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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate knowledge of how individuals perceive 

organizational culture change within organization that is undergoing cultural 

change.  

The study took place in one employment agency operated by the state which 

means that it must adapt to the social changes that exist. Organization located in 

southern Sweden and material includes interviews with 8 employees and one 

leader. The organization is changing the management style by deriving from detail 

management and instead seeing the individuals as self-motivated and letting them 

work independently. The leader agrees that an organization´s culture can motivate 

workers to create organizational value. 

The interviews with employees are used to discuss how employees accept or resist 

the change named Förnyelseresan. The interview with the leader was used to 

describe organizational change and the necessity of it. The results in this paper 

highlight the relation between leaders and employees and shows that employees 

who are motivated by self-leading style are positive to changes and they have 

good relation to the leader. The result also shows that employees who are not 

motivated by self-leading style create their own values and norms that are 

different to organizational values and norms. Some employees ask for leaders that 

dictate how much they should work or how much to produce which is part of the 

organizational structure that belongs to past. Communication between leader and 

employees is therefore an important instrument to avoid effect of some employees 

resisting work.  

 

 

Keywords: Organizational culture, culture change, organizational change, 
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1. Ämnesval 

 

Arbetsförmedlingen (AF) är under pågående omorganisering som trädde i kraft år 2014. 

Förändringen innebär nytt arbetssätt, nya verktyg, nyanställda samtidigt som resultat måste 

levereras (VIS 2016).  

Intresset för ämnet väcktes under min praktiktid på en Arbetsförmedling i Södra Sverige. Under 

praktiktiden har jag observerat att förändringsprocessen påverkade medarbetare på olika sätt. 

På personalmöten utrycktes missnöje av självledarskap och gamla arbetstraditioner 

efterfrågades. De gamla arbetstraditionerna handlade om att jämföra resultaten mellan varandra 

i arbetsgrupperna samt återkoppling på uppvisat resultat.  Intresset för studien handlar således 

inte om AF som enskild organisation utan det handlar om förändringsprocessens inverkan på 

arbetskultur och arbetsuppgifternas utformning. 

”Arbetsförmedlingen är inne i en förnyelseresa, som innebär en genomgripande reformering av 

myndigheten. Utgångspunkten för förnyelseresan är att det finns en obalans mellan vad våra kunder 

förväntar sig av oss och vad vi levererar. När vi är klara ska vi erbjuda tjänster på ett helt nytt sätt och 

i nya kanaler” (AF 2016).  

Förändringsarbetet på Arbetsförmedlingen innebär flera genomgripande förändringar inom 

organisationen (VIS 2016). Reformeringen handlar dels om att hitta nya sätt och metoder för 

att leverera tjänster till organisationens kunder men det handlar också om att förändra 

personalkulturen (VIS 2016). 

I förståelsen för förändring är det viktigt att förstå betydelsen av hur organisationens traditioner 

påverkas men också hur de omformas av förändringsprocesser (Ahrne & Papakostas 

2002:64ff). Ahrne & Papakostas (2002:64ff) har tolkat Sztompka (1993:138–140) som menar 

att det viktigt att ha en mindre optimistisk syn på vad som sker vid förändringar och att ha med 

sig att olika former av motstånd och friktion kan uppstå. 

Förändringsarbetet på Arbetsförmedlingen och dess inverkan på en organisationskultur samt 

struktur har lett till studiens syfte och frågeställning. 
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1.1 Frågeställningar och syftet med studien 

Syftet med denna studie är att förstå strukturella och kulturella processer inom en organisation 

som utför ett förändringsarbete. För att besvara studiens syfte samt avgränsa den har jag ställt 

två frågor; 

1. Hur har förändringsarbetet haft betydelse för: 

• Organisationens struktur? 

• Samspelet mellan cheferna och medarbetarna samt deras arbetskultur?  

 

2. Hur hanterar medarbetarna kulturförändringen? 

 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrundsbeskrivning av organisationen som jag studerade. 

Beskrivningen av organisationens historia samt organisationens funktion i samhället är relevant 

eftersom den ger läsaren en förförståelse för förändringens innebörd och dess nödvändighet. 

Studiens syfte och frågeställningar ämnar jag att förtydliga i detta avsnitt genom att beskriva 

vad jag menar med de strukturella och kulturella processerna som förändringen berör. 

2.1 Historia om Arbetsförmedlingen och Förnyelseresan 

Arbetsförmedlingen (AF) är en nationell myndighet och har sin verksamhet i hela Sverige. 

Huvudkontoret finns i Stockholm och arbetsförmedlingens organisation leds av 

generaldirektören som är utsedd av regeringen och nuvarande generaldirektören trädde i kraft 

år 2014 (AF 2016). År 1902 öppnades Sveriges första kontor i Helsingborg och kallades för 

Helsingborgs Stads Arbetskontor (VIS 2016). Syftet med förmedlingen var att den skulle vara 

en neutral mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare. Förmedlingen av lediga jobb skedde 

genom tryckta listor som kallades för Riksvakantlistan. Dessa innefattade främst jobb inom 

jordbruk och husligt arbete (Ibid.). På 1940-talet stod Sverige inför en förändring där 

industrialiseringen tog över. Detta ledde till att arbetsgivarna behövde mer varierade 

kompetenser i arbetskraft vilket i sin tur ledde till att Arbetsförmedlingen öppnades (AF 2016). 

Arbetsförmedlingen har under åren växt och deras vision ”Vi gör Sverige rikare genom att få 

människor och företag att växa” lever än idag, men till skillnad från 1902 har antalet 
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förmedlingar ökat till 320 och har ca 14 000 medarbetare över hela landet, var av det är ca 33 

% män och 67 % kvinnor (AF 2016).  

Arbetsförmedlingen får uppdrag från riksdag och regering och deras huvudsakliga uppgift i 

samhället är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra (AF 2016). 

Arbetsförmedlingen prioriterar stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund 

av funktionsnedsättningar, kriminalitet, rehabiliteringsbehov med mera. Organisationen 

ansvarar även för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden genom att få lära sig svenska 

och komma i arbete för att så småningom klara sin egen försörjning (AF 2016). Det innebär att 

Arbetsförmedlingen behöver samarbeta med andra myndigheter för att hjälpa dessa att komma 

igång genom bland annat rehabilitering, hitta rätt hjälpmedel med mera (AF 2016). Genom 

samarbetet inom det geografiska området vinner organisationen legitimitet mellan 

organisationerna vilket i sin tur är nödvändigt för att organisationen ska kunna utföra sitt arbete 

samt för organisations överlevnad (Eriksson – Zetterquist 2009:76). Detta kan exemplifieras 

genom att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen samarbetar för att uppnå mål 

och klara av politiska uppdrag (Eriksson – Zetterquist 2009:75).  En projektdriven verksamhet 

som Arbetsförmedlingen har byggts för att organisera och leda samhället, organisationen samt 

individer i en positiv inriktning. För samhället innebär det samhällsutveckling och 

samhällsförbättring. För organisationen handlar det om effektivitet, lönsamhet och för 

individens handlar det om kompetensutveckling, arbetsmiljö, välmående (Stjernberg, 

Söderlund & Wikström 2008:21).  

Syftet med min studie är att förstå effekten av decentraliserade organisationer som innebär att 

medarbetare får arbeta självständigt, får utökat ansvar över arbetsuppgifterna och tillit från 

cheferna. Arbetsförmedlingen genomgår en förändring som handlar om att komma ifrån den 

tidigare detaljstyrda arbetsutformningen och istället införa en självledande filosofie bland 

medarbetare. Som tidigare nämnt har jag skapat en förförståelse för att medarbetare på 

Arbetsförmedlingen hade delade uppfattningar kring förändringen. Kulturförändringen på 

Arbetsförmedlingen handlar om att få en gemensam värdegrund för att kunna skapa en flexibel 

organisation i syfte att anpassas till förändringar i samhället. Kulturen på organisationen 

belystes genom att jag studerade medarbetarnas strategier för att uppnå mål. Enligt tidigare 

studier är samspel mellan medarbetare och chefer en viktig variabel eftersom det krävs att 

chefer skapar motivation, vision och drivkraft bland medarbetare (Ionescu 2014). Vidare 

handlar det om att uppmuntra medarbetare att ta del av organisationskulturen och skapa känsla 

av tillhörighet (Ibid.). Enligt tidigare studier genomförda av Stadskontoret (2016) har 
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Arbetsförmedlingen inte haft någon stark kultur, vilket exemplifieras med ”vi och dem” känsla 

bland medarbetarna och vidare yttrat sig i misstänksamhet och syndabockstänkande mellan 

olika delar av myndigheten (VIS 2016).   

 Genom att jag studerade den tidigare arbetsutformning samt hur den påverkats av förändringen 

har jag kunnat belysa strukturen på organisationen. Vidare studerade jag samspelet mellan 

medarbetare och chefer som ett verktyg för att uppnå mål i syfte att belysa förändringens 

inverkan på organisationsstruktur. Efter enmyndighets reformen som trädde i kraft år 2008 var 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev kortfattade. Men allt eftersom blev dessa mer detaljerade 

och omfattningen av dem ökade successivt. Regleringsbreven hade ett trettiotal rubriker och 

handlade främst om hur Arbetsförmedlingens uppgifter skulle utföras. Vidare hade medarbetare 

krav på återrapportering av utförda uppgifter så ofta som en gång i månaden (Statskontoret 

2016). I en studie gjord av Paulsen (2015) beskrivs den detaljstyrda Arbetsförmedling som en 

kontrollapparat där anställda tvingas att följa olika mallar och därmed inte får utrymme till att 

komma med egna idéer i hur handläggningen ska gå till. Administrativa uppgifter har tagit över 

förmedlarnas roller med fokus på att rapportera gröna siffror till cheferna istället för att ge bra 

service till arbetssökande. Paulsen (2015) beskriver anställda på Arbetsförmedlingen som 

lydiga medarbetare eftersom de dagligen genomför beslut som de egentligen inte tror på. Den 

strukturella förändringen på Arbetsförmedlingen handlar om att komma ifrån en struktur där 

detaljstyrning blir överflödig och istället ska allas kompetenser, ansvarstagande och kreativitet 

frigöras i syfte att utveckla verksamheten och tillföra arbetsmarknaden samt medborgarna större 

nytta utifrån ett helhetsperspektiv (VIS 2016, Statskontoret 2016).  

