loop tänkande. Om en person börjar reflektera över sina egna handlingar, theory-
in-use, och bakgrunder till dem, epoused theory, kan man underlätta för ett double-loop 
tänkande att komma till stånd. Då personen börjar använda och tillämpa sig av detta sätt 
att tänka och skapar en ny theory-in-use, blir det också nödvändigt att ändra 
organisationens rådande struktur, värderingar och normer.  

De theories-in-use, som individen, för att hantera pinsamma och hotfulla situationer, lärt 
sig tidigt i livet kan enligt Argyris (1993) leda till att en människa får defensiva rutiner. 
Dessa rutiner kan också vara ett hinder för att dubble-loop lärande ska uppstå, både för 
individen själv och för organisationen. För att ändra ett defensivt beteende menar 
Argyris att Lewins modell kan vara en lämplig tillämpning. Han håller dock inte med 
om att, då man ändrar sitt single-loop lärande och hamnar i nästa stadium, det tidigare 
beteendet kommer att elimineras. Argyris andra invändning mot Lewin är att det 
stadium en person, efter att ha ändrat sina defensiva rutiner, inte är fruset, då personen i 
fråga fortfarande lär sig nya ting.   

Ellströms utvecklingsinriktade lärande är en motsvarighet till Argyris double-loop 
lärande. Här finns det större möjlighet till eget handlingsutrymme och en större 
frihetsgrad än i det anpassningsinriktade lärandet. Argyris och Ellströms begrepp kan 
jämföras men inte likställas, eftersom Argyris teorier lägger tyngdpunkten på 
organisationsnivå och Ellström på individens utveckling, och det finns många paralleller 
att dra. (Argyris, 1993) 

2.5 Förutsättningar för lärande  

2.5.1 Motivation 
Enligt Jacobsen & Thorsviks (1998) tolkning av Weiner (1992) kan motivation 
definieras som:  

”En inre psykologisk process hos individen som skapar en drivkraft som får oss att 
handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller den och förstärker den” s. 221. 

Det har utförts studier som visar att det som motiverar en människa varierar från en 
person till en annan och från en situation till en annan. Motivationsteori ger därför inte 
underlag för att säga något generellt om motivation som gäller för varje individ och 
varje situation. Däremot kan motivationsteori hjälpa oss att förstå och begripa 
betydelsen av motivation i det enskilda konkreta fallet. Företagsledare måste känna till 
de faktorer som stimulerar eller driver en individ att frivilligt agera på ett visst sätt, för 
att kunna skapa drivkraft som får medarbetarna att handla i samma riktning som 
organisationens mål.  (Kreitner & Kinicki, 1992) 

McClelland studerade de faktorer som ger människor viljan att utföra sitt arbete. Han 
betraktade behov som personlighetsdrag och menade att det framförallt finns tre olika 
behov som är viktiga i en organisationsmiljö. Dessa är behovet av utmaningar och att 
lyckas, behov av makt samt behov av kontakt med andra människor och social 



 15

tillhörighet. Behoven skiljer sig åt mellan olika individer. Därför delade han upp 
behoven efter styrka hos olika individer i tre grupper (Schou, 1991): 

Kontaktbehovet: Individen har stort behov av socialt umgänge. Han/hon behöver känna 
sig omtyckt och accepterad samt föredrar samarbete framför konkurrens. 

Maktbehovet: individen har stort behov av att påverka och kontrollera andra människor. 

Prestationsbehovet: individen har stort behov av att hävda sig mot andra personer och 
hela tiden förbättra sig själv. (Ibid) 

Herzberg (1966) kom med ett viktigt bidrag till forskningen inom motivation och 
användandet av olika incitament. Han kom fram till att de faktorer som människor inte 
tycker om, beträffande sina arbeten, inte är motsatsen till de faktorer som gör att dessa 
personer uppskattar arbetena. Han konstaterade att positiva känslor hos människor på 
olika arbetsplatser är knutna till prestationer, erkännande, ansvarets innehåll och 
befordran, medan de negativa känslorna ligger utanför arbetsinnehållet och är knutna till 
mer generella förhållanden i företagen. Herzberg drar sedan slutsatsen att det finns två 
typer av faktorer som har betydelse för arbetsmotivationen. Den första är de s.k. 
hygienfaktorerna (yttre faktorer) som är viktiga för att man inte ska vantrivas, men som 
inte i någon större utsträckning kan leda till arbetsmotivation. Exempel på sådana 
faktorer är, den fysiska arbetsmiljön, anställningstrygghet, relationer till 
arbetskamraterna, arbetsledningen, lönen och de sociala förmånerna. Dessa faktorer är 
nödvändiga men skapar inte någon arbetsmotivation på egen hand. Den andra typen av 
faktorer är de s.k. motivationsfaktorerna (inre faktorer) som anses utgöra förutsättningen 
för arbetsmotivationen. Exempel på dessa är, arbetsuppgiftens art, möjligheter till 
ansvarstagande, erkännanden, prestationer, möjligheter till personlig utveckling och 
befordringsmöjligheter.  

En individ kan aldrig få en positiv arbetsmotivation endast genom tillfredsställelse av de 
yttre faktorerna, utan måste dessutom kunna utveckla sig själv genom att arbeta. I 
Herzbergs teori återfinns vissa likheter med Maslows behovstrappa. (Herzberg, 1966)  

Maslow utvecklade en modell som han schematiskt beskrev med hjälp av en trappa. 
Modellen är en starkt förenklad bild av verkligheten men utgör ändå en grund för vidare 
diskussioner kring behovstillfredsställelse och arbetsmotivation. Modellen utgår från att 
människornas behov kan delas upp i fem huvudkategorier som vidare kan ordnas i en 
hierarki eller trappa efter respektive styrka. Huvudpoängen med modellen är att när 
bestämda behov tillfredsställs uppkommer nya. Ett tillfredsställt behov ger ingen 
motivation. Underst i hierarkin ligger de grundläggande fysiologiska behoven såsom 
hunger, törst, sömn osv. Nästa steg i trappan är trygghetsbehov, det tredje steget av 
sociala behov eller kärlek, det fjärde steget av självrespekt och respekt från andra och 
det femte och sista trappsteget består av självförverkligande. Alla människor har 
samtliga behov som finns i behovstrappan, men det är bara otillfredsställda behov som 
verkar motiverande. Individen avancerar från ett behovssteg till ett annat i trappan när 
behoven på lägre trappsteg är satisfierade. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) Herzberg 
(1966) menar att de tre behoven som befinner sig längst ner i trappan motsvarar 
hygienfaktorerna medan de två övre stegen motsvarar motivationsfaktorerna.  

Det är också viktigt att komma ihåg att en motivationsfaktor, när medarbetarna tar den 
för givet, kan övergå till en hygienfaktor efter ett tag. Motivationsfaktorer är alltså en 
färskvara som måste justeras eller bytas ut så att inte medarbetarna uppfattar dessa som 
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hygienfaktorer. Genom Herzbergs teorier finns det möjlighet att visa på olika 
motivationsaspekter som påverkar de anställda i en organisation. Somliga individer 
uppfattar en del faktorer som en motivationsfaktor medan andra uppfattar samma faktor 
som en hygienfaktor. Ledningen måste därför se till att medarbetare får 
motivationsfaktorer efter prestation.  (Kreitner & Kinicki, 1992) 

Framgångsrika människor och effektiva ledare har ofta bestämda mål som de strävar 
efter och de vet vart de vill komma. Jacobsen & Thorsvik (1998) beskriver Edward 
Lockes målteori och modell, för fastställande av mål, vilken består av fyra 
motivationsmekanismer, där mål fokuserar en individs uppmärksamhet på vad som är 
relevant och viktigt att genomföra. Mål påverkar även graden av ansträngning och 
motiverar människor till att agera i en viss riktning. 

De ökar även uthålligheten och varaktigheten av en individs ansträngningar över tiden 
och stimulerar människor till att skapa strategier och planer för att lättare nå målen. 

2.5.2 Delaktighet 
Delaktighet diskuteras av forskare som en viktig del av lärandeprocessen. För att de 
anställda ska lära sig i sitt arbete är det viktigt att de känner sig delaktiga i sitt arbete på 
sin arbetsplats. I dagens arbetsliv finns det stora handlingsutrymmen och möjligheter för 
de anställda att själva bestämma i sitt arbete. Det ges också, inom ramen för fastställda 
mål, viss möjlighet till delaktighet i planeringen av olika moment i det dagliga arbetet. 
Den traditionella arbetsfördelningen mellan ledning och anställda verkar dock inte visa 
några spår på att förändras nämnvärt. Den kritiska prövningen av mål och 
verksamhetsformer och utrymmet för reflektion, verkar också begränsad i 
organisationer idag. Delaktigheten och engagemanget i vad som sker i organisationen 
som helhet, är mindre viktig än vad man som medarbetare känner för det egna projektet 
eller arbetsgruppen. Målen har här varit betydelsefulla för att få igenom projektet. För 
att få medarbetarna mer engagerade och delaktiga i förändringar som sker inom en 
organisation, behövs det fler tillfällen till ifrågasättande och reflektion i verksamheten. 
(Ellström, 1996) 

Gustavsen (1990) lägger stor vikt vid att de anställda ska känna sig delaktiga vid en 
förändring. De menar även att det är företagets skyldighet att sätta in sin personal i 
företagets affärer så att de kan förstå helheten och på så sätt kanske ge några förslag på 
lösningar på problem som uppstår. Personalens okunskap anges ofta som en orsak till 
varför man inte låter dem vara delaktiga i förändringsarbetet. Detta tar även lång tid och 
kräver stort tålamod av alla. Eftersom medarbetarna inte har varit med tidigare så vet de 
inte hur det ska gå till, även om de vill vara med och påverka. När de sedan får tillfälle 
att vara delaktiga så vet de inte hur de ska agera och ofta visar ledarna genom sitt 
beteende att de inte vet tillräckligt mycket om företaget och dess verksamhet för att ta 
beslut.  

