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Sammanfattning 

Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, Kalmar. VT 2013 

Författare för uppsatsen: Agon Behrami & David Martinsson 

Handledare: Kjell Arvidsson  

Titel: Kom med förslag! – En studie om hur personalen kan bidra till att 

utveckla organisationen 

Bakgrund: Personalen är en resurs som besitter mycket kunskap som ofta inte framförs till 

ledningen. När anställda bidrar till organisationens utveckling ökar även deras arbetsmoral 

och organisationens finansiella resultat förbättras. Nya tjänster, produkter och förbättringar 

som konkurrenter inte har kan skapas genom att utnyttja den kunskap personalen besitter. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationer kan tillvarata personalens 

förslag till förbättring för att utveckla organisationen. Vi vill också bidra till kunskap inom 

området som behandlar personalens möjligheter att bidra till utveckling inom organisationer.  

Metod: Vi har valt att använda oss av en induktiv ansats för att få bättre förståelse för 

problemet och för att det är mest lämpligt i förhållande till problemets karaktär. För att få en 

djupare förståelse har vi valt att ha en undersökningsdesign som är en mix av fallstudie och 

tvärsnittsstudie eftersom en blandning av dessa ger djupare förståelse och bättre helhetsbild av 

hur det fungerar i verkligheten. 

Slutsats: Vi har kommit fram till att det krävs en plattform som organisationen kan bygga på 

för att kunna tillvarata de anställdas förslag och idéer. Plattformen bygger på att det finns 

vissa strukturer som är mer lämpliga för att frambringa kreativitet och en ledarskapsstil som 

främjar innovativt tänkande. Delarna i plattformen är: Karismatisk ledarstil, minskad stress, 

organisk struktur, kommunikation, kommunikationsmedel, motivation, empowerment och 

decentraliserad organisation. Genom att kombinera flera av dessa bidrar organisationen till att 

skapa möjligheter för de anställda att framföra idéer och genomföra dem.  

 

Nyckelord: Organisationsutveckling, involvera personal, organisation, förslag 



 

 
 

Abstract 

Bachelor thesis, Human Resource Management, School of Economics at 

Linnaeus University, Kalmar, Spring 2013 

Authors: Agon Behrami & David Martinsson 

Supervisor: Kjell Arvidsson  

Title: Kom med förslag! – En studie om hur personalen kan bidra till att 

utveckla organisationen 

Background: Employees are an asset that holds a lot of knowledge that not often is presented 

to the management. When employees contribute to organisational change their working ethic 

is greatly improved and the financial results of the organisation are bettered. New services, 

products and improvements that competitors do not have are created through taking advantage 

of the knowledge that the employees hold.  

Purpose: The purpose of this essay is to examine how organisations can make use of the ideas 

that the personnel have regarding organisational development. We also want to contribute to 

knowledge in the area that regards how employees can contribute to development in 

organisations.  

Method: In this essay we have worked inductively in order to answer the purpose of the essay 

and to better understand the problem. In order to better understand the problem we have 

chosen a design that is a mix of a case study and cross-sectional study.  

Conclusion: We have reached the conclusion that it is necessary to have a platform for which 

the organization can build upon in order to retain the suggestions of the employees. The 

platform is constructed to show what methods are suited in order to attain the knowledge and 

ideas of the personnel. The methods showed in the platform are: Charismatic leadership, 

reduced stress, organic structure, communication, communication tools, motivation, 

empowerment and decentralised organisation. By combining several of these methods the 

organisation contributes to creating possibilities for the employees to bring forth ideas and 

implement them. 

Key words: Organisation development, involve employees, organisation, suggestions  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen och med hjälp av 

problemdiskussion och problemformulering förklaras relevansen av uppsatsen och vald 

forskningsfråga. Vidare presenteras uppsatsens syfte och disposition.  

1.1 Bakgrund 

Det är en ständig kamp för företag att vara vinstgivande och bevara sitt 

existensberättigande på marknaden och det krävs en kontinuerlig förbättringsprocess för 

att lyckas (Ford et al 2006). Företag försöker hela tiden utveckla nya sätt för att skapa 

ett försprång och något unikt gentemot sina konkurrenter för att uppnå detta (Ford et al 

2006). Men är det så att dessa företag går över ån efter vatten? 

Samtal angående hur organisationen kan förbättras äger rum bland anställda oavsett 

yrke, social status eller kön (Michelson & Mouly, 2000). Ofta hör vi talas om att 

personalen är ett företags viktigaste resurs, men hur många utnyttjar dess fulla 

potential? Det finns stora fördelar med att involvera sin personal i kvalitets- och 

utvecklingsarbetet (Prather & Turrell, 2002). Genom att tillvara personalens åsikter, 

kompetens och erfarenheter kan företag göra små förbättringar som kan skapa en mer 

konkurrenskraftig organisation (Sahoo & Mishra, 2012). 

Ett naturligt samtalsämne mellan anställda är vad som händer på arbetsplatsen och 

också vad deras upplevelser från densamma är. Detta brukar ofta chefer avfärda som 

simpelt skvaller och väljer ofta att inte tänka särskilt mycket på det (Sahoo & Mishra, 

2012). Men det finns organisationer som har börjat inse fördelarna det innebär att lyssna 

på sin personal. Detta efter att studier visat att prestationen hos anställda ökar när de 

känner sig involverade och hörda av organisationen. När anställda känner att de har 

inflytande ökar deras arbetsmoral, personalomsättningen minskar och organisationen 

presterar ett bättre finansiellt resultat (Vandenberg & Richardson 2005).  