 

2.2 Arbetsförmedlingen i kommun X 

Arbetsförmedlingen i kommun X har ca 200 anställda och är en komplex organisation som är 

uppdelad i olika sektioner där varje sektion arbetar på olika sätt för att uppnå organisationens 

gemensamma mål. Organisationen är projektstyrd och de olika projekten är strukturerade på 

olika sätt beroende på vilken av sektionerna de avser men de har många frekventa kopplingar 

till varandra samt organisationen som helhet (Engwall & Söderholm 2008:221, VIS 2016). 

Sektionerna är inriktade på specifika områden såsom: Etablering, Jobb och utvecklingsgarantin 

(JOB), Ungdomsgruppen (UGA), Ny-arbetslösa (matcha laget), Stöd till personer med 

funktionsnedsättning och förstärkt samarbete med försäkringskassan och kommunen (VIS 

2016). 
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Förutom sektionerna har Arbetsförmedlingen en kundmottagning som kallas för Direkt Service 

(DS) där kunderna kommer och skriver in sig vid första besök. Varje sökande får därefter en 

tilldelad arbetsförmedlare som hjälper dem att komma fram till olika lösningar samt skapa bästa 

förutsättningar både för individen men även för arbetsgivaren. Alla avdelningar inom AF 

arbetar mot samma slutmål och det innebär att individen ska få möjlighet att så småningom 

klara sin egen försörjning (AF 2016). 

 

2.3 Personalavdelningar 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen har samma hierarkiska position inom organisationen även 

om de benämns vid olika namn. Dessa kan vara kundresurs, förmedlare och 

verksamhetssamordnare (Se Figur 1).  

 

Figur 1. Arbetsförmedlingen i Kommun X Södra Sverige 

 

Cheferna har en egen sektion med en huvudansvarig chef som ansvarar för kontor X. 

Positionerna samt kompetenserna inom organisationen påverkar hur mycket personalen får i 

lön eller om de får repressalier så som ingen löneökning (Armstrong 2006:254).   

Medarbetare arbetar tillsammans med sektionschefer för att uppnå de uppsatta mål som finns 

på AF. Deras huvudsakliga uppgifter och mål att stötta och vägleda arbetssökande till 

arbetslivet efter deras behov och förutsättningar men också att hitta arbetsgivare som kan 

anpassa eller tillgodose individens behov på arbetsplatsen (VIS 2016).  I figur 2 kan man se 

 

 Kontor AF chef 

 Arbetsförmedlare  
Verksamhets 
samordnare 

 Kundresurser 

 Sektionschefer  
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organisationens hierarki; 

 

 

 

 

 

Figur 2. Organisationskiss för Arbetsförmedlingar i Sverige (VIS 2016) 

 

 

 

Organisationen är hierarkiskt uppbyggd och målen kommer från organisationens topp, det vill 

säga Generaldirektören och trillar ner till sektionschefer i den hierarkiska ordningen som 

beskrivs med figur 1 och 2 (VIS 2016). Sektionschef Anna beskriver organisationens 

uppbyggnad i följande citat; 

”Hierarkin är att vi är en politiskt styrd organisation och den är uppbyggd som så att vi leds av en 

generaldirektör som har styrelse under sig, sen har vi en massa avdelningar. Vi sektionschefer är 

ledningsnivå fem, närmast medarbetare… Besluten fattas enligt en hierarkisk ordning och den ramlar 

också ner i den ordningen. Först kommer brevet från politikerna till Generaldirektören och då ska dem 

bearbetas. Sedan går det ner till de tre regionchefer och sedan får X X uppdraget och sen går det vidare 
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till marknadsområden och vidare till min chef. Sedan tar min chef ut det till oss chefer. Så du kan ju 

förstå att när det väl trillar ner till oss kan det se lite annorlunda ut beroende på hur man kommunicerat 

ut det här? ” 

Om organisationens praktik ska uppfattas som meningsfull måste den ha antingen en klar 

målhierarki eller så måste målen uppfattas som mål i sig själva (Dannefjord 2009:72ff.). En 

målfunktion beskrivs som ett antal mål vars innehåll handlar om att gemensamt uppfylla det 

övergripande målet (Ibid.). I en målhierarki finns det istället en ordning mellan de olika målen 

där vissa är överordnade andra (Ibid.). På Arbetsförmedlingen kan målhierarki förklaras genom 

att målen trillar ner från Generaldirektören ner till sektionschefer och är överordnade varandra 

(Dannefjord 2009:72ff, VIS 2016). Bland medarbetare finns det istället olika mål som är 

strukturerade utifrån sektionerna men deras innehåll handlar om att uppfylla organisationens 

övergripande mål, att få människor ut i arbete (Dannefjord 2009, Engwall & Söderholm 

2008:221, VIS 2016). 

 

 

3. Forskningsläge 

3.1 Strukturella förändringar inom organisationen 

Tidigare forskning belyser omorganiseringens nödvändighet och olika verktyg som krävs för 

att de positiva effekterna vid förändringar ska framhävas (Almqvist 2006, Alvesson 2013, 

Collins 1998, Dannefjord 2009, Paulsen 2014, Peterson 2007, Taplin 2006). Här beskrivs 

samspel mellan chefer och medarbetare samt självledarskap som viktiga verktyg för att uppnå 

organisationens övergripande mål.  

Eftersom samhällsförändringar sker i allt snabbare takt och blir allt mer komplexa ökar kraven 

på kompetens och lokal anpassning vilket har lett till att organisationer görs mindre 

centralstyrda (Olsson & Rombach, 1997 se Almqvist 2006:88ff, Peterson 2007). 

Organisationens placering och funktion i samhället ställer krav på att vissa mål måste 

uppfyllas och de är en förutsättning för deltagande och behöver inte ha någon stark relation 

till de mål organisationen bildades kring (Panebianco 1988 i Dannefjord 2009:71). Almqvist 

(2006) och Dannefjord (2009) skriver att organisationens huvudmål uppfylls med hjälp av 

olika delmål och dessa bör hierarkiskt brytas ner och anpassas till de olika nivåerna i 
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organisationen. Långa hierarkiska beslutsvägar försvårar förändringsprocesser och därför 

borde medarbetare få fatta beslut om detaljerna eftersom de ligger närmast de uppgifterna 

(Simon 1961 i Almqvist 2006:88, Dannefjord 2009:297).  Det är därför viktigt att anpassa 

målen så att dem får en praktisk mening genom att formulera dem utifrån dem som arbetar för 

att uppnå dem (Dannefjord 2009: 297ff). Oavsett om organisationen är etablerad eller om den 

befinner sig i en omorganisering så byggs det in praktiker i form av människor, kompetenser, 

rutinerade aktiviteter, byggnader, teknologi osv. som riktas mot målen. Ju fler praktiker som 

byggs in desto fler resurser krävs det vilket leder till svårigheter för förändring (Dannefjord 

2009). Selznick (1948) refererad i Dannefjord (2009:71) menar att man måste ha med 

individaspekten vid förändringar som handlar om olikheter i preferenser, åsikter samt 

förutsättningar. 

Helen Peterson (2007) belyser i sin studie effekten av organisatorisk avreglering som innebär 

att arbetsgivaren minskar den tidsmässiga, uppgiftsmässiga och rumsliga regleringen av 

arbetstagarnas verksamhet i syfte att skapa en flexibel organisation och anpassas till 

förändringar i omgivningen. För medarbetarna innebär avregleringen ökad självständighet, 

utökat ansvar samt flexibilitet. Vidare handlar det om att skapa förtroenderelation mellan 

cheferna och medarbetare genom tillit till sitt dagliga arbete utan regelbundna kontroller eller 

vägledning. Resultatet i studien visar två aspekter av flexibilitet i avreglerade organisationer 

där båda har samband med förtroenderelationen mellan chefer och medarbetare (Peterson 

2007). Den ena som rör arbetsgivarens förtroende till medarbetare resulterar i positiva 

upplevelser av frihet och självständighet. Den andra handlar om att medarbetare saknar 

förtroende till arbetsgivare på grund av deras frånvaro då de saknar återkoppling och feedback 

på deras dagliga arbete.  

Arbetsförmedlingen är en politisk organisation och regeringen ansvarar för vilka resultat som 

måste levereras (VIS 2016). Organisationens övergripande mål är att få Sverige att växa 

genom att få människor ut i arbete (Ibid.). Studierna användes för att skapa en förståelse kring 

Arbetsförmedlingens sätt att implementera förändringen bland medarbetare. Ovannämnda 

studier lyfter fram att självledandefilosofie resulterar i positiva upplevelser av självständighet 

och frihet bland medarbetare men det framgår inte hur självledarskap påverkar de som vill ha 

tydliga och specialiserade arbetsuppgifter. Eftersom den tidigare arbetsformen var detaljstyrd 

där medarbetare hade återkoppling och feedback på dagliga arbetet av sina chefer, har det 

varit relevant att belysa samspelet mellan medarbetare och chefer i och med förändringen. 

Samspelet mellan medarbetare och chefer studeras som ett verktyg för att uppnå mål och 
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belyser förändringsprocessens inverkan på organisationens struktur. 

 

3.2 Kulturella förändringar inom organisationen 

Enligt tidigare studier utförda av Heracleous (2001) är det viktigt att förstå fenomenet 

organisationskultur för att utföra en förändring. Organisationskulturer är svåra att förändra 

eftersom de består av mänskliga handlingar, värderingar, normer som kan skilja sig från 

organisationens värderingar, normer (Ibid.). Taplin (2006) skriver att vissa chefer lägger 

främst fokus på förbättringar av organisationens produktivitet istället för att motivera sin 

personal. Han belyser att tillit och relationen mellan cheferna och medarbetarna ökar 

motivation till förändringar bland de anställda. Lee, Raschke & St. Louis (2016) skriver att 

det krävs organisatoriska verktyg för att motivera medarbetare mot gemensamma värderingar. 

För att uppnå en lyckad organisationsförändring krävs det att chefer lyckas skapa motivation, 

vision och drivkraft bland medarbetarna (Ionescu 2014). Vidare handlar det om att uppmuntra 

medarbetarna att ta del av den rådande organisationskulturen samt skapa en känsla av 

tillhörighet (Ibid.). Organisationskulturer kan stärkas genom att organisationens värderingar 

och normer synkas med medarbetarnas värderingar och normer (Ramezan 2014).   

Studierna har varit behjälpliga för att belysa kulturen på Arbetsförmedlingen samt 

förändringens inverkan på den. Då Arbetsförmedlingen genomgår en kulturförändring har det 

varit relevant att studera samspelet mellan medarbetare och chefer mot organisationens 

värderingar och mål. Vidare har jag studerat om alla medarbetare känner tillhörighet till 

organisationen i och med kulturförändringen som handlar om att skapa autonomi genom 

självledandefilosofie. Genom att studera medarbetarnas strategier för att uppnå 

organisatoriska mål har företagskulturen blivit synlig. Med hänsyn till att förändringen på 

Arbetsförmedlingen har slutmål år 2021 har jag inte kunnat diskutera om den blir lyckad eller 

inte.  