Reaktionerna, som uppstår inom en organisation, kan var många när en förändring 
presenteras uppifrån ledningen. En reaktion kan vara att man direkt anpassar sig till 
förändringen då de anställda inte tror sig kunna påverka utvecklingen, men detta 
behöver inte betyda att de är positivt inställda till förändringen. Om de anställda inte 
öppet är mot förändringen kan likgiltighet och passivitet vara en annan tänkbar reaktion 
då. Många gånger kan det också vara så att de anpassar sig till förändringen då de anser 
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eller tror att den kan leda till någonting bättre. Medarbetarna kan i vissa fall komma 
med en motsatt reaktion till anpassning och det är en motarbetning då de inte har för 
avsikt att följa den riktning som förändringen sätter upp. I samband med detta är det 
också möjligt att en individ eller grupp ger ett förslag på en alternativ förändring. 
(Olsson, 1985)  

2.5.3 Feedback    

Alla inom en organisation behöver uppmuntras och få beröm för att kunna känna att 
man gör ett viktigt och betydelsefullt arbete. Detta är den mest viktiga formen av 
feedback, men positiv utveckling kan ske även då man fäster uppmärksamheten på en 
individs speciella brister. (Nilsson, 1993) Ledningens betydelse, för ett företag att kunna 
nå framgång med olika typer av utvecklings- och förändringssatsningar, kan knappast 
överskattas, oberoende av viken strategi man valt för förändringen. Ledningen måste 
finnas där för att på olika sätt stödja och uppmuntra förändringsarbetet men också för att 
ställa krav på utvecklingsprocessen som sker. Det är viktigt att kommunikationen 
fungerar mellan den person som ger feedback och den person som tar emot den, och att 
utarbeta och upprätthålla en förtroendefull relation är ofta avgörande för denna 
kommunikation. ( Ellström, 1996) 

När det gäller feedback bör den vara så konkret som möjligt för att man ska undvika 
missförstånd och man ska alltid kontrollera att meddelandet har uppfattats på det sätt 
man avsett för att det inte ska få direkt motsatt effekt. För att feedback ska fungera på 
bästa möjliga sätt så bör den vara beskrivande som möjligt, inriktad på funktioner, och 
inte värderande, dvs. på personligheten. (Nilsson, 1993) 
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3 Metod  
I vårt metodkapitel kommer vi att redogöra för varför vi valt den strategi vi valt, vilket 
angreppssätt vi kommer att ha samt vilken datainsamlingsmetod (urval och intervjuer) 
vi använt oss av. Till sist kommer vi att kritisera och diskutera vår metod.   

3.1 Utgångspunkter 

3.1.1 Empirisk studie 
Då man ägnar sig åt empirisk forskning hämtar man kunskap utifrån erfarenheter. 
(Bryman, 2001), Vi ämnade att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring 
den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera 
förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. 

Analysen har skett i ett antal steg. I resultat- och analyskapitlet har vi beskrivit 
medarbetarnas reflektioner och reaktioner kring hur organisationsförändringen har gått 
till, och om de anser att de har lärt sig någonting av den förändring som har skett. I 
slutet av det kapitlet redogör vi för våra reflektioner kring vår analys. Dessa leder oss in 
i diskussionen, där vi diskuterar de frågor vi ställt oss.    
Vi gav oss ut i ”verkligheten” för att söka den information, som skulle ge oss svar på 
vårt syfte och våra frågeställningar. Vi ansåg att det mest lämpliga tillvägagångssättet 
att få svar på våra frågor var genom att utföra en empirisk studie.   

3.1.2 Kvalitativ strategi 
Kvalitativ strategi karaktäriseras av att man, istället för att göra en bred undersökning 
med flertalet personer (som vid kvantitativ strategi), går in på djupet hos ett mindre 
antal personer. Då man använder sig av denna strategi är man alltså inte ute efter att 
kvantifiera och generalisera, utan man fokuserar på att generera teorier eller 
förändringar ur de praktiska forskningsresultaten och lägger vikt vid hur individerna 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. (Denscombe, 1998) 
 
Man eftersträvar, som kvalitativt inriktad forskare, en nära relation till de personer man 
studerar, då man ser den sociala verkligheten som ett resultat av ett samspel mellan 
individer och alltså vill ha möjlighet att uppfatta världen på samma sätt som sina 
undersökningspersoner. Uppenbart är också att kvalitativ forskning lägger vikt vid 
ordens betydelse i presentationen av sina analyser av samhället, i stället för att redovisa 
mätningar som resultat av det sociala livet, likt vid kvantitativ forskning. (Ibid) 
 
Kvalitativ strategi kan rymma flera metoder, antingen separerade eller olika metoder 
tillsammans med varandra. Metoderna är deltagande observation, kvalitativa intervjuer, 
fokusgrupper, samtalsanalyser, samt dokumentanalyser. Vad som också utmärker en 
kvalitativ strategi är att forskaren använder sig av flera olika metoder i en och samma 
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undersökning. Vi har använt oss av både kvalitativa djupintervjuer och 
dokumentanalyser i form av tidigare undersökningar. (Bryman, 2002)  
 
Vi valde att använda oss av den kvalitativa strategin, då vi ville uppnå en djupare 
förståelse för det vi ämnade undersöka. 

3.1.3 Ansats 
Det finns en mängd ansatser att utgå från, då man bedriver forskning. Vi beskriver 
nedan den induktiva, den deduktiva och den abduktiva ansatsen. Val av forskningsansats 
berör i hög grad uppfattningar om relationer mellan empiri och teori. Det sätt, som 
främst används vid kvalitativa studier, nämligen induktion, innebär att forskaren går ut i 
”verkligheten” och söker information. Ur det insamlade materialet dras sedan generella 
och teoretiska slutsatser. I den deduktiva metoden, som främst är förknippad med 
kvantitativ forskning, härleder forskaren en hypotes som ska bevisas genom empirin. 
Förutom dessa två angreppssätt, finns det ett tredje, som kallas abduktion. Här sker en 
växelverkan mellan induktion och deduktion, där både teori och empiri ska 
vidareutvecklas. (Wiedresheim-Paul, Eriksson, 1993 & Bryman 2001) 

Det kan vara bra att tänka sig förhållandet mellan teori och praktik i termer av deduktiva 
och induktiva strategier (Bryman, 2001), men vi har valt att inte ta ställning till vilken 
ansats vi har använt oss av i vår studie, då vi anser oss ha blandat de tre angreppssätten. 
Vi har varit induktiva i det hänseende att vi gått ut i ”verkligheten” för att söka svar på 
vår frågeställning, samtidigt som vi har varit deduktiva, då vi haft viss förförståelse för 
ämnet. Att vi har abduktiva inslag i vår forskning syns genom att vi har vidareutvecklat 
vår teori efter vilka empiriska fynd vi fått. 
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                                                              Teori (modell) 

 

 

                          Generaliseringar                                                Hypoteser                                                                                                           

 

 

                                        

                           Observationer                                                   Observationer 

 

 

          Induktiv ansats                          Verkligheten                           Deduktiv ansats 

                                                                    Empiri 

 

Figurr. Induktiv och deduktiv ansats, Wiedersheim-Paul, F, & Eriksson, L. (1993), Att utreda, forska 
och rapportera, s. 150 

3.2 Genomförande 

3.2.1 Urval 
Inom kvalitativa studier är det mest frekvent förekommande att man jobbar med ett litet 
urval personer. Urvalet för vår studie styrdes av att antal faktorer. En var huruvida vi 
önskade generalisera vårt material. Som vi tidigare nämnde är vi, som kvalitativa 
forskare, inte ute efter att generalisera våra resultat till en större population. (Miles och 
Huberman, 1994) Vi vill snarare få en djup förståelse för våra intervjupersoners 
reflektioner och reaktioner kring omorganiseringen på just ATCC Malmö. Förutom att 
ta hänsyn till generaliseringsfaktorn styrdes vårt urval av en del praktiska ramar, så som 
tidsbegränsning och ekonomiska faktorer. 

Vid vårt urval av intervjupersoner satte vi, för att i största möjliga mån öka studiens 
trovärdighet, upp ett antal kriterier (se bilaga 1) hos personer vi önskade intervjua. När 
man väljer ut personer som ska ingå i en undersökning utifrån en redan känd egenskap 
(våra kriterier) är urvalet ett så kallat strategiskt sådant. (May, 1997) Kriterierna 
tillgodosågs av ledningen, som dagen då vi kom ut till ATCC för att utföra våra 
intervjuer, såg till att vi fick intervjua personer som uppfyllde önskade kriterier.  

3.2.2 Semistrukturerad intervjuguide 
Då man valt en kvalitativ ansats i sin studie är det vanligt att man använder sig av 
antingen halvstrukturerade/semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Vad som 
skiljer dessa intervjuer åt är att den först nämnda typen ger intervjuaren möjlighet att 
ställa frågor runt omkring ämnesområdet och frågorna, medan man i en strukturerad 
intervju håller sig till de författade frågorna. (Bryman, 2002 & May, 1997) 

Det intervjusätt som passade vår studie bäst var det semistrukturerade. (Intervjuguide, 
se bilaga 2.) Fördelen med detta sätt var att respondenterna tilläts prata fritt kring 
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ämnesområdet, vilket ledde till att svaren blev mer utförliga och det gavs utrymme för 
individuella skillnader. Detta ledde i sin tur till att vi kunde gå in på djupet på de 
områden vi tyckte verkade mest intressanta och givande för vårt syfte. Det fanns också 
en möjlighet att leda in intervjupersonerna på de områden som var intressanta och 
intervjupersonen hade också möjlighet att prata om det de tyckte var viktigt. Alla 
intervjupersoner fick svara på frågor inom samma ämnesområden, men då vi ansåg att 
det behövdes kunde vi lägga in följdfrågor för att erhålla mer uttömmande svar.  

Förutom de ovan uppräknade fördelarna med semistrukturerade intervjuer minskar 
denna typ av intervju risken att intervjuaren under intervjun formulerar mindre lämpliga 
frågor, som exempelvis kan vara ledande eller alldeles för mångtydiga, oklara eller för 
långa. Detta kan i sin tur leda till otillförlitliga och/eller begränsade svar. (Bryman, 
2002)  

3.2.3 Genomförande av intervjuer 
Efter klartecken från ATCC Malmös ledning kunde vi inleda våra intervjuer. Innan vi 
satte igång med den egentliga intervjuundersökningen utförde vi dock en pilotstudie. 
Genom att utföra en sådan kunde vi säkerställa att frågorna fungerade som vi tänkt oss 
och att studien i sin helhet blev bra. Personen som ingick i vår pilotstudie var jämförbar 
med det urval vi gjorde på ATCC. (May, 1995)  

Vi besökte ATCC tre dagar och utförde under de dagarna sju intervjuer. Vi deltog båda 
vid samtliga intervjuer, men var ansvariga för hälften var. Intervjuerna utfördes i ett par 
olika rum där vi var ostörda. Intervjupersonerna bestod av tre män och fyra kvinnor. 
Alla personerna, utom en som var gruppledare, uppfyllde våra kriterier. Vi kom senare 
att frånse gruppledarens intervju, då svaren inte kunde nyttas i våra resultat.  