Men det är inte bara den upplevda känslan av inflytande som har betydelse. Studier 

visar att genom att aktivt och målmedvetet involvera och lyssna på de förslag till 

förbättringar de anställda har kan organisationen bli mer effektiv (Zatzick & Iverson, 

2011). Samtidigt har det visat sig att genom att engagera personal i utvecklingsprocesser 

kan en innovativ anda skapas inom organisationen (Prather & Turrell, 2002).    
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1.2 Problemdiskussion  

Många av de åsikter och diskussioner som förs mellan anställda berör hur 

organisationen bättre kan utföra vissa saker, detta kommer dock sällan till ledningens 

kännedom (Östergren, 1995). På grund av detta får ledningen, personerna som har 

makten, inte möjlighet att göra dessa potentiella förbättringar. För att det ska kunna bli 

en förbättring eller ändring krävs det att de får reda på vad som sägs (Michelson & 

Mouly, 2000). Idag har ytterst få organisationer något utvecklat arbetssätt för hur dem 

anställdas förslag kan tillvaratas.    

När anställda är nöjda med hur kommunikationen med ledningen fungerar ökar deras 

känsla av samhörighet med organisationen. Deras vilja att anstränga sig extra för att 

uppnå mål som sätts upp av organisationen ökar också (Iyer & Israel, 2012). 

Shatshat och Hussein (1980) påstår att företag ofta tror sig ha bättre kommunikation och 

kunskap om sina anställda än vad de verkligen har. Exempel på det är större företag och 

organisationer som har en kommunikationsansvarig person vilket ofta anses tillräckligt 

för att hantera kommunikationen. Avsikten är enligt Shatshat och Hussein (1980) oftast 

rätt, nämligen att delegera ansvaret till en position i organisationen för att denna lättare 

ska kunna sätta sig in i det som händer och kunna ge korrekt information. Men 

problemet är att den kommunikationsansvariga nästintill enbart ägnar sig åt extern 

kommunikation, vilket i praktiken innebär att vara i kontakt med nyhetsmedier och 

externa intressenter. Den kommunikationsansvariga har tvärtemot vad man kanske tror 

ofta dålig koll på den interna kommunikationen och kanske allra sämst kommunikation 

med de som är längst ner i hierarkin.  (Shatshat & Hussein 1980)  

Samtidigt skriver Brunetto et al (2011) att de organisationer som har inrättat en HR- 

avdelning tror sig ofta ha ett fokus på de anställda. Men det dagliga arbetet inom denna 

avdelning ses oftast som ett stöd för organisationen och fokuserar främst på rekrytering, 

utbildning och löner. Men denna avdelning har sällan en uttalad uppgift att involvera de 

anställda i organisationens utvecklings- och kvalitetsarbete (Brunetto et al, 2011). 

Vilket gör att det sällan finns någon funktion eller avdelning i organisationer som har ett 

explicit ansvar för att ta reda på vad de anställda tycker och har för förslag (Brunetto et 

al, 2011).   
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I en debattartikel i Svenska Dagbladet skrev Theorell och Karasek 15 april 2013, båda 

professorer inom medicin, om betydelsen av att ge anställda inflytande över sin 

arbetssituation. Författarna betonar betydelsen av att inte enbart kontrollera de anställda 

och sätta upp rutiner utan att samtidigt också ge möjlighet för anställda att komma med 

förslag om hur saker kan och borde förbättras.  

Det tycks finnas en brist i hur organisationer involverar de anställda och enligt Nonaka 

och Takeuchi (1995) förlitar sig företag i stor utsträckning på att organisationens 

kunskap ska vara överförbar och vara möjlig att plocka fram ur datorsystem i stället för 

att använda den kunskap som skapas kontinuerligt inom organisationen. Många företag 

använder sig av avancerade datorsystem där de försöker lagra den kunskap som finns 

inom organisationen för att anställda vid ett senare tillfälle ska kunna hämta och 

tillämpa den (Nonaka & Takeuchi, 1995). Att göra så är enbart genomförbart med viss 

typ av kunskap och mycket av den kunskap som organisationen har når aldrig till 

datorsystemen och kan då inte heller användas av andra. Mycket av organisationens 

samlade kunskap är tyst kunskap som främst skapas genom erfarenheter och den 

kunskapen är ofta svår att lagra. Att använda även tyst kunskap på ett effektivt sätt 

beskrivs av Nonaka och Takeuchi (1995) som viktigt.   

De företag som idag samlar in information av personalen i syftet att utveckla och 

förbättra verksamheten har oftast utvecklat dessa system självständigt (Michelson & 

Mouly, 2000). På grund av det finns ytterst lite forskning kring hur förslag används och 

vad som ger förutsättningar för att de kan tillvaratas på ett bra och effektivt sätt.  

Med anledning av det har vi valt att undersöka hur organisationer idag arbetar med att 

tillvarata personalens förslag till förbättringar. 

1.4 Frågeställning 

Hur kan anställdas förslag och idéer tillvaratas för att utveckla och förbättra en 

organisation? 

1.5 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och visa hur organisationer kan tillvarata 

personalens förslag till förbättring för att utveckla organisationen. Vi vill också bidra till 

forskningen inom området som behandlar personalens möjligheter att bidra till 

utveckling inom organisationer.  
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1.6 Uppsatsens Disposition  

Vi har disponerat rapporten med avsikt att den ska bli så tydlig och lättläst som möjligt. 

Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel där bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering tas upp och kapitlet avslutas med frågeställningar och syfte. Vidare 

i arbetet presenteras ett metodkapitel där metoder för hur arbetet har genomförts 

beskrivs. Därefter följer ett empiriskt kapitel där vi presenterar våra intervjuer och 

empiriska data. I det teoretiska kapitalet presenteras teorier för att tolka empirin. Efter 

teorikapitlet kommer analyskapitlet där teorierna diskuteras i förhållande till den 

empiriska studien. Sist i arbetet presenteras arbetets slutsatser och källförteckningen. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar hur vi har genomfört uppsatsen. Vi kommer att presentera 

förförståelse, ansatser och forskningsetik samt metodkritik. I kapitlet presenteras också 

vår forskningsstrategi och undersökningsdesign. 