4. Teori 

4.1 Organisationsstruktur 

Nedan presenteras teorier som beskriver Arbetsförmedlingens tidigare struktur samt den nya. 

De är behjälpliga för att förstå förändringens inverkan på organisationens struktur samt 

relationen mellan medarbetare och chefer genom arbetsuppgifternas utformning. 
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4.1.1 Mekanisk struktur 

Enligt Burnes och Stalker (1961) kännetecknas mekaniska strukturer av att arbetsuppgifter är 

specialiserade (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2014:169). Det innebär att 

medarbetarnas enskilda arbetsuppgifter i förhållande till organisationens övergripande mål är 

otydliga för den som utför den enskilda arbetsuppgiften (Ibid.). De som befinner sig högst upp 

i organisationshierarkin bestämmer hur arbetsuppgiften ska utformas, vilka resultat som ska 

levereras samt dess nytta (Ibid.). Burnes och Stalker (1961) menar att mekaniska strukturer 

består av vertikalt orienterade samarbetet mellan cheferna och medarbetare som innebär att 

arbetsuppgifter styrs av instruktioner och beslut fattade av andra än dem som utför dem 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2014:169ff.).  

4.1.2 Organisk struktur 

Organiska strukturer är anpassade till föränderliga miljöer enligt Burnes och Stalker (1961) 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2014:170). De hanterar förändringar genom att justera 

arbetsrutiner och arbetsformer efter nya villkor. Vidare handlar det om att medarbetare är 

kompetenta att fatta egna beslut och utforma sina arbetsuppgifter i förhållande till 

organisationens övergripande mål (Ibid.). Kommunikationen mellan chefer och medarbetare är 

lika viktig som kommunikationen mellan över och underordnade (Ibid.).  

4.2 Organisationskultur 

Trice och Beyer (1993) refererade i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2014:230) 

beskriver att organisationskultur innehåller accepterande sätt att uttrycka och bekräfta våra 

antaganden, värderingar och normer och på så sätt kan vi undvika att vara osäkra i olika 

situationer. Kulturer är symboliska eftersom de lyfter det uttrycksfulla, snarare än den tekniska 

eller praktiska sidan av människans beteende (Ibid:239). Alvesson och Berg (1988) refererade 

i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2014:230) beskriver symboler som grundläggande 

kulturella uttryck som kan vara både enkla och komplexa. Symboler används för att 

sammanfatta vad organisationen i sin helhet innebär för dess anställda samt för att hjälpa andra 

att sortera och kategorisera anställdas upplevelser så att dem blir förståeliga (Ortner, 1973 se 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2014:230). Symboler talar inte för sig själva utan deras 

innebörd måste tolkas (Smicich, 1983 se Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2014:239). 

Organisationskultur hjälper medlemmarna att veta vad som är rätt och fel samt hur de bör 

uppföra sig (Ibid:237). För dem nyanställda skapas förutsättningar att veta hur de ska agera, 
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vad de ska tycka och eventuellt känna (Ibid.). I en studie av företagskultur beskriver Kunda 

(2006) en stark kultur genom samspelet mellan chefer och anställda i organisationen. 

Organisationens värderingar och normer upprätthålls genom att cheferna bland annat skickar 

medarbetare på kulturseminarier. Genom kulturseminarier får de anställda ta del av vad 

företaget står för samt vad som förväntas av dem. De anställda uppmuntras att ta eget ansvar 

över att lära sig organisationens mål genom att vara självständiga och ta ansvar över arbetet på 

egen hand (Kunda 2006:173). Kulturen ska överföras till de nyanställda och de ska uppmuntras 

att sträva efter organisationens värderingar (Ibid:7 ff.). Kunda (2006) skriver att en 

organisationskultur måste studeras ur medarbetarnas perspektiv som innebär individuella 

tolkningar av den. För att studera organisationskultur måste man enligt Kunda (2006) studera 

den formella samt den informella som finns uppsatt inom den.  

Kunda (2006) exemplifierar det formella inom organisationen med dokument och handböcker 

som anställda förväntas veta för att kunna arbeta på organisationen. Organisations ritualer är 

enligt Kunda (2006:92–93) normer som används som verktyg för att kontrollera att de anställda 

utför sina arbeten. Detta kan vara möten, workshops, resultat presentationer. David Kertzer 

(1988) refererad i Kunda (2006:93) skriver att organisatoriska ritualer är historiska och har 

använts för att illustrera auktoriteter inom organisationer. Auktoritet på organisationen 

exemplifieras genom att cheferna pratar ner till de anställda på möten (Kunda 2006:108). Vidare 

används ritualer för att skapa regler och för att få de anställda att känna tillhörighet till 

organisationen (Ibid:93). 

Det informella exemplifierar Kunda (2006) med anställdas sätt att hantera det formella som 

finns inristad på organisationen. Begreppet löskoppling kan användas för att förklara resultatet 

av att organisationens formella struktur till viss del skiljs ifrån den informella (Eriksson-

Zetterquist 2009:69). Det innebär att de mål som finns på en organisation inte går att utföra rent 

praktiskt och resulterar i två olika strukturer inom en och samma organisation: den formella 

samt informella (Eriksson – Zetterquist 2009:69ff.). Anställda sätter gränser för egna jaget och 

skapar egen kultur genom att exempelvis ta långa fikapauser eller genom att träffa sina kollegor 

och hitta på aktiviteter utan att prata om själva arbetet. Genom de löst kopplade systemet kan 

organisationer hantera det tillfälliga och underförstådda vilket i sin tur leder till att 

organisationen har en större anpassningsförmåga gentemot de förändringar som sker i 

omgivningen (Eriksson – Zetterquist 2009:69ff, Kunda 2006:164).  

Med hjälp av ovannämnda teorier har jag studerat företagskulturen på Arbetsförmedlingen samt 

förändringsprocessens inverkan på den. Genom att studera medarbetarnas strategier för att 
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uppnå organisationens mål har den informella och formella kulturen synliggjorts. Kundas teori 

om starka företagskulturer har hjälpt mig att förstå att organisationer har värderingar och 

normer som skiljer sig från medarbetarnas eftersom organisatoriska symboler tolkas 

individuellt. Förändringsprocessens inverkan på organisationskultur synliggjordes genom att 

jag studerade normer och värderingar på organisationen samt medarbetarnas normer och 

värderingar.  

4.3 Autonomi och motstånd till förändring 

Om man betraktar organisationer ur ett traditionellt synsätt beskrivs organisationer som ett 

rationellt instrument för att utföra vissa uppgifter och uppnå vissa mål (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling & Styhre 2014:297). Förändringarna sker genom rationella val, besluten fattas av 

ledningen och anställda genomför den (Ibid.). För vissa av de anställda innebär en 

omorganisering möda då man antingen vill ha saker som de alltid varit eller en total förnyelse 

(Ahrne & Papakostas 2002:75). Karlsson (2008:9,139) skriver att människor behöver värdighet 

och autonomi i arbetet för att arbetet de utför ska flyta på och för att motstånd mot 

arbetsvillkoren inte ska uppstå. Han exemplifierar värdighet med arbetsvillkor som ger 

anställda integritet, respekt, stolthet, erkännande, värde och status (Ibid:10,11). Vidare menar 

Karlsson (2008) att anställda önskar mer inflytande över sina arbeten och att tillit från ledningen 

spelar en viktig roll för autonomin. Vid organisationsförändringar handlar det å ena sidan om 

att medarbetare ska utföra effektivt och produktivt arbete och å andra sidan handlar det om att 

anställda motiveras genom värdighet och autonomi (Karlsson 2008:10,11). Om anställda 

känner tillit från ledningen samt blir bekräftade för sitt ansvar över arbetsuppgifterna får de 

autonomi till arbetet (Karlsson 2008, Kunda 2006). Om förhållanden är motsatta det vill säga 

att ledningen saknar tillit för de anställda leder det till minskad autonomi och motstånd (Ibid.). 

Karlsson (2008) skriver att när ledningen fattar rationella beslut som innebär nödvändiga 

förändringar i organisationen kan det uppstå motstånd. Motstånd uppstår eftersom de anställda 

på längre nivå reagerar med känslor av rädsla mot förändringen. Karlsson (2008:133) definierar 

motstånd som; 

”. sådant som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att dem ska göra, tänka och vara 

och som medvetet riktar sig uppåt i den organisatoriska hierarkin” 

Motstånd är enligt citatet ovan ett svar från anställdas sida till ledningens kontroll och handlar 

om att anställda vill upprätthålla autonomi och värdighet i arbetet (Karlsson 2008:133). Vidare 

definierar Karlsson organisatorisk olydnad; 



17 
 

”Allt som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara” 

Han menar att företagskulturer skapas specifikt för att påverka anställdas tankar och identiteter 

(Emzell m fl 2004:289 se Karlsson 2008:132). Den som inte antar en identitet som grundas på 

företagskulturen förklaras som organisatoriskt olydig (Ibid.).  

Jag har med hjälp av Karlssons teorier analyserat hur medarbetare hanterar kulturförändringen 

som handlar om att införa autonomi genom självledarskap. Karlsson (2008) skriver att anställda 

känner värdighet och autonomi till sina arbeten när ledningen ger dem tillit till sina 

arbetsuppgifter. Mina tidigare erfarenheter från praktiktiden kunde inte stödja Karlssons teori 

fullt ut eftersom feedback och resultatåterkopplingar efterfrågades bland vissa medarbetare.  

 

5. Tillvägagångsätt 

Det övergripande syftet handlade om att belysa effekten av en organisation som görs mindre 

centralstyrd för att kunna anpassa sig till samhällsförändringar som råder. Arbetsförmedlingen 

är en politiskt styrd myndighet vilket innebär att den måste anpassa sig till förändringar som 

sker i samhället för att överleva. Förändringen handlar om att komma ifrån tidigare 

detaljstyrda arbetsutformning samt införa självledarskap bland medarbetare. 

Arbetsutformning beskriver jag som en del av organisationsstruktur och självledande filosofie 

beskriver jag som en organisationskultur. En kunskapsöversikt om förändringarnas inverkan 

på organisationskultur och struktur var därför relevant för att besvara studiens 

frågeställningar. För att besvara studiens frågeställning valdes en kvalitativ ansats som en 

lämplig metod för att studera medarbetarnas uppfattningar om förändringen som pågår.  