Före intervjun talade vi om för våra intervjupersoner om vilka vi var, varför vi skulle 
utföra denna studie och vilket syftet med studien var. När vi utförde våra intervjuer var 
det inte möjligt för intervjupersonerna att vara anonyma eftersom vi som intervjuare 
visste vem de var. En viktig etisk fråga i detta sammanhang var intervjupersonernas 
konfidentialitet, dvs. att garantera dem att det insamlade materialet skulle bearbetas så 
att det inte redovisades och avslöjades vem som sagt vad. (Bryman, 2001) Detta 
klargjordes för intervjupersonerna i början av varje intervju för att de skulle kunna 
känna att de kunde prata öppet. Vi har också fått klartecken från ATCCs ledning att 
använda organisationens namn i denna studie.  

För att inte gå miste om viktig information spelade vi in intervjuerna. Vi frågade 
intervjupersonerna om de samtyckte med att vi gjorde bandupptag. Samtliga gav sitt 
medgivande till detta. Efter att vi var klara med intervjuerna transkriberade vi dessa så 
fort som möjligt. Vi kunde då fortfarande minnas intervjuerna, och ta hänsyn till 
ansiktsuttryck, speciella gester, osv. i vår tolkning av resultaten.  

Efter att ordagrant ha transkriberat våra intervjuer kunde vi börja tematisera våra svar. 
För att på bästa möjliga sätt göra detta satte vi upp ett antal rubriker, under vilka vi 
sedan la in relevant empiri. Efter att vi ställt samman vår empiri började vi sortera ut 
den teori vi kunde nyttja i vårt teorikapitel och med hjälp av analysera vår empiri. För 
att kunna analysera vårt material gick vi igenom vår teori och tillämpade empiri på 
lämplig teori. 
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3.3 Kvalitet 

3.3.1 Tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet  
Trovärdigheten i kvantitativa studier kan relateras till reliabilitet och validitet. Men då 
vår studie är kvalitativ, och de ovan nämnda begreppen därför saknar relevans, 
diskuterar vi kvaliteten utifrån ett antal andra begrepp (Bryman, 2001): 

• Tillförlitlighet: En social verklighet kan beskrivas på en mängd olika vis, men det är 
trovärdigheten i en forskares studie, som avgör hur acceptabel den är för en annan 
person. Det gäller alltså att beskriva den sociala verkligheten så tydligt som möjligt. 
Detta görs på bästa sätt genom respondentvalidering, vilket innebär att man låter 
sina intervjupersoner ta del av de resultat man kommit fram till innan man redovisar 
sin fullständiga rapport. Detta har vi dock inte gjort i vår studie. 

• Överförbarhet: Det resultat man kommer fram till i undersökningen ska vara 
applicerbart på liknande studier. Denna studie skulle kunna användas som underlag 
och inspiration för liknande studier, men då studiens omfattning är så pass liten och 
utförd på en speciell plats med speciella omständigheter, är det liten chans att våra 
resultat kommer att kunna överföras till liknande företag.  

• Pålitlighet: För att forskaren ska kunna bedöma studiens pålitlighet är det viktigt att 
han eller hon har en granskande syn på sitt arbete. Trovärdigheten ökar genom att 
man redogör för hur man gått tillväga i sin studie och vilka brister i kvaliteten som 
kan finnas. Vi har försökt att vara tydliga i vår redogörelse för hur vi har gått 
tillväga. Vi har också sökt se kritiskt på vår studie för att kunna se realistiskt på 
kvaliteten. 

• Möjlighet att styrka och konfirmera: Forskaren bör vara medveten om att det inom 
forskning inte är möjligt att vara helt objektiv. Men det ska vara uppenbart att 
forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktning 
påverka studiens resultat. Vi har varit på det klara med att det inte är möjligt att vara 
objektiv i sin studie. Vi har t.ex. konstruerat vårt syfte och skapat intervjufrågor 
utifrån viss förkunskap. Även tolkningar av intervjuerna har gjorts med viss 
subjektivitet. Vi har dock medvetet försökt undvika att lägga in egna värderingar i 
vår intervjuguide. 

3.4 Metoddiskussion  
Efter att vi kommit fram till ett syfte för, och ett antal frågeställningar kring, vår studie 
bestämde vi vilken metodstrategi, som skulle passa vår empiriska studie bäst. Vi kom 
fram till att den kvalitativa strategin var den som passade bäst, och vi skulle utföra 
djupintervjuer med ett fåtal personer. Vi var inte intresserade av organisatoriska 
angelägenheter eller organisatoriskt lärande, utan snarare av individuella skillnader. 
Dessa fick vi på bästa sätt fram genom att utföra djupintervjuer. Vi valde att inte ta 
ställning till en specifik ansats i vår studie, men diskuterade tre av alla de möjliga 
ansatser man kan tänkas ha. 



 23

Vårt strategiska urval gjorde vi med hjälp av de kriterier vi satt upp, vilka vi föredrog att 
använda oss av för att öka trovärdigheten av studiens slutgiltiga resultat. För att få ut 
mesta möjliga av intervjuerna författade vi en semistrukturerad intervjuguide. Denna 
använde vi oss av under intervjuerna. 

Men hur har då vårt val av metod påverkat vårt resultat? Vi anser att vi har matchat den 
mest passande undersökningsstrategin med vårt syfte och våra frågeställningar. Att 
utföra en studie med hjälp av en kvantitativ strategi och genomföra t.ex. en 
enkätundersökning var för oss aldrig aktuellt, då vi varken var intresserade av att 
generalisera vårt resultat i förhållande till liknande organisationer eller se till 
organisatoriska angelägenheter, utan individuella. Vi skulle inte ha erhållit den 
detaljerade informationen om intervjupersonerna som vi faktiskt fick eller ha haft 
möjlighet att ställa följdfrågor vid eventuella oklarheter under intervjuerna med en 
kvantitativ strategi. 

Andra faktorer, som påverkat vår studie är våra värderingar som speglat våra personliga 
åsikter och känslor, och således påverkat vår forskning. Det har påverkat val av 
forskningsområde, utformning av frågeställningar som ska utforskas, val av metod, 
utformning av undersökningsdesign och tekniker för datainsamling. Våra personliga 
värderingar har också påverkat genomförande av datainsamling, analysen av data, 
tolkningen av data och slutsatser. Som vi påpekade i kapitlet om kvalitet är det viktigt 
att forskaren är medveten om eventuella skevheter och bakomliggande antaganden och 
hur dessa kan ha påverkat resultaten för att öka studiens trovärdighet. (Bryman, 2002) 
Vi har sökt fullfölja dessa rekommendationer.  
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4 Resultat och analys  
För att läsaren lättare skall kunna följa med i vår resultat- och analysredovisning, och i 
dess rätta sammanhang förstå respektive avsnitts innehåll, har vi valt att presentera 
resultaten på samma sätt och med liknande struktur som vi presenterat vår teori. De 
empiriska resultaten, med utgångspunkt i teorier, har vi sedan försökt integrera med 
vår analys, som sedan leder oss vidare till en slutdiskussion.  

I det första kapitlet kommer vi att redogöra för de empiriska resultat vi erhållit 
angående själva organisationen; Vilken struktur finns det inom organisationen, vilken 
kultur råder där och hur ser ledarskapet inom organisationen ut? Vi kommer här även 
att redogöra för hur kommunikationen och informationen inom organisationen har 
fungerat under förändringens gång.  

I nästa kapitel redogör vi för vad personalen tyckte om organisationsförändringen. 
Deras reflektioner och reaktioner kring behovet av en förändring och hur den nya 
organisationen har presenterats för dem.  

I följande kapitel redovisas svaren från frågorna rörande personalens motivation och 
delaktighet samt feed-back. Hur har deras förutsättningar för ett eventuellt lärande sett 
ut?  

I det sista kapitlet redogör vi för våra reflektioner kring empiri och analys. 

4.1 Organisationen 

4.1.1 Struktur 
På ATCC Malmö pratade de anställda om ”hyllan” och ”golvet”. ”Hyllan” som är 
belägen en våning upp, är den plats där cheferna har sin arbetsplats, och ”golvet” är där 
flygledarna arbetar. Att personalen fått nya chefer i form av gruppledare har bidragit till 
att det är lättare för de anställda att ta upp eventuella frågor och problem. Förut ansågs 
det besvärligt att gå upp på ”hyllan” och knacka på hos de högsta cheferna, medan de 
anställda har nära till sin nya chef/gruppledaren. Hade inte ”hyllan” funnits hade det 
möjligtvis uppstått en närmare relation mellan chefer och övriga anställda. Så här säger 
en anställd:  

”Det är ju en bit från golvet till hyllan. Man ses lite och man pratar inte så mycket från 
hyllan neråt.” 

Vidare säger personen: 

”Jag tycker ändå att man märker att dem som har 50/50 %-tjänst pratar mer med dem 
på hyllan. Det diskuteras då vad som händer, men det hålls inom lyckta dörrar. Det är 
ju bra, vad gäller diskussioner om elever och så, men allt annat med planering och så 
kommer inte heller ner till oss på golvet. Dem är i en liten värld för sig. Dem pratar inte 
utåt.” 
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Detta visade på ett visst missnöje hos de anställda, vad gäller relationen till cheferna. En 
annan anställd menade å andra sidan att den relation som man nu förväntades ha till sin 
gruppchef ibland kunde kännas allt för intim. De anställda umgicks med sin gruppledare 
under det dagliga arbetet, och ibland blev de lite kluvna till vad som gick att ta upp utan 
att det skulle påverka det dagliga arbetet: 

”Då är det kanske bättre med farbror chefen på hyllan?” 

Enligt Deal & Kennedy (1983) borde det vara en självklarhet för alla organisationer att 
personalen ska stå i centrum och vara en viktig del vid en förändringsprocess. Detta har 
man på ATCC betonat genom att decentralisera strukturen och gett gruppcheferna inom 
organisationen möjligheter att fatta vissa beslut utan att behöva fråga överordnade 
chefer, eller en centralt beslutande ledning.  

ATCCs organisationsstruktur är av relativt hög hierarkisk grad, trots att man genom 
gruppledartjänsterna har velat ändra på denna struktur genom att göra organisationen 
flatare. Det är nu meningen att vissa beslut ska vara möjliga att fatta på lägre nivåer. 
Detta fungerar dock inte alltid i praktiken. 

För att en organisation skall fungera på bästa sätt krävs det att vissa delar inom företaget 
fortfarande är centraliserade. (Bakka et al., 2001) Vi lade märke till att alla anställda på 
ATCC inte tycker att det fungerar bra med gruppcheferna och decentraliseringen, utan 
tycker att det var ganska skönt med det hierarkiska system som var mer påtagligt 
tidigare, med ”farbror chefen uppe på hyllan”. 