2.1 Förförståelse  

Forskare har oftast en viss förkunskap inom ämnet de ska undersöka och detta kallas 

förförståelse. Förförståelse syftar till de kunskaper och erfarenheter en forskare tar med 

sig i det ämnesområdet som ska undersökas (Gummesson, 2000). De kunskaper en 

forskare får genom att studera ett ämne kan vara förförståelse när nästa ämne påbörjas. 

Förförståelse gör att en forskare behöver mindre tid för att sätta sig in i och förstå ämnet 

som undersöks (Gummesson, 2000).  

Vi har genom att läsa litteratur som berör ämnet och under föreläsningar insett att det 

finns stor potential i hur de anställda kan hjälpa organisationer nå sina mål genom att 

bidra med sina förslag till förbättringar. Men det område som uppsatsen behandlar tycks 

vara relativt outforskat och vi har med anledning av detta velat undersöka hur de 

anställda som resurs i en organisation kan användas mer effektivt. Detta efter att vi 

insett att det sällan finns system för att återkoppla med organisationens anställda och för 

ledningen att få feedback på sitt arbete.  

2.2 Problemets karaktär 

Personalen har under lång tid betraktats av organisationer som en stor tillgång och 

resurs men det finns många förslag hos anställda som aldrig kommer till ledningens 

kännedom (Lloyd, 1999). Personal har ofta förslag om hur deras organisationer kan och 

bör förbättras vilket ledningen ofta känner till men idag finns det mycket lite kunskap 

baserad på forskning om hur förslagen ska tillvaratas (Michelson & Mouly, 2000).  

Den största delen av den forskning som bedrivits kring kommunikation inom 

organisationer har fokuserat på hur organisationens ledning kan bli bättre på att 

kommunicera budskap till anställd (Högström 1999). Med anledning av ovanstående 

vill vi i uppsatsen söka svar på hur anställdas förslag kan tillvaratas och göra det på ett 

vetenskapligt korrekt sätt för att bidra till att eventuella kunskapsluckor inom ämnet 

minskar. 
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2.2.1 Analysnivå 

En sak som forskaren bör tänka på vid forskning är vilken analysnivå studien kommer 

att ha. Bryman och Bell (2005) benämner fyra olika analysnivåer; Individuell nivå, 

grupper, organisationer och samhällen. När forskaren har en individuell analysnivå 

fokuserar studien på en speciell kategori av individer, ett exempel på detta kan vara 

chefer. Vid analys av grupper kommer speciella grupper av en organisation i fokus, 

exempelvis olika avdelningar (Bryman & Bell, 2005). När organisationer är i fokus är 

det arbetsplatser som studeras och analyseras. Slutligen benämns samhällsnivå som en 

analysnivå av Bryman och Bell (2005) och där behandlas sociala, nationella, 

ekonomiska och politiska sammanhang i förhållande till företag. Det är viktigt att 

definiera vilken analysnivå forskningen ligger på för att undvika feltolkningar som att 

exempelvis processer som rör både individuell och organisatoriskt lärande tolkas olika 

beroende på vilken nivå analysen sker. Bryman och Bell (2005) menar att man kan göra 

analyser på mer än en nivå under en studie.  

Vi har valt att ha en organisatorisk analysnivå eftersom vi har kommit fram till att 

studiens resultat påverkar hela organisationer och alla deras medarbetare. Vår 

frågeställning är organisatorisk och det är också en anledning till valet av organisatorisk 

analysnivå. Vi har även valt att analysera problemet ur en individuell nivå eftersom vi 

anser att chefens roll är en viktig del i vår forskning. 

2.3 Forskningsprocess (Induktion- den experimentella metoden) 

Forskningsprocessen beskriver vilken ansats forskaren väljer i sin studie av ett ämne 

eller ett fenomen. Dessa ansatser gör det lättare för forskaren att veta hur han ska 

förhålla sig till teori och empirisk data vid studien av ett fenomen (Bryman & Bell, 

2005).  Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver induktion, deduktion och abduktion 

som de tre huvudsakliga ansatserna. Induktivt tänkande innebär att forskaren utgår ifrån 

empirin i sin forskning och ska på någon sätt visa ett samband som observerats under 

sina empiriska observationer. Att tänka induktivt innebär att forskaren grundar sin 

forskning i empirisk data och inte sin teoretiska referensram. Detta behöver inte betyda 

att man inte kan läsa på om ämnet innan utan det viktiga är att arbetet är grundat i 

empirin. Den induktiva ansatsen är riskfylld då den utgår ifrån ett visst antal fall där 

sedan generella slutsatser dras, den räknar inte med situationella samband som kan 

påverka resultatet. I deduktiv teori utgår forskaren ifrån sin teoretiska referensram och 
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testar sedan hypotesen i verkligheten för att se om den fungerar (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Strålfors & Olsson, 1998). Svagheten i deduktion är att forskaren inte kan vänta 

sig något nytt under forskningsprocessen då deduktion endast fastslår att det i praktiken 

fungerar eller inte fungerar som teorin beskriver det (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Abduktion används vid olika fallstudier där forskaren prövar hypotesen på ett fall, om 

hypotesen stämmer bör fallet visa det och hypotesen testas sedan på andra fall för att 

förstärka hypotesen. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att abduktion har inslag av 

både induktion och deduktion men är tydliga med att framföra att abduktion inte är en 

mix av induktion och deduktion eftersom det empiriska tillämpningsområdet utvecklas 

under processens gång samtidigt som teorin utvecklas. 