Datainsamlingen skedde genom samtalsintervjuer med 8 medarbetare på organisationen i 

syfte att få del av deras uppfattningar om vad som motiverar dem till att arbeta på 

organisationen samt hur förändringsarbetet påverkar deras relation med cheferna (Se bilaga 

2). I förförståelse för kulturförändringar på organisationer framgick å ena sidan att 

medarbetare behöver autonomi och värdighet i sitt arbete för att motiveras i positiv riktning 

mot de uppsatta målen. Å andra sidan fattar ledningen rationella beslut som är nödvändiga för 

organisationen. Samspelet mellan chefer och medarbetare och relationen där emellan ansågs 

vara en viktig faktor för en lyckad framgång vid en organisationsförändring. Det blev ett 

verktyg för mig att studera organisationskultur samt hur den påverkas av förändringar. Den 

teoretiska förståelsen, kunskapsöversikten samt insamlade intervjumaterialet belyste effekten 
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av organisationsförändringar, där medarbetare reagerar med känslor av rädsla och därför gör 

motstånd. Vidare analyserades det insamlade materialet tillsammans med tidigare 

kunskapsöversikt och relevanta teorier för att besvara studiens frågeställningar samt för att 

skapa egna teorier i slutdiskussionen om förändringsarbetet kan lyckas eller inte. 

 

5.1 Kvalitativ intervjustudie 

Ahrne & Svensson menar att kvalitativt tillvägagångssätt är skapad för att förstå social 

interaktion och vad olika samhälleliga fenomen betyder i ett visst sammanhang (Rennstam & 

Wästerfors 2015:13). Det kvalitativa tillvägagångssättet innebär att samla in data genom 

kvalitativa intervjuer eller observationer samt utforska sådant som inte går att beskriva med 

siffror (Creswell 2014:4, Rennstam & Wästerfors 2015:13). Det insamlade materialet i min 

studie gjordes med hjälp av intervjuer i syfte att få beskrivande utsagor om 

förändringsprocessen och dess inverkan på organisationskultur och struktur. Ordet intervju 

betyder en utväxling av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett visst tema 

(Dalen 2007:9). Den kvalitativa intervjun är särskilt lämpad för att ge insikt om informantens 

egna erfarenheter, känslor och tankar (Kvale 2002 i Dalen 2007:9). Intervjuerna 

semistrukturerades och riktades in i konkreta teman för att klargöra det teoretiska temat som 

studerades (Kvale & Brinkmann 2014 se Rennstam & Wästerfors 2015:29). Eftersom min 

studie omfattar de strukturella och kulturella processerna har jag tematiserat intervjuguiden 

utifrån det. Teman som behandlats är; bakgrund om informantens roll på organisationen, 

kulturella och strukturella processer inom organisationen, samspelet mellan cheferna och 

medarbetarna (Se bilaga 1). Vidare konstruerades frågor under varje tema för att underlätta 

kommande analys av insamlat material. I intervjuerna fanns det också utrymme för 

informanterna att berätta om egna känslor och erfarenheter kring omorganiseringen samt om 

dem känner motivation, värdighet och autonomi till sitt arbete (Dalen 2007:31, Rennstam & 

Wästerfors 2015:29, Bilaga 2).  

 

5.2 Intervju som metod i praktiken 

För att samla in materialet behövde jag komma i kontakt med en organisation som var under 

pågående förändringsprocess. Under praktiktiden på en Arbetsförmedling har jag skapat god 
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kontakt med en av cheferna som blev ”portvakten” till min studie (Dalen 2007:37). Studien 

kunde presenteras på ett förtroendegivande sätt vilket underlättade tillträdet till organisationen 

(Fangen 2005:69,72). Med hjälp av ”portvakten” har jag kommit i kontakt med anställda på 

organisationen. Presentation av studiens syfte och etiska principer presenterades via e-mail 

och dem som ville delta tog kontakt med mig.  

Intervjuerna utfördes i organisationen under arbetstid och informanterna bokade enskilda 

besöksrum. Intervjuerna tog mellan 30–75 minuter och allt material spelades in enligt Dalens 

(2007:33) rekommendation i syfte att få med informanternas egna ord. Inspelningen utfördes 

med hjälp av min telefon och renskrevs direkt efter avslutade samtal i enighet med Fangen & 

Sellerberg (2011:62) rekommendationer för att behålla intrycken färska samt att bekanta sig 

med materialet.  

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av min roll, studiens syfte och etiska krav 

jag som forskare måste förhålla mig till (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna blev upplysta 

om att deltagandet var frivilligt och fick bekräfta godkännande av intervjuinspelningen vilket 

möter Samtyckeskravet (Ibid.). Ingen av informanterna i min studie var under 15 år och därför 

krävdes inte något samtycke från föräldrarna (Ibid.). Vidare informerades de om att all 

insamlat material sekretessbehandlades med lösenordsskydd på datafiler och att endast jag 

hade tillgång till materialet, vilket möter Konfidentialitetskravet (Ibid.).  Anonymitet är 

särskild viktig i kvalitativa studier eftersom forskare och informatör möts personligen. 

Organisationen i studien är en politiskt styrd myndighet och därför var det svårt att helt 

anonymisera den. Lyckligtvis finns den i hela landet och förändringsarbetet pågår i alla 

samtidigt.  Informanterna blev upplysta om att identifierbara uppgifter så som namn, datum, 

platser, orter skulle anonymiseras och på så sätt ska inte uppgifterna kunna spåras till dem 

(Vetenskapsrådet 2002). Nyttjandekravet möttes när informanterna tog del av att studien 

skulle användas endast i forskningssyfte. 

Varje intervju avslutades med fråga om återkoppling ifall det skulle behövas och alla gav sitt 

samtyckte. När jag renskrev det insamlade materialet uppkom det en fråga som hade 

betydelse för kommande analys (Se bilaga 3). Frågan mailades till informanterna som deltog i 

studien och besvarades samma dag.  
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5.3 Urval 

I enighet med Dalen (2007:56) kan man som forskare ha insikt och kunskaper om det 

fenomen som ska studeras vilket är vidare förutsättning för ett teoretiskt urval. 

Utgångspunkten ligger i ens starka intresse för området där man belyser vissa 

problemformuleringar (Ibid.). Därför väljer man ganska tidigt i processen ut vilka informanter 

som borde ingå i studien (Ibid.). Intresset för studiens syfte och problemformulering skapades 

under praktiktiden och val av informanter gjordes tidigt då jag ville studera medarbetare innan 

omorganiseringens start samt nyanställda för att få helhetsperspektiv på medarbetarnas 

utsagor (Becker 2008:78ff.).  En av cheferna hjälpte mig att komma i kontakt med 

medarbetarna på organisationen genom att skicka min studiebeskrivning till alla medarbetare 

på organisationen. Syftet med mail utskicket var att få ett brett urval samt att alla skulle få 

läsa i lugn och ro studiens syfte. Efter några dagars väntan på mailåterkoppling fick jag ta 

kontakt med chefen och be om ett nytt utskick av min sammanfattade beskrivning av studien 

eftersom återkopplingar lyste med sin frånvaro vid första utskicket. Efter andra utskicket 

kunde jag göra mitt urval av fyra anställda före omorganiseringens start och fyra nyanställda 

för att få helhetsperspektiv i rekommendation av Becker (2008:78ff.). 

I väntan på mail återkopplingar från medarbetare valde jag att utföra intervju med en sektions 

chef i organisationen. Syftet med denna intervju var att få beskrivning av hur organisationen 

såg ut innan omorganiseringens start samt för att ta reda på vilka verktyg som används för att 

uppnå målen (Se bilaga 2). 

 

 

5.4 Diskussion kring metodvalet 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har jag valt att samla in material genom 

samtalsintervjuer men studien hade kunnat utföras genom deltagande observation. Detta anser 

jag eftersom intresset för ämnet väcktes under praktiktiden genom deltagandet på 

organisationens möten. Enligt Fangen (2005:77,84) börjar man observera sina fältstudier så 

fort man kommer i kontakt med det fältet man studerar men det är också viktigt att hitta sin 

roll. Genom att exempelvis delta på arbetsplatsträffar som deltagande observatör hade jag 
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tagit del av medarbetarnas samspel med cheferna samt lyssna på deras samtal när de pratar 

fritt, utan att bli ledda i någon bestämd riktning (Ibid.). Deltagande observation ansåg jag vara 

problematiskt att utföra på grund av studiens begränsade tidsramar som kursen avser. Vidare 

begränsades studiens tidsramar ytterligare eftersom ingången till organisationen fördröjdes 

med hänsyn till att cheferna var uppbokade på möten som rörde förändringsprocessen.  

Min roll som tidigare praktikant på organisationen har påverkat intervjuerna genom att jag 

skapade en förståelse genom förförståelse (Wormnaes 1996 se Dalen 2007:13). Det innebär 

att jag skapade åsikter och uppfattningar om att det uppstår motstånd till förändringar bland 

medarbetare. Det påverkade samtalen eftersom jag förväntade mig att få fenomenet bekräftat i 

samtalen med informanterna. Det var därför viktigt att låta informanterna prata utan att 

vägleda dem i någon speciell riktning, det vill säga att leda dem till något som jag ville höra.  

Tolkningar av informanternas utsagor påverkades av min tidigare förförståelse samt tidigare 

kunskapsöversikt och teorier om fenomen som undersöktes (Dalen 2007:13). Eftersom jag 

skapade hypoteser om hur motstånd till förändring kan komma till uttryck påverkades min 

förståelse av informanternas utsagor när dem inte gav svar jag var ute efter under 

samtalsintervjuerna. Det klarnade lyckligtvis allt eftersom när materialet kodades och 

selekterades utifrån det övergripande teman som handlade om hur förändringsarbetet hade 

inverkan på organisationens kultur samt struktur (Dalen 2007:74,75). Det insamlade 

materialet analyserades och samspel mellan chef och medarbetare blev centralt tema för att 

besvara studiens frågeställning. Det arbetssätt betecknas som selektiv kodning av materialet 

(Strauss & Corbin 1998 se Dalen 2007:79).  