4.1.2 Kultur  
Deal & Kennedy (1983) och Jacobsen & Thorsvik (1998) anser att det finns en kultur 
inom alla organisationer. Shein (1985) menar att kultur bygger på lärande och att den 
hela tiden prövas i praktiken. En av de anställda påpekade under intervjuerna att det är 
lätt för de nyanställda att falla in i den rådande kulturen på företaget, att falla in i samma 
fack och klimat som de andra anställda. Kulturen som råder på ATCC är väldigt speciell 
och personalen fungerar väldigt bra med varandra socialt. För att bli flygledare går man 
igenom ett antal personlighetstester, där det ses till att personen klarar av den press det 
innebär att vara flygledare. Detta resulterar i att de anställda som klarar testerna och 
anställs som flygledare, har liknande personlighet.  

Det framgick vid intervjuerna att personalen inte riktigt brydde sig om vad som hände 
inom organisationen. De accepterade att de inte har full kontroll på allt som händer, och 
känner inte heller något behov att ta reda på fakta om det inte rör dem själva.  

Att det var så här såg man bevis på då många av intervjupersonerna beskrev sig själva 
som ”ganska lata och ganska nöjda”, eller som ”en lagom begåvad slöfock”. 

En annan anställd beskriver hur denne kommer till jobbet, gör vad som krävs, och sedan 
vill personen gå hem och glömma arbetsplatsen. Förutom denna person verkar det, 
utifrån de utsagor som gjorts i intervjuerna vi genomfört, som om fler anställda har 
denna inställning. 

”Jag orkar inte ens öppna alla mail och bryr mig inte om vilka avtal som gjorts, vilka 
möten som hållits osv. Jag orkar inte med det, och sedan är jag inte intresserad av att 
göra mer än nödvändigt. Jag vill komma hit, ha roligt medan jag är här, göra vad jag 
ska, och sedan vill jag gå hem och glömma det.”  
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Deal och Kennedy (1983) skiljer på en stark och en svag organisationskultur. I en stark 
kultur är uppmärksammandet av symboler en viktig ingrediens. På detta vis har ATCC 
en stark kultur, då man på företaget uppmärksammar dagliga ritualer, och gör annat som 
symboliserar en god kultur.  

En annan övergripande reaktion bland de anställda inom företaget var att de ansåg att 
organisationen är en speciell arbetsplats, där alla som vi nämnde tidigare har liknande 
personligheter. Detta fungerar väldigt bra, vad gäller det sociala samspelet, men 
samtidigt kan även detta göra det svårt för en utomstående att komma in i 
organisationen: 

”Det är svårt att slå sig in i denna bubbla. Man får snabbt foga sig efter hur vår kultur 
är här.” 

Trots att begrepp som ”hyllan” och ”golvet” existerar inom organisationen, tycker 
personalen att det är ett öppet klimat i organisationen, då de flesta t.ex. anser att det 
finns möjlighet att föra fram sin talan och ta upp eventuella problem som uppstår. 
Förändringen i sig har inte lett till att personalen fått större möjligheter till inflytande, 
men det verkar vara en allmän uppfattning att det finns bra sätt att föra fram sin talan på. 
För att få fram sina åsikter krävs det dock att personalen själv tar initiativ. Under 
intervjuerna framkom det dock att det inte var alla som vågade: 

”/…/ men jag anser att vi har relativt stor möjlighet att föra fram vår talan, men det 
gäller ju att man vågar säga vad man tycker och det är ju inte alla som gör.” 

För att kunna genomföra en organisationsförändring krävs det, enligt Deal & Kennedy 
(1983) och Bolman & Deal (1997), att initiativtagarna till förändringen är väl medvetna 
om att förändringar alltid innebär ett hot mot kulturen. De anställda på ATCC har knutit 
starka band till den kultur som existerar i företaget, därför borde, enligt Bolman och 
Deal (1997), ledningen tagit mer hänsyn till både kulturen och strukturen inom 
företaget. Annars kan de anställda komma att förlora mening och syfte för det de gör. 
Ledningen skulle ha förankrat starkare band till det förgångna samtidigt som man 
möjligtvis skulle ha lagt stark betoning på fördelarna med förändringen under hela 
processen. 

4.1.3 Ledarskap 
Ledarskapet på ATCC Malmö kännetecknas av, trots den hierarkiska struktur, som 
råder på ATCC, ett relativt demokratiskt ledarskap, eftersom de använder sig av 
utvecklingssamtal och vill lyssna på medarbetarnas synpunkter. Vidare ges även 
medarbetarna viss möjlighet till att påverka beslut angående hur mål ska uppnås.  

Ledaren spelar också en stor roll vid delaktigheten i en organisation och för att klimat, 
samspel och kreativitet skall fungera. Enligt Bruzelius & Skärvads (1995) 
ledarskapsteori styrs arbetet i en organisation med demokratiskt ledarskap av 
gemensamma mål, vilket sker genom medlemmarnas självständiga medverkan. Inom 
ATCC är utvecklingssamtal en uttalad policy i organisationen och medarbetarna skall 
ges möjlighet att få sin röst hörd. Ledarna menar att i utvecklingssamtalen kan 
medarbetarna även få möjlighet att påverka förändringsarbetets framtida utseende. 
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Kronvall et al. menar att deltagande i planering och förändringsarbete och uppföljning 
är en viktig grund för att personalen skall kunna skapa en lärande organisation.  

Det har blivit lättare för personalen att ta upp sina problem och frågor, då gruppledaren 
inte har lika många personer att ta hand om, som den förra chefen hade. Gruppledaren 
har dessutom en närmre relation till sina medarbetare, då denne numera alltså arbetar i 
arbetslaget tillsammans med gruppmedlemmarna, vilket i sin tur har lett till att det finns 
mer tid och möjlighet för konversation.  

Allmänt ansågs det positivt att det finns gruppledare, men det finns också ett 
frågetecken kring hur stort behovet är för att dessa ska finnas med som ledare under 
skiften. Förut sköttes skiften av ett färre antal personer. Eftersom ekonomin är relativt 
dålig och det talas om nedskärningar frågar personalen sig om det verkligen inte kostar 
för mycket att tillsätta ytterligare personer med ledartjänst vid skiften. En medarbetare 
ställer sig frågan:  

”Det känns otydligt om det behövs så många vid skiften, jag kan känna viss otydlighet. 
Vad gör alla dess personer? Behövdes alla tillsättas? Man sätter en mellanchef på en 
arbetsuppgift till, som egentligen kunde täckas av någon annan.” 

ATCCs ledning ville decentralisera organisationen i ett försök att delegera uppgifter till 
lägre nivåer i organisationen, men personalen ställde sig t.ex. undrande till huruvida det 
verkligen fanns ett behov för de nya gruppledartjänsterna som skapats inom 
organisationen. Fördelarna med att decentralisera organisationen är, enligt Bakka et al. 
(2001), att ledningen ges möjlighet att koncentrera sig på de centrala uppgifterna och att 
ledningen i centrerade organisationer ofta blir överbelastad. Arbetsmotivationen blir 
också oftast hög, då personalen får frihet under ansvar. Han menar vidare att en centrad 
organisation dock har en lättare beslutsprocess, och detta kan vi observera i de 
intervjuades negativa attityder till framskridandet av beslutsprocessen inom företaget. 
Personalen ansåg att det nu tar längre tid att få svar på de frågor man ställer, än vad det 
gjorde tidigare.  

Personalen ansåg inte att behovet för en organisationsförändring var nödvändig. De 
anställdas första kommentar kring organisationsförändringen var att den inte märkts av, 
men under intervjuns gång kom intervjupersonerna att tänka på att de faktiskt har märkt 
av den.  

”Jag tror att de flesta har bättre koll på vem som är deras närmsta chef nu, än vad de 
hade förut.” 

Denna reflektion var gemensam hos personalen, d.v.s. att den största förändringen var 
att gruppledaren nu blivit deras närmsta chef. En negativ aspekt av detta var att, en fråga 
som ställs från en anställd, måste gå igenom fler steg vid beslut då denna nya ”chef” 
inte har en beslutsfattande position. 

”Ibland kan det kännas som om det finns för många mellanled. Det känns som om den 
här gruppledaren inte kan svara på allt, utan passerar det vidare till ledningsgruppen.” 

De flesta var alltså överens om att behovet av en organisationsförändring på ATCC 
Malmö inte var särskilt stort, men en person uttryckte sin önskan om viss förändring 
vad gäller ledarposterna. Denne tyckte att det behövdes nytt blod i organisationen:  

”Jag anser att det finns många jobb inom arbetsledningen här, som man inte behöver 
sitta med flygledartjänst på.”  
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Han menade att vissa flygledare som fått gruppledartjänster, samt vissa som sitter i 
ledningsgruppen inte alltid har kunskap att leda en grupp, utan de borde i stället endast 
leda flygplan.  

Övrig personal verkade inte heller alltid nöjd med att kollegorna med likadan utbildning 
fick gruppledartjänster. Tre personer säger:   

”Bara för att vi är flygledare så fungerar vi inte som chefer.”  

”Jag tycker att man måste ha mycket större personliga kvalifikationer för att vara 
lämplig som gruppledare. För att kunna sätta dig ner med en person och inge 
förtroende även om denna människa är 55 år. Tyvärr så har inte alla det här.” 

”Jag tycker idag att det inte finns åtta gruppledare som är lämpade för denna tjänst för 
det är ju inte så enkelt och de lägger inte ner så mycket tid på att de ska bli lämpade 
heller.”  

Kronvall et al. (1991) menar att det krävs många kvaliteter hos en ledare och att den 
framgångsrika ledaren bland annat ska visa lyhördhet, ha människokunskap samt lägga 
ner tid på att öka medarbetarnas arbetsmotivation och engagemang. Detta vill även 
ATCC se hos sina ledare, men av vissa anställdas åsikter att döma besitter inte alla 
gruppcheferna dessa egenskaper. Detta visade sig också då medarbetarna på ATCC 
menar att det är viktigt att chefer inom organisationen skall skapa arbetsuppgifter som 
är tillfredsställande för medarbetaren, men att medarbetarna inte känner att detta 
fungerar i den mån de hade velat.  