Vi har valt att använda oss av en induktiv metod eftersom den är mest lämpligt för att 

svara på vår frågeställning som inte kan grunda sig i teorin utan måste göras genom 

empiriska undersökningar. Gummesson (2000) skriver att en induktiv metod leder till 

att nya modeller, mönster och teorier utifrån de empiriska observationerna görs och en 

modell har kommit fram i slutsatsen. Samtidigt pekar Alvesson och Sköldberg (2008) 

på att användning av induktiv ansats medför en risk eftersom ”sanningar” uppstår av 

enskilda fall och räknar inte med situationella samband, vilket vi har tagit ställning till i 

vår undersökning. Gillies (1993) visar ett exempel på hur det kan bli fel där Francis 

Bacon på 1600-talet gjorde observationen att alla örnar var svarta och det blev en 

allmän sanning, vilket förstås stämmer utifrån observationen men inte i verkligheten. 

Induktiv ansats leder alltså till trolighet och inte säkerhet i slutsatsen.   

2.4 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategi handlar om hur forskaren ska förhålla sig till empiri och teori för att 

kunna besvara sina frågeställningar eftersom förhållandet till teori och empiri gör stor 

skillnad i resultatet. De två vanligaste strategierna är kvalitativ och kvantitativ (Bryman 

& Bell, 2005). Vid kvalitativt forskningssätt ska forskaren ha en tolkande ansats till 

subjektet (Murray, 2003). Enligt Murray (2003) så betyder detta att kvalitativa forskare 

huvudsakligen studerar objekt i sin naturliga vardag där de försöker tolka fenomen 

beroende av hur dessa fenomen påverkar objektet. Det finns olika sorters metoder för att 

genomföra kvalitativ forsknings som bland annat inkluderar; fallstudier, personliga 

erfarenheter, observation etc. (Murray, 2003). Vidare försöker kvalitativa forskare förstå 

betydelsen av personliga erfarenheter som informanten delar med sig av (Murray, 
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2003). Kvalitativ forskning skapar en helhetssyn av det som undersöks eftersom 

forskaren studerar en kvalité som en del i en helhet. I kvantitativ forskning använder sig 

forskaren mer av statistik och siffror för att lättare kunna göra en generalisering av 

resultatet (Murray, 2003).  

Bryman och Bell (2005) menar att en kvalitativ undersökning ger forskaren en djupare 

förståelse för ett fenomen eftersom en kvalitativ metod erbjuder viss flexibilitet vid 

forskningen där forskaren och informantens konversation kan leda till ej utforskad 

mark. En stor skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att forskningen vid 

kvalitativ metod är från informantens perspektiv och kvantitativ forskning utgår ifrån 

forskarens perspektiv (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ data är ofta information som 

samlats från intervjuer, som sedan tolkats till skillnad från kvantitativ data där enkäter 

ofta är det forskare går efter (Bryman & Bell, 2005).  

Vi har använt oss av kvalitativ strategi eftersom den ger oss en djupare förståelse hur 

anställda kan involveras i en organisation för att deras kunskaper och åsikter ska kunna 

tillvaratas. Detta krävs för att kunna besvara vår frågeställning och vårt syfte. Genom att 

använda kvalitativ strategi har vi kunnat få en bild av hur informanterna ser på 

problemet vilket är viktigt för vår frågeställning. Vi har försökt förstå betydelsen av de 

personliga erfarenheter som våra informanter har delat med sig av och tolkat dessa. Vi 

har även med hjälp av valet av forskningsstrategi, dvs kvalitativ strategi, kunnat skapa 

en bättre helhetsbild av vår undersökning. Genom att använda oss av kvalitativ metod 

har vi även kunnat vara flexibla under våra intervjuer och ändrat frågorna. Anledningen 

till att vi kallar våra informanter för informanter och inte subjekt, objekt eller 

respondent är för att vi anser att de är vår största källa till information och bör därför 

kallas för informanter.  

2.5 Undersökningsdesign 

Fallstudier ger empirisk data genom skriftliga källor, muntliga konversationer och 

observationer som kan göras (Ghouri & Grønhaug, 2010). Vid utförandet av en 

fallstudie är valet av informanter viktigt där det är viktigt att intervjua personer som är 

viktiga för forskningsfrågan och inte bara personer som ses som viktiga i företaget 

(Ghouri & Grønhaug, 2010). Kritik mot fallstudier är att de saknar statistisk 

tillförlitlighet samt att de kan generera hypoteser men inte testa dem (Gummesson, 

2000).  Bryman & Bell (2007) beskriver att i en tvärsnittsdesign använder sig forskaren 
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mer än ett fall (och oftast fler än 2) för att få en bra grund att stå på i sin forskning. När 

tvärsnittsdesign används i kvalitativa studier brukar forskaren använda sig av semi-

strukturerade intervjuer för att samla in data hos informanter (Bryman & Bell, 2007).  

Bryman & Bell (2007) menar att det inte är stor skillnad mellan fallstudie och 

tvärsnittsdesign där det handlar om vart forskaren vill lägga sitt fokus. Om forskaren 

analyserar de olika fallen genom att jämföra dessa blir det en flerfallsstudie, och om 

forskaren vill skapa en helhetsbild av fenomenet tolkas det som en tvärsnittsdesign 

(Bryman & Bell, 2007).  

2.5.1 Vår design 

Vi har hamnat mellan en fallstudie och en tvärsnittsstudie i vår uppsats då vi har valt att 

undersöka fem organisationer istället för att göra en djup forskning om just en. Valet av 

att använda oss av fem organisationer som vi ska intervjua med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer är för att vi ska kunna skapa en bättre helhetsbild av hur det 

fungerar i verkligheten. Vi har valt personer som är direkt ansvariga för personal för att 

de är mest lämpliga för att svara på våra frågor angående hur kommunikation sker på 

arbetsplatsen. Valet av Folktandvården, Frikadellen, Sydsvenska Elanläggningar, Lars 

Kaggskolan och Posten har gjorts för att vi ska ha så bred variation bland organisationer 

som möjligt för att skapa en bättre helhetsbild. Vi har valt att ha lite större 

organisationer (dvs. Folktandvården och Lars Kaggskolan) och lite mindre 

organisationer som Frikadellen, Sydsvenska Elanläggningar och Posten. Vår 

undersökning ger inte statistisk tillförlitlighet men är överförbart på andra fall. 