Min roll som tidigare praktikant påverkade samtalen med informanterna både positivt och 

negativt. Positivt i bemärkelsen att samtalen var avslappnade och när frågorna uppfattades 

oklara besvarades dem med lätt stämning och skratt. Samtalen påverkades negativt eftersom 

samtliga i studien utgick ifrån att jag redan kunde besvara frågorna som berörde tidigare fakta 

om organisationen, deras arbetssätt och arbetsverktyg. Det kan exemplifieras med att 

organisationens mål och verktygen för att uppnå dem presenterades ytligt vilket försvårade 

min kommande tolkningsanalys om samspel mellan medarbetare och chefer. Lyckligtvis 

kunde jag med hjälp av intervjuguiden markera och komma tillbaka till frågorna under 

samtalen för att få mer utförliga svar. Det återkommande arbetssätt under intervjuerna 

försvårade min kommande analys eftersom svaren inte hamnade under det temat som 

intervjuguiden var konstruerad efter. Det ledde till att jag fick umgås med insamlade 

materialet längre tid än planerat. 
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6. Resultat och Analys 

6.1 Bakgrund om informanterna 

Deltagare i min studie är anställda på Arbetsförmedlingen och har olika befattningar. En av 

informanterna är sektionschef som arbetat i organisationen innan förändringens start och hennes 

position är närmast medarbetarna. Medarbetarna som deltog i studien är arbetsförmedlare och 

deras arbetsuppgifter varierar beroende på vilken grupp de arbetar med. Grupperna är indelade 

efter funktioner så som; inskrivningar, ungdomsgruppen, etablering, arbetsinriktad 

rehabilitering och omprövningar av lönebidrag. Samtliga medarbetare arbetar mot samma mål 

och värderingar som handlar om att rusta upp arbetssökande efter behov som krävs för att 

individen ska komma ut till arbete. Medarbetarna i studien har arbetat olika länge i 

organisationen och jag har intervjuat fyra som arbetat innan Förnyelseresans start och fyra som 

börjat arbeta i samband med förändringsprocessen.  

 

 

 

6.2 Förändringsarbetets inverkan på organisationsstruktur  

I följande avsnitt redovisas empirianalys som visar hur förändringsarbetet på 

Arbetsförmedlingen haft betydelse för strukturen. Här ämnar jag att presentera 

arbetsuppgifternas utformning och deras innebörd för medarbetare som utför dem. Samspelet 

mellan medarbetare och chefer presenteras som en del av organisationens struktur och verktyg 

för att uppnå mål.  

6.2.1 Att komma ifrån detaljstyrningen  

Arbetsförmedlingen är under pågående reformering med benämningen ”Förnyelseresan” som 

handlar om att komma ifrån den tidigare detaljstyrda arbetsutformningen och låta medarbetare 

fatta beslut om detaljerna eftersom de ligger närmast de uppgifterna.  Den tidigare detaljstyrda 

Arbetsförmedling handlade främst om att leverera kvantifierade resultat till Generaldirektören 

där medarbetare fick redovisa skriftligt till sina chefer om jobbet dem utförde så ofta som en 



23 
 

gång i veckan. I och med Förnyelseresan har verksamhetschefer fått en central roll på 

organisationen som innebär att arbetsuppgifterna utformas tillsammans med medarbetarna. För 

medarbetare innebär förändringen självständighet, ökat ansvar samt flexibilitet i syfte till att 

skapa motivation och handlingsutrymme för dem som är kreativa. Medarbetare och 

sektionschef ger exempel på den tidigare detaljstyrda strukturen och förändringens innebörd;  

”Innan var det mycket mer svart eller vitt och fyrkantigt!”. Medarbetare 2 

”Ja skillnaden är att nu får vi ett uppdrag och vi ska reda ut HUR: et. Innan var det så att det kom från 

högsta ledningen så här ska ni göra. Ni ska träffa de två gånger i månaden. Nu är det istället fokus på 

att fixa långtidsarbetslösheten. Gör som ni vill, bara ni löser det. Det är det som är skillnaden. Det där 

HUR: et gör ju att man skapar självbestämmande autonomi, vilket är jätteviktigt för människor som 

jobbar inom organisationer för då blir man motiverad bland annat. Man skapar ett handlingsutrymme 

för medarbetare och chefer som är kreativa. Man får utrymme för att komma med egna lösningar som 

passar våra kunder och vår lokala arbetsmarknad.”.  Sektionschef Anna 

Enligt Burnes och Stalker (1961) kan tidigare detaljstyrning på Arbetsförmedlingen beskrivas 

som mekanisk struktur som innebär att medarbetarnas arbetsuppgifter utformas av dem som 

befinner sig högst upp i organisationshierarkin (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2014:169). På Arbetsförmedlingen var det Generaldirektören som bestämde arbetsuppgifternas 

utformning samt vilka resultat som skulle levereras och dess nytta. Medarbetare tvingades följa 

olika mallar utan att få ha med egna idéer om hur handläggningen skulle gå till (Pulsen 2015). 

Förnyelseresan handlar om att anpassa och justera arbetsformer och låta medarbetare fatta egna 

beslut och utforma sina arbetsuppgifter i förhållande till organisationens övergripande mål. Det 

definierar Burnes och Stalker (1961) som organisk struktur (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2014:170). Arbetsförmedlingen är en politiskt styrd organisation som innebär att den 

måste anpassa sig till samhällsförändringar som råder för att överleva. För myndigheten som 

Arbetsförmedling handlar det om att skapa en flexibel organisation i syfte att anpassa sig till 

förändringar i omgivningen. Reformen på organisationen handlar dels om att hitta nya metoder 

för att leverera tjänster till arbetsgivare och arbetssökande men det handlar också om att 

förändra personalkulturen genom att införa självbestämmande autonomi. Förnyelseresans 

effekter diskuteras vidare i nästa kapitel i syfte att belysa samspelet mellan medarbetare och 

chefer som ett verktyg för att uppnå mål.    
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6.2.2 Samspel mellan medarbetare och chefer som verktyg för att uppnå mål 

Chefens perspektiv 

Tidigare forskning belyser vikten av samspel mellan medarbetare och chefer mot 

gemensamma mål för att få positiva effekter av organisationsförändringar (Ogbonna & 

Wilkinson, 1988 i Collins 1998, Ionescu 2014, Ramezan 2016). På Arbetsförmedlingen finns 

det en strategisk karta över de uppsatta målen som omfattar förändringsarbetet. För varje år 

finns det olika delmål för att kunna uppnå det slutgiltiga målet år 2021. Cheferna bryter ner 

målen på verksamhetsträffarna och presenterar de för medarbetarna på personalmöten. I 

resultatet framkommer att chefer lyfter fram vad som ska implementeras och hur de ska gå till 

väga diskuteras tillsammans med medarbetarna. Nedan presenteras citat som visar hur 

cheferna går till väga för att implementera nya arbetssätt bland medarbetare; 

”Vi behövde göra massa förändringar inom verksamheten som till exempel så har vi en strategisk 

karta där X X från 2014 har en plan till 2021 och vad det är vi ska vara framme vid. I den kartan finns 

det massa områden som vi ska förbättra och det är olika områden också. Där står det exakt från år till 

år vad det är som ska göras och vad som ska hända fram till slutmålet 2021”. ”På 

verksamhetsträffarna kommer vi fram till vad vi ska göra och vad som är viktigast för exempelvis år 

2017. Jag har möten en gång i månaden med min grupp där vi pratar om detta”.   Sektionschef A 

Den strategiska kartan och möten på Arbetsförmedlingen kan beskrivas som 

organisationsritualer och en del av den formella strukturen (Kunda 2006). David Kertzer 

(1998) skriver att organisatoriska ritualer används som verktyg för att kontrollera att anställda 

utför sina arbeten samt för att illustrera auktoriteter inom organisationen (Kunda 2006:93). 

Vidare används ritualer för att skapa tillhörighet till organisationen (Ibid.). Enligt resultatet 

används möten på Arbetsförmedlingen som verktyg för att presentera målen samt för att 

diskutera hur målen ska uppnås tillsammans med medarbetarna. Analysen följer inte David 

Kertzers (1998) linje med att dem används för att illustrera auktoriteter eftersom resultatet 

visar att chefer tillsammans med medarbetare ska komma fram till olika lösningar (Kunda 

2006:93). David Kertzers (1998) teori om organisationens ritualer passar därför in på 

Arbetsförmedlingens tidigare mekaniska struktur som handlade om tydliga instruktioner från 

ledningen till medarbetarna och resultatåterkopplingar (Eriksson- Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2014:169). Enligt resultatet ovan kan man säga att samspelet mellan chefer och 

medarbetare fungerar som ett verktyg för att uppnå organisationens mål med hänsyn till 
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chefens uppfattning av samspelet däremellan. För att kunna föra vidare analys diskuteras 

medarbetarnas uppfattningar kring förändringsprocessen nedan. 

Medarbetarnas perspektiv 

Resultatet av medarbetarnas utsagor visar att samspelet mellan medarbetare och chefer inte 

fungerar som ett verktyg för att uppnå målen. Kulturförändringen som handlar om att skapa 

autonomi till arbetet genom självledarskap har inte positiv inverkan på alla.  Det saknas 

motivation, tydliga instruktioner och engagemang bland chefer och medarbetare till 

förändringarna. Cheferna har dålig inblick i förmedlarnas dagliga arbete vilket har lett till 

bättre samspel medarbetare emellan. Medarbetare berättar att cheferna presenterar målen 

otydligt och att det saknas uppföljningar; 

” Känns som att chefen inte har koll på vår verksamhet och inte insatt eller intresserad i det. Jag 

tycker att dem skulle haft mer kunskap, kännedom om vart vi är på väg, slutmålet. Dem borde förstå 

mer vad AF chefen vill och hur han tänker. Det är ganska processinriktat, målen är stora och diffusa 

än så länge”. Medarbetare 6 

”De har sina ledningsgrupper och bestämmer något och sen presenteras det för oss som förslag fast 

det är egentligen inget förslag för det är redan bestämt när det kommer till oss. Detta presenteras en 

gång i veckan. Det hade varit bra om vi hade gemensamma mål, vi har ju statens mål men inget hur vi 

som grupp ska göra. Alla är inte delaktiga, intresset saknas och engagemang från chef och gruppen 

saknas. Det krävs engagemang, speciellt nu under förändringar” Medarbetare 7 

Resultatet ovan visar att de uppsatta målen på organisationen presenteras på möten men 

medarbetare efterfrågar tydliga samt gemensamma mål. Organisationen har infört 

självledarskap i och med Förnyelseresan vilket innebär att medarbetare ska på egen hand 

uppnå målen utan att bli styrda i hur arbetet ska utföras.  Dannefjord (2009) skriver att det är 

viktigt att anpassa målen så att de får en praktisk mening genom att formulera de utifrån dem 

som arbetar för att uppnå målen. Långa hierarkiska beslutsvägar försvårar förändringsarbete 

och därför borde medarbetare få fatta beslut om detaljerna eftersom de ligger närmast de 

uppgifterna (Simon 1961 i Almqvist 2006:88, Dannefjord 2009:297). Selznick (1948) 

refererad i Dannefjord (2009:71) menar att man måste ha med individaspekten vid 

förändringar som handlar om olikheter i preferenser, åsikter samt förutsättningar. Effekterna 

av förändringsprocessen är negativa för medarbetare som inte motiveras av att arbeta 

självständigt. Eftersom samtliga i studien beskriver att målen presenteras på möten kan man 

bekräfta att vissa medarbetare vill att cheferna ska tala om hur målen ska uppnås. Det skulle 
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innebära att hur: et inte överlämnas till de styrda och att organisationen skulle arbeta efter den 

tidigare detaljstyrda strukturen. Den nya arbetsutformningen påverkar samspelet mellan 

medarbetare och chefer i det avseendet att den självbestämmande autonomin begränsar 

relationen däremellan. Det är därför viktigt att ha med individaspekten vid förändringar och 

formulera målen så att de passar alla. Om medarbetare och chefer har delade värderingar som 

i detta resultat exemplifieras som brist på feedback och återkopplingar leder det till minskad 

autonomi till organisationen (Karlsson 2008). Eftersom tidigare arbetstraditioner efterfrågas 

av medarbetarna på organisationen kan det i enighet med Ahrne & Papakostas (2002) tolkas 

som motstånd till förändring av arbetsuppgifternas utformning. Vidare kan det vara 

problematiskt ur ett produktionsperspektiv eftersom Arbetsförmedlingen måste vara en 

flexibel organisation och anpassa sig till samhällsförändringar för att överleva. 