4.1.4 Information och kommunikation 
Om kommunikationen mellan ledningen och personalen är väl fungerande hjälper detta 
organisationen att minska risken för eventuella ryktesspridningar och skvaller, enligt 
Jacobsen & Thorsvik (1998). Detta resonemang kan vi jämföra med Angelöw (1991), 
som menar att det blir lättare för de anställda att misstolka information om dem saknar 
faktisk information och kunskap. Han menar också att risken finns att personalen 
avskärmar sig på grund av för mycket stress. Som vi har förstått det förekommer det 
inte mycket skvaller eller rykten bland de anställda på ATCC Malmö.   

Detta kan bero på att informationen som medarbetarna fick före 
organisationsförändringarna var bra. Informationen fick de anställda genom 
genomgångar, möten och via mail. Den skriftliga informationen som delades ut på 
företaget var även den riklig. En anställd uttrycker: 

”Vi har ett stort informationsflöde genom mail, så det var mycket skriftlig information 
vi fick också. Informationen om att det skulle ske en organisationsförändring kunde man 
inte missa.” 

Det framgår dock att de, som är mest nöjda med informationen är de, som haft ett nära 
samarbete med cheferna, t.ex. om de tidigare varit teamledare, eller på annat sätt haft en 
nära kontakt med cheferna.  

De anställda som ansåg sig ha en klar bild av organisationsförändringen före och efter 
hade en bra kontakt med både sin teamledare och högre chefer. De ansåg att om 
personalen själva tar initiativ kan de lätt få svar på sina frågor. 
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” Det kommer ju lite informationsblad, och visst, man kan säkert gå upp till cheferna 
och få reda på saker om man är väldigt nyfiken. Och jag kan prata med min 
gruppledare, så att jo, jag tycker jag kan få information. Det är synd att klaga.” 

Informationen som delats ut under förändringens gång var dock inte särskilt riklig:  

”Man berättar vad varje avdelning ska ha för uppgifter och ansvar, men sen blir det 
inte så mycket information efter det. Det finns inte någon kontinuerlig information 
eftersom allting efter en tid går in i samma gängor som det varit innan.” 

Lewin (1951) föreslår således att en lyckad förändringsprocess genomgår tre olika faser 
(se s. 10). Inom ATCC Malmö verkar inte denna teori stämma. I stället kan man 
beskriva den organisationsförändring vi studerat utifrån Svensson, Aronsson & Höglund 
(1990) och Kronvall et al. (1991). De anser att en förändring inte bör diskuteras i för 
abstrakta termer utan skall kopplas direkt till medarbetarnas erfarenheter ifrån 
arbetslivet. Efter att ha tagit del av alla intervjupersoners åsikter kom det fram att 
personalen tyckte att ledningen kommunicerade förändringen i allt för abstrakt termer. 
Den generella uppfattningen är att språket som man använt sig av i informationen som 
delades ut under förändringens gång, har varit för komplicerad och man har inte använt 
sig av: ”vanligt språk för oss vanliga flygledare”.  

4.2 Organisationsförändringen 
Enligt ledarna i organisationen fanns det ett stort behov av förändring, och 
medarbetarna tycker att ledarna har gjort försök att få personalen att förstå detta behov, 
genom t.ex. information. Detta är jämförbart med första steget i Lewins teori om 
förändringsprocesser, upptiningsfasen. Enligt medarbetarna förekom det visst motstånd, 
mot den förändring som skulle ske på företaget bland personalen. Om man, trots att den 
inte verkar stämma på ATCC, ska följa Lewins förändringsprocess skall ledningen i 
nästa steg försöka lösa upp de negativa attityder som förekommer, därefter utföra 
handlingar som förändrar förhållanden på olika nivåer i systemet. När det sedan hade 
uppstått en obalans i organisationen kunde systemet ändras och nya handlingsmönster 
komma till stånd. När förändringsprogrammet implementerats och det önskade 
tillståndet uppnåtts skulle de ansvariga för förändringen på ATCC ”refreeze-återfrysa” 
organisationen igen. Personalen tycker att det är för tidigt att utröna vilka resultat 
förändringen har gett. Vi kan se att man på ATCC inte hunnit komma till den tredje 
fasen i Lewins förändringsprocess, där den genomförda förändringen skulle ha 
stabiliserats.  

Angelöw (1991) diskuterar individers sätt att reagera på förändringar och menar att 
reaktionen är beroende av hur personalen upplever organisationsförändringen. Vissa av 
de anställda på ATCC tyckte att förändringen iscensattes allt för snabbt efter det att man 
fått reda på att den skulle implementeras. Förändringar kan, enligt Angelöw, upplevas 
som påfrestande och stora delar av de intervjuade personerna ser på förändringen som 
just påfrestande. De känner att den inte för något önskvärt med sig utan tvärtom medför 
en förlust av och ett hot mot redan väl fungerande arbetssätt. De intervjuade känner inte 
heller att deras arbetsuppgifter har förändrats nämnvärt efter förändringen.  

Angelöw (1991) menar att en förändring kan upplevas som extra påfrestande om de 
anställda inte haft någon möjlighet att påverka dess utformning och innehåll. Detta 
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kunde vi bekräfta på det aktuella företaget då de intervjuades berättelser visar ett 
missnöje vad gäller bristen på information och delaktighet under förändringens gång.  

En del av personalen berättade att det hade skett ett antal förändringar inom 
organisationen under den senare tiden, och att dessa förändringar överlappat varandra. 
Förändringarna är inte distinkta, utan faller in i varandra. Med visst missnöje säger en 
anställd: 

”Detta är ett företag i ständig förändring, hela tiden, dessa omorganiseringar har 
avlöst varandra. Om det är längre mellan gångerna så märker man det ju, men nu är 
det så kort mellan gångerna så nu märker man det inte. Det är ganska kort innan man 
får reda på att det ska hända något, för allt sker så snabbt här.”  

Enligt vissa av de anställda, men dock inte alla, stämmer bilden av den nya 
organisationen, så som den blev presenterad för medarbetarna före förändringens start, 
med den bild de anställda har av hur organisationen kom att se ut.  

4.3 Lärande  
Argyris (1993) för ett resonemang kring två typer av lärande, single-loop- och double-
looplärande, där double-loop är det mest önskvärda sättet att lära sig på, då detta inte 
enbart är en förändring av handlingsstrategier som i single-looplärandet, utan även 
innebär reflektion över och ett ifrågasättande av dominerande syn- och tankesätt. 
Förändringen som har skett på ATCC medför en så pass omfattande förändring i 
organisationen att det krävs ett ifrågasättande av redan existerande och skapande av nya 
dominerande syn- och tankesätt, dvs double-looplärande, för att förändringens principer 
skall kunna förverkligas. 

Även utvecklingssamtal och utarbetning av konkreta handlingsplaner bidrar till 
kompetensens helhet. Detta underlättar för de anställda att under kommande år gå 
vidare till andra avdelningar. Enligt Ellström (1996) finns det i det utvecklingsinriktade 
lärandet en möjlighet till eget handlingsutrymme och en större frihetsgrad än i det 
anpassningsinriktade lärandet.   

Vad personalen upplevde att de lärde sig på sin arbetsplats och genom denna 
organisationsförändring, berodde på vilken inställning de har till sitt arbete. Är de 
tillräckligt intresserade att vidareutbilda sig finns det möjligheter till utveckling. De 
ansåg sig själva ha möjlighet att ta reda på information om utbildning om de vill ha den. 
De kunde åka på kurser om de har behov av det, och de kan söka högre tjänster om de 
har önskan om att utvecklas.  

De anställda på ATCC har på senare tid blivit uppmuntrade att ta tjänstledigt för 
utbildning för att främja deras möjligheter till utveckling. Detta har personalen mer sett 
som ett tecken på att ekonomin inte är den bästa på företaget och inte direkt en välvilja 
av ledningen att personalen skall vidareutvecklas. De anställda ansåg att deras 
möjligheter till personlig utveckling inte förändrats nämnvärt efter att 
organisationsförändringen genomförts, snarare har den blivit sämre. En annan faktor till 
att det har blivit sämre är att all form av utbildning just nu läggs på det nya 
flygledarsystemet (en helt ny flygledarcentral) som håller på att ta form inom 
organisationen.  
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Under intervjuerna framgick det att personalen för tillfället var tvungna att ta alla 
initiativ till sin personliga utveckling, t.ex. genom kompetensutveckling i form av 
kurser. För att ha möjlighet att utvecklas inom organisationen måste personalen själva 
aktivt söka olika tjänster eller kurser och själva engagera sig i sin personliga utveckling. 
En anställd säger: 

”Hur man har banat vägen för sig tidigare, om man sökt en massa tjänster, beror ju på 
individen.” 

Största delen av personalen kände att de nu, efter organisationsförändringen, 
utvecklades mer, då de arbetade i mindre grupper och att de kom närmre sin 
gruppledare. Även om detta var den mest frekvent återkommande förekom det tankar 
hos viss personal, där de uttryckte sin önskan om att få arbeta med all personal och inte 
enbart en liten grupp.  

Om man ska gå efter Robins (1993) definition av lärande har det skett ett lärande på 
ATCC, då personalen har ändrat sitt beteende. Detta bl.a. genom att de behöver vända 
sig till en ny chef. För att kunna ändra sitt beteende krävs det att man har analyserat vad 
som hänt och vad som kommer att hända och lärande sker på grundval av erfarenhet. 

4.4 Förutsättningar för lärande  

4.4.1 Motivation 
ATCC hade medarbetare, som drevs av prestationsbehovet, men även personal som var 
nöjd med att sköta de arbetsuppgifter de hade och ingenting utöver detta. Enligt Schous 
(1991) förklaring av McClellands motivationsteori innebär prestationsbehovet att 
individerna har ett stort behov av att hävda sig gentemot andra personer och ständigt 
förbättra sig själva. Detta har vi inte noterat på ATCC då de flesta av de personer vi 
intervjuade beskrev sig själva som stresståliga och ”lagom begåvade slöfockar”.  

Som vi nämnde är det inte många anställda på ATCC som tycks drivas av framtida mål. 
Enligt Jacobsen & Thorsviks (1998) tolkning av Lockes målteori beror graden av 
engagemang och lojalitet på förståelsen och acceptansen hos medarbetarna av företagets 
mål. Personalen menar att de blev just mer motiverade i sitt arbete när de hade förståelse 
för företagets mål. Därför är det viktigt att ledningen informerar om 
förändringsprocessen och vilka mål som är aktuella.  

Vad de anställda på ATCC ser som motivation till lärande är bl.a. deras möjlighet till 
medarbetarsamtal. Förut när det var färre chefer på större grupper, fanns det inte lika 
stora möjligheter till samtal som det finns nu. Efter organisationsförändringen har 
medarbetarsamtal blivit ett viktigt inslag i agendan. En nöjd anställd säger: 

”Ja, det har blivit bättre nu när vi har fått en gruppledare. Jag har haft ett 
medarbetarsamtal efter att den nya organisationen implementerats, och jag har fått 
mail om att jag snart ska ha ett till.” 