2.5.2 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer gjordes på informanternas arbetsplats där det var en trevlig och 

vänskaplig stämning. Intervjuerna tog i genomsnitt 60 minuter där informanterna gavs 

möjlighet att utveckla sina svar samtidigt som följdfrågor ställdes av oss vid behov. 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon, med informanternas samtycke. 

2.6 Datainsamling 

Robert K. Yin (2013) beskriver data som en samling organiserad information som är 

resultatet av erfarenheter, observationer och experiment. Data består av ord, tal, bilder, 

mätningar eller observationer (Bryman & Bell; 2005; Yin, 2013). Vid deltagande 
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observation finns det i huvudsak fyra insamlingsmetoder som är lämpliga vid 

datainsamling enligt Yin (2013); intervjuer, observationer, insamling och känslointryck.  

Yin (2013) har delat upp intervjuer i två olika former, strukturerade intervjuer och 

kvalitativa intervjuer. I den strukturerade intervjun har forskaren ett frågeformulär med 

de frågor som han vill ha svar på. Forskaren anpassar inte sitt beteende efter informant 

utan försöker ha ett enhetligt beteende och ge samma avtryck till alla informanter. (Yin, 

2013) 

Den andra formen, kvalitativ intervju, är den dominerande intervjuformen inom 

kvalitativ forskning (Yin, 2013). Den största skillnaden mellan strukturerad intervju och 

kvalitativ intervju är att det inte finns ett specifikt frågeformulär vid användning av 

kvalitativ intervju (Yin, 2013). Forskaren har studierelaterade frågor i åtanke vid 

intervjutillfället men försöker här få intervjun att framstå som en vanlig konversation så 

att en social relation uppstår mellan intervjuare och informant.  

Fördelarna med att använda sig av kvalitativ intervju är att det ges möjlighet till 

interaktion mellan forskare och informant, dessutom kan forskaren har en intervju med 

flera personer åt gången där en diskussion kan uppstå till forskarens fördel (Bryman & 

Bell, 2005; Yin, 2013). Frågorna vid kvalitativa intervjuer är öppna, vilket låter 

informanten formulera svaret med egna ord så att denne inte begränsas av forskaren. 

Vid användning av kvalitativa intervjuer vill forskaren förstå informanten på deras egna 

villkor och erfarenheter (Yin, 2013). Kvalitativa intervjuer ger därmed djupare 

förståelse för informanten och dennes erfarenheter, kvalitativa intervjuer tillåter 

dessutom att samma person intervjuas flera gånger och att dessa intervjuer är längre än i 

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2005; Yin, 2013).  

2.6.1 Kvalitativ och kvantitativ intervju 

Vad är en intervju? Starrin och Svensson (1994) menar att en intervju är en form av 

samtal där syftet är att samla information som intervjuobjektet innehar. Starrin & 

Svensson (1994) pekar på att trots att intervjuer idag är ett vanligt förekommande 

företeelse så har inte tillräckligt mycket forskning gjorts i ämnet, särskilt ur ett språkligt 

perspektiv.  

En stor skillnad som görs mellan intervjuer är om intervjun är kvalitativ eller 

kvantitativ. Vid kvalitativa intervjuer är syftet att upptäcka icke kända företeelser och 
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egenskaper hos informanten (Starrin & Svensson, 1994). Kvalitativ intervju används 

således för att upptäcka vad som är intressant med informanten. I kvantitativ intervju 

har intervjuaren redan kunskap om vilka företeelser som pågår hos informanten men vill 

nu veta i vilken utsträckning det sker och hur dessa samvarierar med andra företeelser 

och egenskaper (Starrin & Svensson, 1994).  

De olika intervjumetoderna har därför olika mål. Förenklat så vill intervjuaren i en 

kvalitativ intervju veta vad som händer och vad som är intressant att forska kring och 

vid kvantitativ intervju vill intervjuaren veta hur mycket eller hur ofta det händer 

(Starrin & Svensson, 1994).  

Vidare finns det i huvudsak två olika typer av intervjuer, standardiserad form och icke 

standardiserad form (Starrin & Svensson, 1994). Den standardiserade formen kräver att 

frågorna i intervjun är tydliga och lättbegripliga samt att de betyder samma sak för alla 

respondenter (Starrin & Svensson, 1994; Bryman & Bell, 2005). Vid icke-

standardiserade intervjuer kan frågorna vara mer öppna och anpassas till informanten 

(Starrin & Svensson, 1994; Bryman & Bell, 2005). I kvantitativa intervjuer ska den 

standardiserade intervjuformen användas och vid kvalitativa intervjuer ska alltså den 

icke-standardiserade intervjumetoden användas eftersom den utgår ifrån att forskaren 

inte kan veta vilka frågor som är betydelsefulla, vilket gör att man behöver lite fritt 

utrymme att improvisera (Starrin & Svensson, 1994).   

2.6.2 Val av Datainsamlingsteknik och intervjumetod 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data eftersom den 

metoden ger oss djupare förståelse för vår forskningsfråga. En djupare förståelse är 

vitalt för att kunna besvara våra forskningsfrågor och vårt syfte. Kvalitativa intervjuer 

ger oss alltså bättre empiriskt material och däri bättre underlag för vår slutdiskussion 

och slutsatser. Datan vi har fått in har bestått av ord och tal eftersom vi har valt att 

använda oss av en kvalitativ intervju med icke-standardiserad form eftersom den formen 

låter oss improvisera och utveckla våra frågor till informanten vilket bidrar till djupare 

förståelse för vår undersökning. Djupare förståelse är viktigt för att kunna besvara vår 

frågeställning och uppfylla vårt syfte. 