6.3 Förändringsarbetets inverkan på organisationskultur 

I följande avsnitt redovisas empirianalys som visar hur förändringsarbetet på 

Arbetsförmedlingen haft betydelse för arbetskulturen. Värderingar och normer belyser 

organisationskultur och samspel mellan medarbetare och chefer belyser medarbetarnas sätt att 

hantera förändringen som handlar om att skapa autonomi genom självledarskap.  

6.3.1 Formella kulturen 

Arbetsförmedlingens värderingar har förtydligats i och med Förnyelseresan tillsammans med 

nya Generaldirektören. Samtliga i studien är eniga att organisationens värderingar handlar om 

rättssäkerhet och likabehandling för kunden oavsett bakgrund. Kunden ska vara i fokus och 

den hjälpen kunden får ska vara professionell, förtroendegivande och inspirerande. 

Medarbetare ska arbeta med alla kunder självständigt utifrån värdeorden som tagits fram i och 

med Förnyelseresan. Citat nedan beskriver medarbetarnas uppfattningar av organisationens 

värderingar samt hur de har förändrats; 

”I och med denna Förnyelseresa som startade 2014 så jobbades det fram tydligare värdegrund. Innan 

var det mer omfattande och svårt att begripa sig på. Nu är det mer fyra värdeord som vi måste arbeta 

efter. Professionalism som handlar om effektivitet, eftersom vi är statlig myndighet så handlar det om 

rättssäkerhet. Inspirerande, att vi ska vara attraktiv myndighet att arbetsgivare ska vilja ha vår hjälp. 

Matchning, både för kunder och arbetsgivare och att vi ska värdera upp vårt förtroende och bli bättre 

samt att bli första val för arbetsgivare. Arbetssökande ligger så klart i fokus men det är också viktigt 

att arbetsgivare vill använda våra kanaler. ”De värdeorden har egentligen funnits hela tiden men det 

är stor reformering av ledarskapsstil. Självledarskap på alla nivåer är väll största skillnaden som ska 
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genomsyra oss men också svårt och få till eftersom det har varit toppstyrt och resultat fokuserat. Man 

mätte bara aktiviteter och siffror som egentligen inte skapade mervärde för kunder. Nu är det 

tvärtom”. Medarbetare 3 

Värdeorden på Arbetsförmedlingen ska prägla kulturen och de har förtydligats i och med 

Förnyelseresan. Emzell m fl (2004:289 se Karlsson 2008:132ff) skriver att organisationen 

påverkar medarbetarnas identitet, känslor och tankar genom att medvetet skapa företagskultur 

för att gynna organisationens rationella handlingar. Värdeorden och självledningsfilosofien 

har skapats för att organisationen ska kunna vara flexibel och följa samhällsförändringar. 

Värdeorden kan beskrivas i enighet med Alvesson och Berg (1988) som kulturella symboler 

som beskriver hur medarbetare ska bete sig, vara och tänka (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2014:239).  Samtliga medarbetare bekräftar att dem känner till organisationens 

formella kultur. De beskriver också att de uppmuntras att ta eget ansvar över att lära sig 

organisationens mål genom att vara självständiga vilket är en del av förändringsprocessen. 

Organisationen har skapat en kultur som ska ge kunden kvalitet och medarbetarna autonomi 

genom självledarskap. När medarbetare tar del av den rådande kulturen i organisationen 

skapas det stark företagskultur i enighet med Kunda (2006). Arbetsförmedlingen har skapat 

normer och värderingar som ska vara nyttiga för kunden, för organisationen samt ge bra 

resultat. Medarbetare uppmuntras till att ta del av vad organisationen står för samtidigt som de 

uppmuntras till att arbeta självständigt. Dessa kulturer är inte nödvändigtvis bra kulturer 

eftersom de skapas och betraktas som medel för att uppnå mål i enighet med Kunda (2006). 

Det är viktigt att ha med att värdeorden, handlingar, ett uttalande måste formas om till ett 

innehåll som passar en grupps känslor och tankar.  

I nästa kapitel för jag en diskussion om hur medarbetarna hanterar den formella kulturen på 

Arbetsförmedlingen. 

6.3.2 Informella kulturen  

Kunda (2006) menar att en organisationskultur måste studeras ur medarbetarnas perspektiv 

som handlar om deras sätt att hantera det formella som finns på organisationen. På 

Arbetsförmedlingen har medarbetare hittat strategier för att hantera förändringsprocessen som 

handlar om att förändra kulturen. Övergripande målet har vissa medarbetare format om till ett 

innehåll som passar deras tankar och känslor. Dem har hittat ett sätt att löskoppla sig från den 

uppsatta organisationsstrukturen genom att skapa eller behålla en kultur som hör till det 

förflutna. Organisationskulturen överförs och upprätthålls genom att medarbetare tar hjälp av 
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varandra när dem vill lära sig något och nyanställda lär sig genom introduktion med dem som 

arbetat längst på organisationen. Feedback och återkoppling i sitt arbete får medarbetarna av 

varandra. Medarbetare anser inte att dem är delaktiga på organisationens möten och därför 

skapar dem egna korridorsmöten där viktigaste frågorna tas upp. Nedan presenteras citat som 

beskriver medarbetarnas sätt att hantera organisationskulturen; 

”Det finns mål för hela organisationen men sen har vi brutit ner dem så att dem passar just vår grupp. 

Vi vill minska inflödet till programmet jobb och utvecklingsgarantin till 70 procent i december. Så blir 

det roligare och jobba när vi kan mäta oss själva lite grann”. Medarbetare 1 

”Man frågar kollegor framförallt.… sen lär jag mig av dem som arbetat här längst” Medarbetare 7 

”Vi har små möten och ibland har vi andra möten men de allra viktigaste frågorna hinner vi ofta inte 

med. Ibland har vi korridorsmöten ”.  Medarbetare 1 

På Arbetsförmedlingen råder en stark informell kultur eftersom medarbetare har skapat egna 

gemensamma handlingar som skiljer sig ifrån organisationens (Kunda 2006:164). Kunda 

(2006) skriver att en stark företagskultur upprätthålls genom att anställda skickas till 

seminarier som handlar om att lära anställda vad företaget står för och vidare upprätthålls 

organisationens värderingar och normer. När medarbetare inte antar organisationskultur sätter 

dem gränser för egna jaget och skapar egen kultur (Ibid.). Korridorsmöten är ett exempel på 

den informella kulturen och har skapats av vissa medarbetare eftersom de anser att chefer 

pratar ner till dem. I resultatet framgår det att medarbetare deltar på olika möten men frågor 

som de anser vara viktiga prioriteras inte av cheferna.  

Vidare exempel på informell kultur på Arbetsförmedlingen är grupperna som skapat 

kvantitativa mätningar för att följa upp sina arbeten (Kunda 2006:164). Mätningar hör till 

gamla arbetstraditioner och förändringsarbetet handlar om att komma ifrån de. Tidigare 

studier genomförda av Statskontoret (2016) skriver att Arbetsförmedlingen inte haft någon 

vidare stark kultur, vilket exemplifierades med ”vi och dem” känsla bland medarbetarna som 

har yttrat sig i misstänksamhet och syndabockstänkande mellan olika delar av myndigheten. 

Eftersom vissa medarbetare i min studie har skapat egna kulturer för att hantera 

förändringsprocessen finns det risk för att det skapas en ny ”vi och dem känsla” bland 

medarbetare som antar och de som inte antar nya självledandefilosofin. Förändringens 

inverkan på organisationskultur kan appliceras på två sätt. Negativa konsekvensen är att 

företagskulturen förblir svag eftersom det skapas informella kulturer. De positiva 
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konsekvenserna handlar om att medarbetare hittat strategier för att hantera de tillfälliga 

förändringarna, Förnyelseresan 2021 (Eriksson- Zetterquist 2009:69ff.). 

 

6.3.3 Värdighet och autonomi 

Självledarskap 

Samtliga i studien berättar att det finns två mål på organisationen. Det ena målet handlar om 

att självständigt ta del av dem olika förändringarna genom att aktivt delta i olika 

organisationsstrukturer så som möten, utbildningar. De förändringarna handlar främst om 

förbättringsområden och avser kunden. Förändringsarbetet som avser kunden anses positivt 

och nödvändigt för organisationsutvecklingen. Vissa medarbetare motiveras av 

förändringarna eftersom dem får möjlighet att lära sig nytt förhållningsätt, nya digitala 

verktyg och andra förbättringar inom området.  

Det andra målet handlar om att träffa sina kunder vilket är grunduppdraget; att få Sverige att 

växa genom att matcha arbetsgivare och arbetssökande (Statskontoret 2017). Resultatet visar 

att dem som är delaktiga och tar del av alla utbildningar och möten som avser förändringarna 

har mindre tid för kunden och vice versa. Det uppstår en målkonflikt med hänsyn till tidsbrist 

för att upprätthålla båda uppdrag samtidigt. Medarbetare beskriver förändringsprocessens 

inverkan på organisationens mål; 

”Det som påverkas beror på vad du gör mest av i din yrkesroll. Om du arbetar mest med att matcha 

och har kundkontakter så tenderar det att bli mindre av det. Arbetar du med lönebidrag så kan man se 

en minskning av nya anställningar om arbetsförmedlaren ägnar för mycket tid åt möten”. 