Mängden medarbetarsamtal varierade beroende på vilken grupp man tillhörde och 
vilken gruppledare man hade.  
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Man måste, i en organisation, känna till de faktorer som stimulerar och driver en individ 
att motivera sig till att arbeta. Enligt Jacobsen & Thorsviks (1998) förklaring av 
Maslows behovstrappa måste de lägre liggande behoven vara uppfyllda för att 
medarbetaren ska motiveras att uppfylla nästa behov i trappan. Genom att man försöker 
skapa en grundtrygghet i sig själv kan man på så sätt motivera sig att klättra uppför 
trappan. Personalen menar att ledningen på ATCC anser att det är viktigt att hålla 
motivationen vid liv så att de anställda hela tiden motiverar sig att klättra upp ytterligare 
ett steg för trappan.  

Personalen på ATCC trivs i sin tillvaro på sitt arbete. Relationer mellan 
arbetskollegorna är goda, lönen och de sociala arbetsförmånerna likaså. Vi kan dra 
paralleller till Herzbergs (1966) teorier om hygienfaktorer som i och för sig inte i någon 
större utsträckning leder till ökad arbetsmotivation. Däremot menar Herzberg att de s.k. 
motivationsfaktorerna (arbetsuppgiftens art, möjligheter till ansvars tagande, 
möjligheter till personlig utveckling och befordringsmöjligheter) ska bidra till en ökad 
arbetsmotivation. För att uppnå optimal arbetsmotivation bör dessa faktorer verka 
tillsammans. På ATCC har vi observerat att motivationen för medarbetarna höjs mest 
utav hygienfaktorerna och inte av motivationsfaktorerna, som Herzberg menar är de 
som är de mest motivationshöjande.  

En av de intervjuade berättar att de anställda många gånger snabbt anpassar sig till 
förändringarna som sker inom organisationen och glömmer fort bort att det har skett en 
förändring överhuvudtaget. Organisationsförändringen är motiverande just vid tillfället 
men tas för givet ganska snabbt och personalen faller snabbt tillbaks till det gamla 
vanliga arbetssättet, för att förändringarna sker under så korta perioder. Detta stärker 
Herzbergs teori om att hygienfaktorer ofta är en färskvara.  

Schou (1991) skriver att utmaningar och variation behövs för att anställda ska känna sig 
engagerad och motiverad i sina arbetsuppgifter. Detta ska främst uppmuntras och 
koordineras av organisationens ledare. Detta kan vi se på ATCC där viljan hos ledarna 
finns om att medarbetarna skall kunna ha möjlighet att avancera inom organisationen 
och på så sätt skapa variation och nya utmaningar.  

4.4.2 Delaktighet 
Gustavsen (1990) diskuterar i sin bok om vägar till bättre arbetsliv 
förändringsprocesser. De tar lång tid att genomföra och implementera och kräver stort 
tålamod och stor delaktighet av personalen, men även cheferna måste vara medvetna om 
att en organisationsförändring inte kan ske över en natt. Personalen känner att de inte 
har hunnit ta till sig förändringarna som skett och informationen om det som skall ske, 
utan att det helt enkelt gått för fort fram.   

Om personalen tillåts vara delaktig vid en förändring kan detta, enligt Ellström (1996) 
och Gustavsen (1990), underlätta för eventuellt lärande. Alla i en organisation borde 
vara med och planera en organisationsförändring och ha tid att reflektera över vad 
förändringen innebär. En av de intervjuade hade funderat över vad som har hänt i 
förändringsarbetet så här långt. Frågan personen ställde sig var om de verkligen fått ha 
det inflytande som ledarna från början sa att de skulle få, och om förändringen hade lett 
till något bättre.  
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I Kolbs (1984) beskrivning av erfarenhetsbaserat lärande, menar han att förutsättningen 
för det optimala lärandet är att individen genomgår fyra faser. Om man tillämpar detta 
på ATCC skulle det vara så att ledningen skulle ha genomgått tre av dessa faser, dvs 
concrete experience, reflective observation och abstract conceptualization. Men 
ledningens insatser för att personalen skulle vara delaktiga i förändringsarbetet har varit 
föga, vilket i sin tur lett till att personalen inte har gått igenom dessa faser.  

Möjligheten att framföra sina åsikter har funnits, men frågan är om engagemanget 
skulle resultera i någon speciell åtgärd. För en viss grupp blev dock en ändring i 
förändringsplanerna realitet då man skickade in klagomål skriftligt. Man ansåg att 
organisationsförändringen låg för nära flytten till det nya systemet. Högsta ledningen 
lyssnade på klagomålen, vilket resulterade i att denna grupp fick fortsätta jobba som 
förut. Förändringarna kommer i stället att ske efter att gruppen har flyttat in i den nya 
byggnaden. 

Det verkar som om delaktigheten och möjligheten att påverka 
organisationsförändringen, blivit bättre efter att gruppledarna tillsatts. Det har som sagt 
blivit lättare att föra fram sina åsikter. En av möjligheterna att föra fram sina åsikter och 
därigenom påverka de beslut som fattas/ska fattas på företaget, är genom den idébank 
som finns till för de anställda. Om någon meddelar sitt tycke genom frågor och förslag 
på ändringar till denna idébank har ledningen skyldighet att ta upp detta på mötena.  

” /…/ de möjligheter vi har till förändring är genom den idébank som finns på företaget 
där vi får skriva förslag på ändringar, som då måste tas upp. /…/ Om en fråga tas upp 
så måste ju ledningen ta upp detta, och det är ju bra och mycket viktigt tycker jag.” 

Enligt Gustavsen (1990) är det organisationernas skyldighet att informera personalen 
om förändringar som sker och göra dem delaktiga i förändringsarbetet. Ellström (1996) 
anser också att delaktigheten inom en organisation är oerhört viktig. Det är av stor vikt 
att de anställda får möjligheter att få ta del utav företagets mål och att de har ett relativt 
stort handlingsutrymme i sitt arbete. Han lägger också stor vikt vid att medarbetarna är 
engagerade och delaktiga i förändringar som sker i en organisation. Enligt Olsson 
(1985), kan reaktionerna som uppstår i en organisation vara många när en förändring 
presenteras. En av dessa reaktioner kan vara att personalen direkt anpassar sig till 
förändringen, men detta behöver inte betyda att de är positivt inställda till vad som sker. 
På ATCC tycker medarbetarna att de hade stor delaktighet inför organisationens 
förändring, men att de är något missnöjda och känner sig negligerade vad gäller 
informationen under förändringens gång. 

4.4.3 Feedback 
Det allmänna intrycket bland personalen på företaget är att de är nöjda med den 
informationen de besitter, och känner ett väldigt litet behov av att känna till varje liten 
detalj som sker. De skulle dock vilja ha lite mer information angående hur det gått efter 
att förändringen implementerats. De skulle också vilja veta om ledningen själva ansåg 
att de lyckats med vad de ville uppnå.  

På vår fråga om hur organisationsförändringen följts upp och om man fått någon 
feedback på hur det fungerar nu svarade en av de anställda:  
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”Nej det tycker jag inte, det är de extremt dåliga på, på detta företag. Vi har aldrig hört 
hur det har gått. Det skulle vara kul att få höra om det har gett någon effekt eller inte 
och vad de själva tycker om det”. 

Att personalen i organisationen inte ansåg sig ha fått tillräckligt med information efter 
det att organisationsförändringen implementerats, var en alltså en återkommande 
reaktion hos intervjupersonerna. Detta hade i vissa fall lett till att de anställda kände en 
viss tendens till likgiltighet, vilket i sin tur ledde till att de inte kände att de lärt sig 
något speciellt av organisationsförändringen, eller blivit inspirerade till vidare 
förändringar. Detta har också bidragit till att de inte känner sig motiverade till framtida 
förändringar.  

4.5 Reflektioner kring empiri och analys  
Under tiden vi bearbetade och analyserade vårt insamlade material uppkom diverse 
frågor kring det vi lyckats få fram. Dessa frågor har vi nedan sammanfattat och kommer 
i den avslutande diskussionen att besvara dessa. 

Då vi bearbetade vårt insamlade material kring organisationen och dess struktur kom vi 
att fundera över fenomenet ”hyllan och golvet”. Samtliga anställda verkar inte särskilt 
tillfreds med denna struktur. Därför undrar vi om en strukturell förändring kunde ha 
varit ett lämpligt komplement till tillsättandet av gruppledare?  

Inom organisationsområdet uppkom det diverse frågor kring företagets kultur. Svaren 
på intervjufrågorna om organisationskulturen skvallrade om att viss personal inte 
vågade säga vad de tycker och tänker i vissa frågor. Beror detta på just organisationens 
kultur eller kan det bero på att ledningen inte givit personalen tillräckligt stor möjlighet 
till delaktighet under förändringar som skett inom organisationen? 

De anställda på ATCC verkar alltså ha knutit starka band till den kultur som existerar i 
företaget, och vi undrar om ledningen inte tagit hänsyn till den existerande kulturen 
under planeringen och implementeringen av organisationsförändringarna? 

När vi inom området för organisation också studerade materialet kring ledarskap kom 
en annan tanke upp; Då en del anställda ansåg att det fanns personer i ledningsgruppen, 
som inte hade de kvaliteter som krävdes för att leda en grupp började vi fundera kring 
frågan om huruvida organisationen var i behov av en omorganisering bland de högsta 
cheferna?  

Dessutom anser medarbetarna inte att deras gruppledare kan svara på alla de frågor de 
vill ha svar på. I stället fungerar gruppledarna som mellanled för att passera frågor som 
ställs vidare till högsta ledningen. Vi undrade över huruvida förändringen möjligtvis 
endast skett i teorin, men inte fullt ut i praktiken? Eller är det helt enkelt så att 
förändringen inte stabiliserats, och att man därför inte sett alla konsekvenser?  

Vi har fått intrycket av att personalen såg den tidigare teamledaren som en informell 
ledare, då deras funktion var av mer social karaktär. Dagens gruppchef fungerar mer 
som en formell ledare, med mer ledarskapsansvar. Vi fick vissa indikationer på att 
gruppledarna inte ansågs vara goda ledare. De borde leda flygplan, inte personer. Vad 
skulle man kunna göra åt detta? 
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Inom organisationsområdet och det om information och kommunikation dök det upp en 
hel del frågor då vi analyserade intervjupersonernas svar. Vi undrade om informationen 
inför förändringarna möjligtvis varit knapphändig och inte alltid den bästa, då vi fick 
olika svar på när förändringen faktiskt initierades.  