Genom användandet av semi-strukturerad intervju har vi kunnat skapa en bra dialog och 

diskussion med våra informanter och därför har inte informantens svar begränsats av 
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oss. Vi har försökt förstå informanterna på deras egna villkor och erfarenheter. Syftet 

med intervjun var att upptäcka icke kända företeelser och egenskaper hos informanterna 

och det har vi lyckats med eftersom vi fick reda på mycket som vi inte hade räknat med 

under intervjuerna. 

 

2.7 Primärdata 

Primärdata är den data som samlas in och inte har bearbetats av någon annan (Bryman 

& Bell, 2005). Dessa data kan komma från intervjuer, fallstudier, observationer etc. 

(Olsson & Sörensen, 1999) Det som mest lockar till användning av primärdata är att 

dess syfte är att samla data som är direkt relevant för forskarens syfte och frågeställning 

(Ghouri & Grønhaug, 2010). Vi får veta exakt vad folk tycker eftersom det är vi som 

ställer frågan och frågan är formulerad för att anpassas till forskarens syfte (Ghouri & 

Grønhaug, 2010). Primärdata ger oss tillgång till personers personliga åsikter om ett 

ämne eller en händelse som endast de har. Det är svårt att få reda på vad en person 

tycker om ett fenomen utan att fråga personen i fråga eftersom enkäter inte ger 

informanten eller respondenten tillräckligt mycket utrymme för tolkning och utveckling 

av frågan. Kostnaderna för att använda sig av primärdata är stora men de kan minskas 

genom att använda sig av telefonintervjuer och kvalitativa enkätsundersökningar då 

stora geografiska områden kan täckas under en relativt kort tid (Ghouri & Grønhaug, 

2010; Bryman & Bell, 2005).  

Det som kan avskräcka forskare till användandet av primärdata är att det tar lång tid att 

samla in och att det är dyrt att göra det (Ghouri & Grønhaug, 2010). Anledningen till att 

det tar lång tid kan bero på att det är svårt att hitta personer som är villiga att dela med 

sig av sina erfarenheter och svara på forskares frågor, särskilt om det är frågor som är 

känsliga för informanten. Ghouri och Grønhaug (2010) menar att forskaren ska vara 

försiktig med vilka verktyg och processer som används eftersom felaktig användning 

kan leda till att tillförlitlighet och överförbarheten av studien minskar. Den 

huvudsakliga svagheten vid användning av primärdata är alltså att forskaren har svårt 

att påverka intaget av data eftersom informanter har flera anledningar till att inte ställa 

upp på intervjuer och dylikt. Dessa anledningar är simpla som exempelvis att de anser 

att det är ett slöseri på tid eller att man tror att det kan få negativa konsekvenser att dela 

med sig av sina erfarenheter (Ghouri & Grønhaug, 2010). 



 

13 
 

2.7.1 Val av primärdata 

Vi har använt oss av primärdata i form av intervjuer som har gjorts med representanter 

från företagen Folktandvården, Frikadellen, Sydsvenska Elanläggningar AB, Lars 

Kaggskolan och Posten. Valet av att använda primärdata grundar sig på att intervjuerna 

som har gjorts bäst ger oss en bild av hur det fungerar ute i verkligheten idag, vilket är 

en förutsättning för att vi ska kunna göra en bedömning av hur man som organisation 

kan tillvarata personalens kompetens.  Representanterna för företagen är 

avdelningschefer och de anställda som de är ansvariga för där utförlig intervju har gjorts 

med cheferna och en kvalitativ enkät har skickats ut till deras personal. Dessa intervjuer 

och enkäter är essentiella för att vi ska kunna besvara våra forskningsfrågor och vårt 

syfte. Informanterna som intervjuats är följande: 

Barbro Wignell är verksamhetsutvecklare på folktandvården i Kalmar län. Hon arbetar 

med att utveckla och förbättra verksamheten och höja verksamhetens kvalité. Hennes 

tjänst innebär att stödja och samordna utvecklingsarbetet mellan olika kliniker. Hennes 

jobb har ett stort fokus på att få chefer inom organisationen att vara kreativa och tänka 

nytt och sedan samordna detta. Hon är dessutom ansvarig för att driva projekt med 

målet att förbättra verksamheten på alla avdelningar inom länet.      

Karin Jilkén är enhetschef för äldreboendet frikadellen i Lindsdal. Hon har haft 

positionen i 13 år och är chef över 43 personer. Intervjun med Karin genomfördes på 

hennes kontor under en timme den 2 maj 2013.  

Magnus Holmqvist är VD på Sydsvenska Elanläggningar SSE AB. De är ett 

elinstallationsföretag som arbetar med allt från små installationer hos privatpersoner till 

större projekt för företag. De är ofta en sammarbetspartner i större projekt, de har 

exempelvis installerat lastbilstillverkaren Scanias monteringsanläggning i Oskarshamn. 

Magnus är chef över 50 anställda och intervjun genomfördes 3 maj 2013 under en 

timme på hans kontor.  

Carl-Peter Lindén är huvudrektor på Lars Kaggskolan i Kalmar och har arbetat på den 

positionen i 10 år. Han är ansvarig för 130 anställda och 100 av dem är lärare. Skolan 

har ungefär 1200 elever och 11 olika program. Intervjun med Carl-Peter genomfördes 

under en timme den 3 maj 2013 på hans kontor.  
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Ulf Andersson är produktionsledare på Posten AB i Kalmar. Han har arbetat på posten i 

över 30 år och har arbetat som chef i mer än 10 år. Intervjun genomfördes på Ulfs 

kontor och tog lite mer än en timme.  

 

Anonymitet 

Anonymitet är ett centralt begrepp inom både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005). Begreppet innebär att informanten som 

intervjuas eller respondenten som svarar på enkätsfrågor ska kunna vara anonym i sitt 

deltagande av studien för att de inte ska känna att det de säger kan få konsekvenser för 

deras arbetssituation eller annat (Yin, 2013).  