Medarbetare 4 

”Det påverkar det genom att det kan ta mycket tid i anspråk för att delta i möten angående 

förändringen. Detta gäller också diskussioner med rutiner – hur ska vi tänka? – där vi är nu, eller där 

vi är om 3 månader framåt. Blir mindre tid till verksamheten”. Medarbetare 6 

Målen på organisationen har en röd tråd mellan varandra och det är att båda avser kunden. Å 

ena sidan ska man ta del av Förnyelseresan i den benämningen att man breddar sina 

kunskaper å andra sidan ska man upprätthålla direktkontakt med kunden. Resultatet visar att 

förändringen har både positiv och negativ inverkan på medarbetarna. Medarbetare som 

påverkats negativt utrycker missnöje kring den självständiga arbetsutformningen. Begreppet 
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självledarskap anses fortfarande oklart vilket leder till påfrestningar bland medarbetare som 

saknar tydliga strukturer. Nedan presenteras citat av medarbetarnas känslor kring 

kulturförändringen som handlar om att arbeta självständigt istället för att följa tydliga 

instruktioner; 

”Nu har jag möjlighet och ta beslut men det är på mitt samvete, att jag verkligen tagit rätt beslut för 

denna person”.  Medarbetare 1 

” Det är väldigt omfattande och krävande att ställa om. Innan var det mer fokus på resultat och 

statistik och nu mäts man mer på hur man är, förhåller sig till kunskapen och andra och delaktighet. 

Ibland kan det vara enklare att förhålla sig fyrkantigt och hitta lösningar utifrån det” Medarbetare 3 

Medarbetare på Arbetsförmedlingen är inte eniga om att självledarskap är nyckeln bakom 

positiva effekter vid förändringar. Å ena sidan kan man diskutera organisationens symboliska 

effektivitet som i enighet med resultatet visar att förändringarnas innehåll inte formats så att 

det passar alla medarbetare (Dannefjord 2009, Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2014, 

Kunda 2006).  Tidigare arbetstraditioner efterfrågas och nya arbetssättet genom 

självledarskap är ännu inte självklart för alla medarbetare. Att arbeta efter tydliga strukturer 

anses vara enklare. Medarbetare visar oro och rädsla för att ta egna beslut som är en del av 

självledarskapet på organisationen. Medarbetare som motiveras av återkoppling i form av 

resultat och feedback efterfrågar tidigare arbetstraditioner i form av coachande samtal med 

cheferna där dem bekräftar deras roll som förmedlare; 

”Vi har haft en chef innan som frågade oss en gång i kvartalet hur vi hade det… Jag skulle vilja att 

man tvingas in på ett möte ibland, att få ha coachande samtal. Att chefen lägger ut någon tid som vi 

kan boka, så var det innan. Just nu finns det inga sådana samtal, istället om vi vill veta något står 

dörren öppen” Medarbetare 1 

”Jag önskar fler enskilda samtal. Jag tycker vi behöver mer coachande samtal och prata om hur vi 

man kan utvecklas exempelvis”. Medarbetare 5 

Medarbetare som känner att de inte längre blir bekräftade av sina chefer i sitt dagliga arbete 

har hittat strategier för att känna värdighet och autonomi till sitt arbete. Dem blir bekräftade i 

sin roll när kunden får ett arbete eller när dem vet att kunden är nöjd med deras insats. Se 

citat; 

”Det är människor jag möter, att jag kan göra skillnad i mitt arbete. Varje gång jag ser att en 

människa får ett jobb, kan behålla sitt jobb, har förutsättningar att göra sitt jobb oavsett hinder så ger 
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det mig glädje och tillfredställelse”. Medarbetare 4 

”Jag är sån som drivs av resultat, Jag vill ha omsättning på mina sökande”. Medarbetare 2 

Förändringsprocessens negativa konsekvenser för medarbetarna handlar om att 

arbetsvillkoren inte är anpassade efter alla individer på organisationen. Organisationens 

avreglering har skapat autonomi för vissa men balansen mellan feedback, 

resultatåterkopplingar och självständighet finns inte. Medarbetare har istället skapat egna 

strategier för att känna värdighet och autonomi till sitt arbete genom att få feedback och stöd 

från sina kunder. 

Å andra sidan finns det medarbetare som motiveras av självledarskap och de beskriver den 

nya rollen är som motiverande eftersom den avser frihet samt tillit från cheferna. Se citat; 

”Friheten är motiverande. Jag tycker att det är härligt att man har det förtroendet att man kan lägga 

upp sitt arbete som man själv vill”. Medarbetare 5 

Karlsson (2008:132) skriver att inflytande över sitt arbete samt tillit från ledningen spelar en 

viktig roll för autonomin. Om förhållanden är motsatta, det vill säga att ledningen saknar tillit 

till anställda leder det till minskad autonomi och motstånd. De som motiveras av 

självledarskap på Arbetsförmedlingen känner autonomi till sitt arbete och får därmed 

värdighet genom de nya arbetsvillkoren. 

Studien visar att medarbetare har hittat olika strategier för att uppnå organisationens mål. 

Resultatet har visat att samspel mellan medarbetare och chefer är viktig för alla medarbetare 

men det är endast dem som motiveras av självledarskap som anser att relationen däremellan är 

opåverkad. Resultatet visar också att gamla arbetstraditioner lever kvar på 

Arbetsförmedlingen eftersom resultatmätningar och feedback efterfrågas. Karlsson (2008) 

skulle beskriva det som motstånd som riktar sig mot organisatoriska hierarkin, det 

övergripande målet Förnyelseresan.  Karlsson (2008:132) definierar motstånd i följande citat; 

”. sådant som anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att dem ska göra, tänka och vara 

och som medvetet riktar sig uppåt i den organisatoriska hierarkin” 

Karlsson (2008:132) menar att individen gör motstånd för att upprätthålla värdighet och 

autonomi. Värdighet exemplifieras med arbetsvillkor som ger de anställda integritet, 

erkännande, stolthet, värde och status (Ibid:139). Medarbetare på Arbetsförmedlingen uppfattar 

Förnyelseresan på olika sätt. Vissa känner autonomi genom självledaskap medan andra inte gör 
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det. Motstånd som uppstår handlar om att medarbetare vill upprätthålla sin värdighet och 

autonomi. För vissa medarbetare handlar det om att upprätthålla självledarskap och för andra 

handlar det om att bli bekräftade i sitt dagliga arbete genom resultat återkopplingar och 

feedback från sina chefer. Vissa medarbetare antar en identitet som grundas i företagskulturen 

medan andra skapar egen informell kultur (Karlsson 2008, Kunda 2006).  

 

 

 

 

7. Slutsats 

Förändringsarbetets inverkan på organisationsstruktur kommer till uttryck genom att 

medarbetarnas arbetsuppgifter inte längre utformas av dem som befinner sig högst upp i 

organisationshierarkin. Arbetsgivaren anpassar och justerar arbetsformer och låter 

medarbetare fatta egna beslut samt utforma sina arbetsuppgifter i förhållande till 

organisationens övergripande mål. Syftet med förändringen är att skapa en förtroenderelation 

mellan medarbetare och chefer genom att låta medarbetarna fatta egna beslut utan resultat 

återkopplingar och kvantitativa mätningar på deras utförda arbete. Medarbetare ska istället 

känna värdighet och autonomi genom att de får inflytande över sina arbetsuppgifter och tillit 

från ledningen. Organisationer som görs mindre centralstyrda har både positiva och negativa 

konsekvenser för medarbetarna. Samspelet mellan medarbetare och chefer är positiv för dem 

som motiveras av en självledande arbetsutformning. Dem känner tillhörighet till 

organisationen och blir bekräftade genom att cheferna litar på att de kan utföra sina arbeten 

självständigt. Vidare tar dem del av olika delmål genom organisatoriska strukturer och känner 

sig motiverade till att uppnå det övergripande målet.  

Förnyelseresan har negativa konsekvenser för medarbetare som känner värdighet och 

autonomi genom feedback och resultatåterkopplingar. I en centralstyrd organisation förväntas 

medarbetare arbeta självständigt vilket har lett till begränsat samspel mellan medarbetare och 

chefer. Det kan vara problematiskt eftersom chefernas förväntningar är att medarbetare ska 

vara självständiga medan medarbetarnas förväntningar är att få feedback och återkopplingar i 

sitt dagliga arbete. När medarbetare och organisationen inte delar värderingar och 

förhållningsätt leder det till minskad individualism och autonomi (Kunda 2006). Detta kan 
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leda till att medarbetare inte motiveras till att uppnå övergripande mål vilket resulterar i trög 

produktion (Ahrne & Papakostas 2002). Slutsatsen bygger på att relationen däremellan inte 

fungerar eftersom det saknas en balans mellan självständighet och feedback. 

Förändringsprocessens inverkan på kulturen är att det har skapats stark företagskultur för 

gruppen som följer Förnyelseresans mål i synnerlighet svag kultur för gruppen som saknar 

samspel med cheferna för att upprätthålla gemensamma normer och värderingar (Kunda 

2006). I förförståelse för tidigare studier framförda av Statskontoret (2016) har 

Arbetsförmedlingen inte haft någon vidare stark kultur. Detta exemplifierades med ”vi och 

dem ” känsla bland medarbetare som vidare yttrade sig i misstänksamhet och 

syndabockstänkande mellan olika delar av organisationen. Enligt resultatanalysen har det 

skapats två kulturer på Arbetsförmedlingen. Detta kan förklaras genom medarbetarnas utsagor 

om hur dem strävar efter organisationens normer samt värderingar. Det har skapats en ny ”vi 

och dem” känsla eftersom medarbetare har olika uppfattningar kring värdighet och autonomi 

samt att det har skapats två resonemang kring de uppsatta mål. I förförståelse för att det 

skapats informell kultur på organisationen bland gruppen som inte känner värdighet och 

autonomi genom självledarskap kan man dra slutsatsen att genom löskoppling från den 

formella strukturen skapas förutsättningar för att anpassa sig till förändringarna som sker 

(Eriksson-Zetterquist 2009:69ff, Kunda 2006). Det exemplifieras med att gruppen skapar 

kvantifierade mål som tillhör den gamla arbetstraditionen vilket ses som en informell kultur i 

enighet med Kunda (2006). 

I förförståelse för att människor behöver autonomi och värdighet till arbetet dem utför för att 

motstånd mot arbetsvillkoren inte ska uppstå, presenteras analys tolkningen av hur 

medarbetare hanterar kulturförändringen nedan (Karlsson 2008). 