Frågan om informationen kring förändringen och dess tillräcklighet, accelererade i 
storlek då vi fann att den bild av den nya organisationen, så som den blev förklarad för 
medarbetarna före förändringens start, inte stämmer med den bild de flesta av de 
anställda har av hur organisationen verkligen ser ut idag.  

Men vi började fundera på motsatsen, då vi fick intrycket av att det inte förekom särkilt 
mycket rykten eller skvaller mellan de anställda angående förändringen. Kan detta bero 
på att informationen trots allt var tillräcklig och utförlig. Vi kom att undra över huruvida 
det kan vara så att de anställda helt enkelt inte är intresserade av att få ta del av den 
information som finns?  

Kring det tredje huvudområdet, nämligen lärande, uppstod en del funderingar. Då vi tog 
del av det material vi fått fram kring de möjligheter till lärande som finns på ATCC 
kunde vi utläsa att ledningen uppmuntrar personalen på ATCC att ta tjänstledigt för att 
vidareutbilda sig. Men de anställda ser inte detta förslag som uppmuntran till utbildning, 
utan snarare som ett sätt för ledningen att minska ekonomiska utgifter. Misstror dem 
anställda ledningen? Varför litar inte personalen på ledningens goda intentioner? 

Å andra sidan fann vi att personalen inte verkade särskilt intresserad av att vare sig 
vidareutveckla sig eller klättra på karriärstegen. Kan detta bero på att personalen är, som 
de själva säger ”slöfockar”? Eller kan detta, som vi tidigare misstänkt, bero på, att 
ledningen förlorat de anställdas förtroende på grund av att personalen känner sig 
missnöjda med hur organisationsförändringen gått till? 

De anställda har uppenbarligen inte fått tillräcklig information om hur förändringen 
fortlöpt eller om det kommit några positiva resultat ur förändringen. Vi ställde oss 
frågande till om detta påverkat personalens attityder till förändringsarbete i framtiden. 
Har deras vilja att engagerar sig, och därigenom lära sig, minskat?   

Då vi analyserade svaren på våra frågor kring det fjärde huvudområdet, nämligen 
förutsättningar för lärande, fann vi att motivationen hos medarbetarna på ATCC mest 
höjdes av hygienfaktorer och inte motivationsfaktorer. Vi funderade därför på om det 
kan vara så att ledningen inte har lyckats till fullo med organisationsförändringen, då 
personalen inte får tillräckligt med motivation genom de inre faktorerna?  

Vi har, genom intervjuerna, funnit bevis på att delaktigheten, som också är en viktig 
förutsättning för lärande inte alltid varit tillräcklig för personalen. Men då personalen 
beskriver sig själva som ”lagom begåvade slöfockar” undrade vi således om det helt 
enkelt kunde vara så att personalen är alldeles för loja för att ta till sig information? 
Kanske har ledningen försökt engagera personalen. Vad som talar emot detta sista 
resonemang är att vi åtskilliga gånger fått framfört för oss att feed-back, som också är 
en viktig faktor för förutsättning för lärande, inte varit särskilt riklig. Kan det således 
vara bristen på feed-back som gjort att de anställda inte känner sig tillräckligt delaktiga? 

Ovan har vi diskuterat våra frågeställningar och funderingar. Dessa kommer leda oss 
vidare till en avslutande diskussion där vi kommer att svara på frågorna. Med hjälp av 
dessa svar kommer vi sedan att svara på vårt syfte i slutsatsen.  
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5 Avslutande diskussion och slutsats 
Det har blivit dags att avrunda denna studie. Detta gör vi genom att föra en diskussion 
där vi ger uttryck för våra egna tankar och reflektioner kring vår teori, empiri och 
analys. Under arbetets gång har det, som vi nämnde i empiri - analyskapitlet, uppstått 
frågor och funderingar kring allt vårt insamlade material. Vi kommer här att ge förslag 
på vad vi tycker att ATCC Malmö borde ha gjort annorlunda i den förändring som har 
skett inom organisationen, samt vilken roll organisationen och personalen haft i 
förändringen.  

5.1 Avslutande diskussion 
Under de intervjuer vi utförde på ATCC Malmö fick vi ta del av mycket intressant och 
viktig information rörande organisationen. Vissa begrepp var återkommande hos ett 
antal intervjupersoner, tex. ”hyllan och golvet”. Vi har, genom att höra personalens 
utsagor kring detta fenomen, fått intrycket av att det fortfarande existerar ett relativt 
starkt hierarkiskt system på ATCC Malmö, trots att ett av argumenten för en förändring 
bl.a. var decentralisering. Vi tror att en strukturell förändring hade varit ett lämpligt 
komplement till de personella förändringarna (tillsättandet av gruppledare). Personerna 
som jobbar på ”hyllan” kunde t.ex. ha flyttat ner till ”golvet”. Detta kanske hade 
överbyggt de broar som nu existerar. 

Vi tror att ledningen varit tydlig i sin information angående vad förändringen skulle 
innebära och hur den nya organisationen skulle se ut. Däremot skulle de ha engagerat 
sin personal djupare och gjort dem mer delaktiga i vissa beslutsfattande frågeställningar. 
Den speciella kultur som råder inom organisationen tror vi spelar in vid ledningens 
försök att göra medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet. Enligt oss verkar 
delaktighet vara en viktig del av kulturen på ATCC, men då personalen inte instämmer 
helt i detta resonemang, har förmodligen inte ledningen lyckats med just delaktigheten. 
Det är inte alltid en självklarhet att lyckas hålla detta måtto i en organisation, men vad 
vi tror torde vara en lämplig åtgärd, för att åtminstone komma en bit på vägen, är att det 
bör finnas stor grad av självbestämmande inom företaget. Om det givits utrymme för 
detta hade möjligtvis personalen blivit modigare och vågat berätta vad de tänker i vissa 
frågor.  

Personalen på ATCC verkar trivas i sin tillvaro på sitt arbete, med goda relationer 
mellan arbetskollegorna, lönen och de sociala arbetsförmånerna osv. De som söker sig 
till flygledaryrket, måste dock vara oerhört stresståliga, vilket vi tror gör dem lugnare 
till sättet och kanske inte så drivna att klättra på karriärstegen. Detta kan vidareutvecklas 
i personalens resonemang kring deras inställning till sitt arbete. De går dit för att ”göra 
sitt jobb”, men inte mer. Beror detta på kulturen som råder inom organisationen eller 
har ledningen förlorat de anställdas förtroende på grund av att de anställda känner sig 
missnöjda med saker som skett inom organisationen? Vi antar att personalens 
inställning till sitt yrke beror på en kombination av hur kulturen är och missnöje med 
saker som skett inom organisationen, t.ex. förändringar av olika slag. 
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Vi funderade på om ledningen inte tagit hänsyn till företagets kultur vid införandet av 
”den nya organisationen”. Här i ligger kanske den största anledningen till ATCCs 
anställdas missnöje. Vi tror att en bra lösning på problemet hade varit att ledningen 
skulle ha förankrat starkare band till det förgångna samtidigt som man möjligtvis skulle 
ha lagt stark betoning på fördelarna med förändringen under hela processen. Hade det 
varit så här hade personalen eventuellt haft möjlighet att lättare ta till sig den förändring 
som skett. 

De svar vi fick genom intervjuerna angående ledarskapet var att vissa anställda ansåg att 
ledningsgruppen borde ha kompletterats av personer utifrån. Vi tror att detta vore en bra 
idé, då personer med t.ex. ledarutbildning och kunskap om organisationsförändringar 
kunde ha bidragit med en hel del idéer kring den förändring som skett. 

Inte alla anställda på ATCC tycker att det fungerar bra med gruppcheferna och 
decentraliseringen, utan tycker att det var ganska skönt med det hierarkiska system som 
var mer påtagligt tidigare, med ”farbror chefen uppe på hyllan”. 

Enligt teorin ska alltså decentralisering vara en positiv del i en omorganisering, men det 
råder delade meningar om huruvida personalen anser det positivt att de nuvarande 
gruppledarna har så pass stort ledarskapsansvar, som de har. För att få insikt i vad 
personalen ville ha ut av förändringen, tror vi, även här att ledningen skulle ha utnyttjat 
personalens åsikter genom att ha genomfört medarbetarsamtal. Genom samtal hade man 
inte bara fått en inblick i personalens tyckande, utan kanske även funnit personal mer 
passande för ledarposterna. 

De anställda på ATCC har under senare tid blivit uppmuntrade att vidareutbilda sig. 
Personalen på ATCC ser inte dessa möjligheter som en chans att utvecklas, utan ser 
ledarnas uppmuntran till tjänstledighet som ett sätt för dem att minska ekonomiska 
utgifter. Vi förstår att ledningen, vid ekonomiska kriser, vill minska företagets 
kostnader, men det är viktigt att de informerar sina medarbetare om hur ekonomin ser 
ut. Vid bristande information kan intentionerna missuppfattas och ryktesspridning till 
följd av detta uppstå.   

Genom att ta del av teori, som förespråkar ett dubble-loop lärande, kan det vara lätt att 
kritisera single-loop lärandet eller det anpassningsinriktade lärandet. Vi tror inte att det 
alltid innebär en fördel att ändra på grundläggande värderingar i företaget, vilket 
dubble-loop lärandet förespråkar. I stället bör man koncentrera sig på mer ytliga 
faktorer, vilket single-loop lärandet förespråkar.  På ATCC tror vi dock att förändringen 
medfört en så pass omfattande förändring i organisationen att det krävts ett 
ifrågasättande av den redan existerande organisationen och skapande av nya 
dominerande syn- och tankesätt, dvs double-looplärande, för att förändringens principer 
skall kunna förverkligas. Personalen på ATCC ges inte den möjligheten till reflektion 
som de borde få, trots att det är de som till största delen har påverkas av förändringen. 
För att organisationsförändringen ska kunna leda till ett utvecklingsinriktat lärande 
måste medarbetarna ges tillfälle till att reflektera över vad som egentligen har skett 
inom företaget. Vi tror inte att de anställda på ATCC Malmö givits tillräckligt med 
utrymme för reflektion. Detta syns bl.a. genom det missnöje kring 
organisationsförändringen vi kunnat skönja. Inte heller verkar de anställda särskilt 
intresserade av vad som händer i organisationen. Detta ointresse kan man skylla på 
ledarnas handling, vilket kan skyllas på de anställda osv. Det är ingen idé att försöka 
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finna en faktor som gjort att förändringen inte blivit lika framgångsrik, som man 
hoppats. Det är helt enkelt en kombination av företagets kultur och ledningens agerande. 