Vi har frågat alla våra informanter om de vill vara anonyma både före och efter 

intervjun för att de ska veta att de kan prata oreserverat under intervjuns gång. Samtliga 

informanter har valt att inte vara anonyma i vår intervju.  Med anledning av detta har vi 

valt att använda oss av deras riktiga namn i uppsatsen. Det finns en risk att, eftersom de 

inte är anonyma, de försöker skönmåla organisationen och sin verksamhet. 

Intervjufrågorna har varit av sådan karaktär att informanternas arbetssätt inte har 

ifrågasatts utan att frågorna bara vill få fram hur de faktiskt jobbar till förmån för vårt 

arbete, vilket vi hoppas minskar risken för skönmålning. 

Enkät 

Vi har genomfört en enkät med våra informanters underordnade som vi hade för avsikt 

att presentera i empiriavsnittet. Vi har valt att under uppsatsskrivandet ändra vår 

frågeställning och har på grund av detta ansett att enkäten som genomfördes var 

inaktuell. Den enkät som genomfördes fick en låg svarsfrekvens vilket också bidrog till 

valet att inte presentera den i uppsatsen.  

 

2.8 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlats in och bearbetats av någon annan än mottagaren av 

sekundärdata. Däri ingår böcker, journaler, tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar etc. 

Problemet med sekundärdata är att den har behandlats av någon annan och har därför 

färgats av denna persons åsikter och bör därför behandlas med försiktighet (Ghouri & 



 

15 
 

Grønhaug, 2010). Exempel på hur sekundärdata kan vara felaktig är om det är en 

organisations hemsida; hemsidan är gjord för att imponera på kunden och visar därför 

inte organisationens svagheter utan framhäver oftast enbart vad organisationen är bra på 

(Ghouri och Grønhaug, 2010).  

Ghouri och Grønhaug (2010) menar att sekundärdata kan vara användbar även om dess 

syfte inte är att söka svar till samma frågor som forskaren har. Forskaren bör dock tyda 

sekundärdata som är tillgänglig till sin bästa förmåga och använda den endast om den är 

användbar till forskarens eget syfte. Ghouri och Grønhaug (2010) menar att 

sekundärdata är användbart på huvudsakligen fyra sätt: besvara frågor kring 

undersökningen och kan även besvara undersökningens frågeställningar, hjälpa 

forskaren formulera sin fråga, hjälpa till vid valet av undersökningsmetod och även 

föreslå andra metoder som inte är kända för forskaren och sist kan sekundärdata även 

användas som referenspunkt för forskarens resultat.  

2.8.1 Val av sekundärdata 

Vi har inte använt oss av sekundärdata eftersom vi inte tyckte att det skulle hjälpa oss 

att besvara undersökningens frågeställningar, hjälpa oss formulera vår fråga, val av 

undersökningsmetod eller föreslå andra metoder som vi inte kände till. Med 

utgångspunkt för detta har vi valt att endast använda oss av primärdata. 

 

2.9 Tolkning och Analys 

När data är insamlad från en empirisk undersökning behöver forskaren verktyg för att 

analysera dessa data. Verktyget som används vid analysering av data kallas kodning 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). När forskaren kodar data handlar det om att analysera 

varje stycke, rad och till och med ord väldigt noggrant för att inte missa viktiga detaljer 

och händelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

data kan delas in i olika kategorier för att förenkla kodningen. Alvesson och Sköldberg 

(2008) nämner två olika sätt att kategorisera data på; när data kategoriseras utifrån 

materialet och data som kategoriseras av forskaren.  

Intervjuerna har transkriberats direkt efter intervjuerna för att vi inte ska glömma bort 

emotionella uttryck som informanten gav. Eftersom vi spelade in intervjun har 
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transkriberingen av den förenklats. Vi har delat in viktiga händelser som informanten tar 

upp i olika kategorier som sedan använts som bas för andra händelser. Varje stycke, rad 

och ord har analyserats och kodats enligt vår bästa förmåga.  

Materialet har analyserats av teori som vi har funnit relevant som bland annat inkluderar 

strukturella- och ledarskapsfrågor. Att hitta teorier som är relevanta i förhållande till 

empirin har inte varit svårt då intervjuerna har transkriberats och därmed gjort det 

lättare för oss att få en bra översikt över vad vi var ute efter. Tolkningar har gjorts 

utifrån teorierna och slutsatser har dragits efter analysen. 

 

 

2.10 Kvalitétsdiskussion 

2.10.1 Trovärdighet och äkthet 

Begreppen validitet och reliabilitet är begrepp som används för att bekräfta att studien 

som har gjorts är legitim. Begreppen som används i kvalitativa studier är istället 

trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2005). Tillförlitligheten avgörs av hur 

acceptabelt studiens resultat är för en annan person. Tillförlitligheten ökar om forskaren 

har visat att han använt sig av de normer som har satts ut för vetenskaplig forskning 

samt att de personer som ingår i den sociala verkligheten som undersöks också 

informeras om studiens resultat för att kunna verifiera att forskarens har uppfattat det på 

rätt sätt (Bryman & Bell, 2005). Det är viktigt att stärka trovärdigheten i studien genom 

att säkerställa att de data som samlas in är korrekta (Yin, 2013). De påståenden som 

görs bör också valideras i så stor utsträckning som möjligt. För att en studie ska kunna 

dra korrekta slutsatser är det viktigt att de data som används har samlats in och tolkats 

på ett korrekt sätt. Det är också viktigt att det som uppsatsen ämnar undersöka också är 

det som faktiskt studeras.  

Vi har försökt att arbeta medvetet med metodfrågor och vidtagit de åtgärder som nämns 

ovan. Under perioden för uppsatsen har vi hela tiden försökt att tänka på vad som kan 

påverka resultatet för att i möjligaste mån minska risken för påverkan. I metodkapitlet i 

uppsatsen har vi försökt att påvisa en medvetenhet och inta ett självkritiskt 

förhållningssätt för att öka tillförlitligheten i uppsatsen. Medvetenhet har visats genom 
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att vid våra val av metod noggrant överväga vad våra val leder till och vad valen har för 

konsekvenser för vår studie och uppsats.     