På Arbetsförmedlingen har medarbetare skapat informell kultur genom att exempelvis arbeta 

efter tidigare arbetstraditioner, det vill säga kvantifierade mål (Ahrne & Papakostas 2002). 

Medarbetare handlar, tänker och är som överordnade inte vill att dem ska göra, tänka och vara 

vilket beskrivs som motstånd som riktar sig uppåt mot organisatoriska hierarkin (Karlsson 

2008). Därför kan man dra slutsatsen att gruppen som identifierar sig med 

resultatåterkopplingar följer inte Förnyelseresans mål, och ses som organisatoriskt olydiga 

med hänsyn till att den nya företagskulturen inte anpassats till alla på organisationen 

(Karlsson 2008, Selznick 1948 i Dannefjord 2009).  
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7.1 Slutdiskussion 

Min studie har visat två aspekter av en organisation som ska gå ifrån detaljstyrning till en 

självbestämmande filosofie. Den ena handlar om att ha anställda som motiveras av 

förändringar med hänsyn till att studien gjordes på en politiskt styrd organisation som styrs av 

samhällsförändringar vilket innebär att organisationen måste ständigt hålla sig uppdaterad för 

att överleva (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012:18). Den andra aspekten har och 

göra med samspelet mellan medarbetare och chefer som innebär att skapa en balans mellan 

självständighet och feedback med hänsyn till medarbetare som inte motiveras av 

självständighet. Den andra aspekten kan dock vidare diskuteras eftersom det skulle innebära 

att organisationen skulle arbeta efter den tidigare arbetsstruktur vilket skulle bromsa upp 

förändringsprocessen (Ahrne & Papakostas 2002).  

Under studiens gång har jag reflekterat över hur cheferna arbetar mot slutmålet 2021. Det 

hade varit intressant att ta reda på vilka verktyg de använder för att motivera medarbetarna 

samt deras förväntningar av medarbetarnas insats gentemot övergripande målet och 

förändringarna. Vidare hade det varit intressant att undersöka om förändringsprocessen 

påverkar deras dagliga arbete, det vill säga tiden dem avsätter för medarbetarna eller om den 

självständiga kulturen innebär avsaknad av praktiskt stöd till medarbetarna. Förnyelseresan 

har ett slutmål 2021, där av har jag inte kunnat dra några slutsatser om förändringen resulterar 

som lyckad eller icke lyckad. Tidigare kunskapsöversikt och teorier belyser att det krävs olika 

verktyg för att uppnå organisationsförändringar med positiva effekter och samspel mellan 

medarbetare och chefer anses vara mest central (Alvesson 2013, Almqvist 2006, Collins 1998, 

Dannefjord 2009, Paulsen 2015, Peterson 2007, Taplin 2006).  
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Bilaga 1. Intervjuguide medarbetare 

1. Berätta om mig själv och vad jag har för avsikt med intervjun. 

Mitt syfte är att förstå de strukturella och kulturella processerna inom en organisation som 

utför ett förändringsarbete samt hur motstånd bland medarbetare kommer till uttryck vid ett 

förändringsarbete. 

2. Etiska krav 

- Tala om att deltagandet är frivilligt och att informanten får avbryta intervjun om och när 

den önskar, fråga om informanten vill delta? 

- Insamlade materialet kommer sekretess behandlas och endast användas i 

forskningssyfte. Det är endast jag som har tillgång till materialet och efter arbetet 

kommer allt att kasseras.  

- Anonymitet, inget ska kopplas till intervjupersonen, arbetsplats, orter, familj, vänner. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en politisk styrd organisation blir det svårt att helt 

anonymisera den men eftersom ”Förändringsarbetet” pågår på alla kontor i hela Sverige 

kommer jag därför inte uppge vilken stad denna organisation befinner sig i. På så sätt 

skyddar jag informanterna från att uppgifterna spåras till dem.  

- Fråga om medgivande till inspelning av samtalet. 

 

3. Bakgrund om informantens roll på organisationen 

- Berätta lite om dig själv; vem du är och hur länge du har arbetat på Arbetsförmedlingen? 

- Vad har du för roll inom organisationen? 

- Vad tycker du om din roll på organisationen?  

- Skulle du vilja ha någon annan roll på organisationen, om JA, vilken? 

 

4. Kulturella processer inom organisationen- syftet med temat är att ta reda på vilka 

normer och värderingar det finns inom organisationen samt hur de påverkas av 

omorganiseringen 

- Vilka värderingar arbetar ni efter på AF? 

- Hur har värderingarna påverkats av ”Förnyelseresan”, exempel? 

- Hur får ni ta del av värderingarna på organisationen? 

- Finns det några regler ni måste följa? Hur vet ni att dem finns i så fall? 

- Finns det uppsatta mål som organisationen strävar efter? Kan du ge något exempel? 

- Hur påverkas du av målen?  Bra/ Dåligt?  



39 
 

- Har Förnyelseresan påverkat grupperna? Om JA, på vilket sätt? 

- Hur är stämningen bland dina kollegor under förändringsprocessen idag? 

-  Kan du ge något exempel på vad ni i er grupp gör på rasterna? 

- Vad är den vanligaste diskussion kring omorganisationen? 

- Hur upplever du inställningen till förnyelseresan hos dina arbetskollegor? 

- Hur upplever du förändringsarbetet ”Förnyelseresan”?  

- Är den nödvändig? 

 

5. Strukturella processer inom organisationen- Syftet med temat är att ta reda på hur 

arbetsdelningen, specialiseringen ser ut samt hur den förändras under omorganiseringen 

- Hur ser arbetsdelningen ut på AF idag?  Skulle du kunna beskriva den? (Hierarki) 

- Kommer omorganiseringen att påverka din position på arbetsplatsen, på vilket sätt? 

- Vad tycker du om lokalerna här?  

- Vad tycker du om dem digitala tillgångarna ni använder er av på organisationen? 

(Datorer, program osv) 

- Hur har de påverkats av förändringsarbetet? Vad tycker du om det? 

 

6. Samspel mellan medarbetare och chef-syftet med temat är att ta reda på hur individen 

upplever samspelet med chefen samt hur individen känner autonomi till organisationen 

 

- Hur upplever du samarbetet mellan din chef och gruppen? 

- Hur förmedlar din chef förändringsprocesserna till gruppen? 

- Hur upplever du din chefs delaktighet i ert arbete kring omorganiseringen? Hur 

engagerar de sig? Har ni fullt stöd/ får ni inte stöd? 

- Skulle du vilja ha det på något annat sätt? Om JA, kan du ge något exempel? 

- Hur upplever du kommunikationen mellan din chef och dig? Är din chef lyhörd? 

- Hur motiveras du att arbeta här? 

- Hur vet du att du gjort något bra eller dåligt i ditt arbete? 

- Känner du att du kan påverka ditt arbete? På vilket sätt? 

- Känner du dig delaktig i förändringsarbetet på Arbetsförmedlingen?  

 

7. Avslutning 

- Vill du lägga till något? 

- Går det bra att jag hör av mig till dig om jag kommer på någon mer fråga? 
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Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide med sektionschef 

Berätta syftet med intervjun  

Syftet med denna intervju är att få en bredare inblick i organisationen som denna 

studie avser. Hur organisationen såg ut innan omorganiseringens start samt vad 

omorganiseringen innebär för organisationens struktur och kultur ur ett 

ledningsperspektiv. 

1. Etiska krav 

- Tala om att deltagandet är frivilligt och att informanten får avbryta intervjun om och när 

den önskar, fråga om informanten vill delta? 

- Insamlade materialet kommer sekretess behandlas och endast användas i 

forskningssyfte. Det är endast jag som har tillgång till materialet och efter arbetet 

kommer allt att kasseras.  
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- Anonymitet, inget ska kopplas till intervjupersonen, arbetsplats, orter, familj, vänner. 

Eftersom Arbetsförmedlingen är en politisk styrd organisation blir det svårt att helt 

anonymisera den men eftersom ”Förändringsarbetet” pågår på alla kontor i hela Sverige 

kommer jag därför inte uppge vilken stad denna organisation befinner sig i. På så sätt 

skyddar jag informanterna från att uppgifterna spåras till dem.  

- Fråga om medgivande till inspelning av samtalet. 

 

Tema 1. Bakgrund om organisationen 

1. Vad är det för organisation du arbetar på? 

2. Hur ser hierarkin ut? 

3. Vilken vision och värderingar har ni? 

4. Kan du beskriva organisationen innan förändringsarbetet startade? 

Tema 2. Berätta om ”Förnyelseresan” 

1. Kan du berätta om förändringen ”Förnyelseresan”? Vad innebär den för organisationen? 

(Organisationsstruktur) 

2. Hur har förändringsarbetet påverkat er vision och värderingar? 

3. Vad innebär den för er anställda? (Organisationskultur) 

4. Vilka verktyg används i förändringsarbetet? Kan du ge några exempel? 

5. Finns det några fler förändringar på organisationen förutom förnyelseresan? Om Ja, 

vilka? Hur känner du för dessa? 

Tema 3. Berätta om dig själv samt din roll på organisationen 

1. Hur länge har du arbetat på organisation X? 

2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

3. Vilken position har du på organisationen? 

4. Hur stor grupp har du? 

5. Hur mycket styrs du av din chef i ditt arbete? Vad tycker du om det? 

Tema 4. Gruppen 

1. Hur går du tillväga när du leder din arbetsgrupp till att uppnå målen? 

2. Hur tycker du att samarbetet och sammanhållningen mellan dina medarbetare ser 

ut? Kan du ge något exempel på det? 

3. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och dina medarbetare ser ut? Kan du ge 
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något exempel? 

4. Ser du någon skillnad på samarbetet och sammanhållningen från innan 

förändringens start? Om ja, på vilket sätt? 

5. Vet dina anställda vad som förväntas av dem?  

6. Hur framför du målen och hur får du återkoppling? 

7. Hur rekryterar du nyanställda till din grupp? Vad lägger du stor vikt på? (Förutom 

kompetensen) Hur vet du att just den personen passar in i din grupp? 

8. Hur går en introduktion till vid nyanställning? 

9. Hur ser dina personalmöten ut? Vad handlar de om? 

10. Om du fick förändra något i ditt arbete, hur skulle du göra istället? 

Avslutning 

1. Har du något mer att tillägga? 

2. Går det bra att jag hör av mig om det kommer upp fler funderingar? 

3. Tack för din medverkan! 

 

 

Bilaga 3. Frågan som mailades till medarbetarna 

Hur påverkar förändringsprocessen ert dagliga arbete? Kan du ge något exempel positivt samt 

negativt. 

 

 

 

 

 

 

 