ATCC Malmös anställdas motivation höjdes främst av hygienfaktorer och inte 
motivationsfaktorer. Varför det är så - att de anställda inte får tillräckligt med 
motivation genom de inre motivationsfaktorerna - tror vi beror på att ledningen inte har 
insett vilken stor roll kulturen, som råder inom företaget, spelar. Hade de gjort det hade 
de ökat chansen att få personalen positiv till förändringsarbetet. Att ledningen skapar 
tillfredsställande arbetsuppgifter skulle också hjälpa de anställda att känna sig mer 
motiverade och engagerade till sitt arbete och i detta fall organisationsförändringen. Det 
är också viktigt att cheferna på ATCC kan känna av när det är dags att uppmuntra och 
informera sin personal om vad som gäller angående den organisationsförändring som 
gjorts.  

Under våra intervjuer lade vi således märke till att personalens inställning till 
förändringsarbetet var relativt negativ. Detta beror på ett antal faktorer. Vad ledningen 
kunde ha gjort annorlunda i denna process, var att före organisationsförändringen införa 
fler medarbetarsamtal, där ledning och personal skulle ha fört en dialog kring den 
framtida förändringsprocessen. Detta tror vi skulle ha ökat chefernas insikt i personalens 
behov av att vara delaktiga genom hela förändringsprocessen, men också gett dem 
möjligheter att ta till vara de idéer och förslag som övrig personal kunnat delge dem. I 
övrigt tror vi som sagt att kulturen på företaget, alltså den ”slöa” kulturen, påverkat hur 
stor delaktigheten varit.  

5.2 Slutord  
Nu har vi kommit till slutet av vårt arbete och vi vill knyta ihop säcken genom att 
avsluta med ett slutord. Syftet med denna studie var att, utifrån personalens reflektioner 
och reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare 
implementerat, analysera förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till 
lärande för medarbetarna. 

Då vi tolkat svaren från våra intervjuer och analyserat materialet har vi kommit fram till 
en del huvudsakliga tankar kring hur medarbetarna uppfattat omorganiseringen. Vi 
kommer nedan kort att sammanfatta dessa.  

Vi tror att informationen inför förändringen varit bra. Däremot tror vi att informationen 
under och feed-backen efter omorganiseringen borde ha varit bättre. Också det faktum 
att personalen önskat vara mer delaktig i processen har poängterats. Vi har uppfattat 
kulturen på ATCC som aningen speciell och tror således att det inte varit helt lätt för 
ledningen att engagera sina medarbetare i omorganiseringen, trots försök till detta. 
Cirkeln sluts genom att vi efter denna upptäckt ställt oss frågan om personalens 
ointresse beror på ledningens hantering av omorganiseringen. Efter att ha snurrat några 
varv i cirkeln har vi slutligen kommit fram till att det missnöje kring omorganiseringen 
som uppstått måste ha varit en kombination av kulturen och ledningens agerande. 

Vad gäller personalens möjligheter till lärande tror vi inte att dessa ökat genom 
omorganiseringen. Däremot tror vi att personalen har lärt sig mer än de själva har insikt 
om. Vid första anblick kan man möjligtvis tycka att personalen inte lärt sig särskilt 
mycket genom den omorganisation som pågått. Men man lär sig även om lärandet inte 
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alltid är positivt. ATCC Malmös personal har lärt sig att de organisationsförändringar, 
som ATCC Malmö genomgått inte alltid lett till något positivt.   

Det finns uppenbarligen möjligheter till lärande inom ATCC Malmö, vilka verkar 
misstros av personalen. Ledningen borde vara uppriktiga och informativa i sin önskan 
om personalens vidareutveckling. Vi har sett viss tendens till misstro hos de anställda, 
viken vi tror hade kunnat minskas vid bättre kommunikation ledningen och personalen 
emellan.   

När vi kopplar ihop vår inledning och de allmänna tankar vi ger uttryck för där med den 
studie vi gjort kan vi dra vissa paralleller. Vi skrev t.ex. i inledningen att det, i nutida 
samhällen, förekommer en hög grad av planering av hur människor och grupper ska 
samverka i olika syften. Detta kan man säkert se bevis för på många ställen i samhället, 
men vi kunde se starka bevis för detta på ATCC Malmö. Där hade ledningen, in i 
minsta detalj, planerat vem som skulle ha vilken position och med hjälp av scheman 
kunde man utröna vem som skulle jobba var och när.  

Vi skrev vidare i inledningen att institutioner och organisationer förändras antingen för 
att effektiviseras eller för att förändra sina uppgifter i samhället. ATCC har genomgått 
en mängd omorganiseringar dels för att just effektiviseras - bli mer produktorienterad - 
och dels för att anpassa sig till hur flygtrafiken kommer att se ut i framtiden.  

Vi skrev också i inledningen att vi fann det intressant att studera inom 
organisationsområdet var, att se hur organisationer förändrar sig utefter samhällets krav 
och ständiga förnyelser. Hur fungerar samspelet mellan chefer och personal och varför 
genomgår företag en organisationsförändring överhuvudtaget? Detta har vi delvis fått 
svar på när det gäller just organisationen på ATCC Malmö. Anledningen till 
förändringen inom denna organisation är förmodligen inte mer annorlunda än vad den är 
på många andra företag i dagens samhälle, då samhället idag kräver städig förnyelse 
p.g.a. ny teknik, ny kunskap, nya kommunikationsmedel och högre levnadsstandard 
som påverkar organisationernas strukturer. 

5.2.1 Förslag på vidare forskning 
Vi har utfört vår studie på ATCC Malmö då de varit inne i en föränderlig och turbulent 
fas. Den personella organisationsförändringen har ganska nyligen implementerats och 
således inte hunnit stabiliserats. Om vi skulle göra ytterligare en studie på ATCC skulle 
det möjligtvis vara av intresse att göra en undersökning kring hur organisationen 
fungerar då den varit i funktion en längre period. En annan intressant aspekt är att 
undersöka hur organisationens personal vuxit in i sina nya roller och då också föreslå 
möjliga ändringar för att förbättra organisationen.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Kriterier för intervjupersoner 
• Antal intervjupersoner: Ca. 6-7 st. Både kvinnor och män.  

• Anställningstid på ATCC Malmö: Vi önskar personer som har varit anställda på 
ATCC i ca. 3-7 år. 

• Anställningsposition: Anställda, utan ledarposition (alltså inte  gruppledare eller 
andra chefer) 

 

Märker vi att det räcker att intervjua färre än 6-7 stycken skär vi ner på antalet. Märker 
vi däremot att antalet är för få ökar vi det. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Information om intervjun: 

Berätta vilka vi är och varför vi vill göra denna intervju:  
Vi är intresserade av att titta på den omstrukturering som skett bland personalen på 
ATCC Malmö. Syftet med denna studie är att, utifrån personalens reflektioner och 
reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, 
beskriva omorganiseringen med avseende på vilka möjligheter det finns till lärande för 
medarbetarna. 

Konfidentialitet:  
Ditt namn kommer inte att figurera någon stans i den färdiga uppsatsen.  

Är det ok att vi använder bandspelare?  
Allt som spelas in kommer att raderas.  

Erhållande av uppsats:  
Eftersom du är vänlig och ställer upp på denna intervju kommer vi att, när studien är en 
sammanställd uppsats, skicka dig ett färdigt exemplar. 

Intervjufrågor - Bakgrund: 

• Hur länge har du varit anställd på företaget? 

• Vilken titel har du? 

• Vilken är din huvudsakliga uppgift i företaget? 

• Har du varit anställd som flygledare på någon annan flygplats? 

• Vilken erfarenhet har du av organisationsförändringar i arbetslivet? 

Intervjufrågor - Före organisationsförändringen 

• Det har alltså pågått en organisationsförändring här på ATCC Malmö. 
Beskriv förändringen så som du har uppfattat den? Vad bestod den i och 
hur genomfördes den?  

• Hur stort behov tyckte du att det fanns för en organisationsförändring? 

• Vilken arbetsuppgift hade du före organisationsförändringen genomfördes? 

• När började man prata om organisationsförändringar? 

• Hur fick du reda på att det skulle ske en förändring? Av vem? 

• Vilken typ av information fick du då du fick veta att det skulle ske en 
organisationsförändring? Av vem? På vilket sätt? Hur mycket? 

• Har du fått information om vad som skulle hända härnäst under tiden som 
man höll på med organisationsförändringarna (möten eller dylikt)? 

• Hur ser du på de förändringar som genomfördes? 
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• Har du haft möjlighet att påverka organisationsförändringen? Hur?   

• Hur har dina möjligheter varit att ta upp eventuella problem som uppstått i 
samband med förändringen? 

• Vilka möjligheter till personlig utveckling anser du dig ha haft i ditt arbete 
före förändringen?  

• Vi har fått veta att ni fick någon form av utbildning inför förändringen. 
Kan du berätta om den? Innehåll, upplägg, osv. 

Intervjufrågor - Nuvarande läge 

• Vilka är dina arbetsuppgifter idag, skillnader från före 
organisationsförändringen? 

• Hur stort ansvarsområde har du? 

• Hur har förändringen påverkat dina möjligheter till inflytande inom 
organisationen? I så fall på vilket sätt?  

• Vilka möjligheter till utveckling anser du dig ha nu i ditt arbete, efter att 
förändringen implementerats?  

• Hur känner du att möjligheten till utveckling är nu till skillnad från förut? 

• Hur trodde du att dina arbetsuppgifter skulle se ut efter förändringen? 
Stämmer det överens med hur det verkligen blev? 

• Vad tycker du är positivt med förändringen av dina arbetsuppgifter? 

• Vad tycker du är negativt med förändringen av dina arbetsuppgifter? 

• Hur har organisationsförändringarna följts upp? Får ni någon feedback på 
hur organisationen fungerar så här långt?  

• Vi har fått veta att du har din gruppledare som närmsta chef. Hur tycker 
du det fungerar att vända dig till gruppledaren, i stället för att vända dig 
till de du vände dig till tidigare, då det uppstår problem, då du har en 
fråga, osv.?  

• Förekommer det tex. medarbetarsamtal mellan dig och din chef?  
Avslutande intervjufrågor 

• Nu efter organisationsförändringarna implementerats – ser ”den nya 
organisationen” ut som du tänkt dig? 

• Om du skulle vilja ändra något i den här organisationsförändringen, vad skulle 
det i så fall vara? 

• Något att tillägga? 
 

 