Vi har genom hela uppsatsarbetet och varit noga med att återge den data som samlats in 

korrekt. De intervjuer som ligger till grund för uppsatsen har spelats in och kort efter 

intervjutillfället transkriberats. Detta har sedan skickats till informanterna för att de ska 

kunna se om vi korrekt har förstått det dem sagt.  Det är dock viktigt att poängtera att 

informanterna har svarat subjektiv och deras svar kan skilja sig från vad andra 

representanter för samma organisation skulle svarat.  

Huruvida denna uppsats går att dra nytta av och använda vid ett annat sammanhang 

eller i samma kontext men vid ett senare skede blir en bedömningsfråga, en empirisk 

fråga. Vi har genom denna uppsats försökt göra det Bryman och Bell (2005) beskriver 

som fylliga redogörelser och noga beskrivit vilket sammanhang data insamlats för att 

det ska vara möjligt att vid ett senare tillfälle använda denna uppsats. Genom att  göra 

detta är vår förhoppning att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om 

uppsatsens lämplighet att användas i en annan miljö.  

2.10.2 Forskningsetik 

För att resultat och slutsatser ska bli korrekta är det viktigt att de som genomför studien 

gör detta på ett forskningsetiskt korrekt sätt. För att resultatet av det som studeras ska 

ges en så korrekt bild som möjligt är det viktigt att forskaren strikt följer etiska normer 

genom hela processen. Några av dem mest betydelsefulla kraven att beakta är 

informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav.  

 

Informationskrav innebär att forskaren ska informera de som deltar om vad syftet med 

studien är, dess upplägg och de olika momenten i studien. Den som delar ska också få 

god kunskap om vad det innebär att vara delaktig och av vilken anledning denna person 

valts ut samt vad denna kan tillföra studien (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Den information som ges informanten bör ges både skriftligt och muntligt samt i god tid 

för att inga missförstånd ska ske. Informanten bör också ges kontaktuppgifter till de 

som genomför studien så att möjlighet att kontakta dessa vid eventuella frågor 

möjliggörs. Det är viktigt att informanten har förstått vad deras medverkan innebär 
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(Olsson & Sörensen, 2011). Allt detta ska presenteras på ett tydligt och begripligt sätt 

för deltagaren.  

 

Nyttjandekrav innebär att den information som insamlas endast får användas till det 

ändamål som uppgetts till de som deltagit. Samtyckeskrav innebär att de som deltar ska 

göra detta frivilligt och de ska godkänna att informationen dem lämnar också får 

användas av forskaren. (Olsson & Sörensen, 2011)  

 

När vi hade transkriberat intervjun skickade vi den till informanterna för att ge dem 

möjlighet att styrka att det som vi hade skrivit var korrekt. Vi frågade också om 

tillåtelse innan vi spelade in intervju, något som man enligt Olsson och Sörensen (2011) 

alltid bör göra innan intervjun påbörjas. 

 

Vi har inför denna uppsats valt att kontakta våra informanter i god tid med en förfrågan 

om deltagande. Vi har försett dem med både skriftlig och muntlig information om 

uppsatsens syfte, upplägg och olika moment. De informanter som har deltagit har alla 

godkänt medverkan och har fått våra kontaktuppgifter.         

2.10.3 Källkritik 

Vi har i uppsatsen främst använt oss av primärdata då vi anser dessa vara mest pålitliga. 

Ghouri och Grønhaug (2010) menar att information som inhämtas från bibliotek och 

vetenskapliga artiklar har påvisats ha stor tillförlitlighet och det är den här sortens källor 

som vi har använt oss av för att analysera empirin. Vi är medvetna om att användning 

av sekundärkällor medför en risk då skribenten kan ha egna motiv enligt Ghouri & 

Grønhaug (2010) och vi har varit försiktiga med användning av dessa. Primärdata som 

har använts är från intervjuer med chefer som prepresenterar sina organisationer och 

enkätssvaren är från anställda som jobbar på dessa organisationer.  

Vi har försökt undvika källor som inte är vetenskapligt granskade eftersom det är svårt 

att påvisa deras pålitlighet, De källor som har använts som inte är vetenskapligt 

granskade har endast använts i syfte att visa på problemets karaktär och vedertagna 

begrepp.  

Endast en person har intervjuats på varje företag. Detta kan innebära att dennes åsikt 

inte är den samma som alla övriga i företagets ledning. Informanten har ansetts av den 
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organisation han eller hon representerar vara väl lämplig och tillräckligt insatt för att 

svara på våra frågor. För att försöka få rätt person att svara på våra frågor har vi i god 

tid innan intervjun skriftligen skickat information om uppsatsen. Detta för att den mest 

lämpliga och med mest kunskap inom området ska kunna svara på frågorna.  
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3 Empiri 
I empiriavsnittet presenteras relevanta data som har samlats in under undersökningens 

gång. Data kommer från intervjuer med chefer och ansvariga från organisationer som 

bland annat med Lars Kaggskolan, Frikadellen och Sydsvenska Elanläggningar.  

3.1 Utvecklingsprojekt 

Anledningen till att vi har ett avsnitt om utvecklingsprojekt är för att visa på om det 

finns nuvarande förändringar som pågår just nu. Det är viktigt att veta för att se om 

organisationen är mottaglig för idéer och förändringsarbete för att kunna avgöra om de 

är mottagliga för medarbetares förändringsförslag. 

3.1.1 Folktandvården 

På folktandvården menar Barbro att de försöker jobba med projekt så mycket som 

möjligt för att förbättra organisationen och pekar på ett projekt som de haft för att 

minska sjukfrånvaron i organisationen. Projektet var lyckat och sjukfrånvaron är nu på 

en bra nivå igen. Idag jobbar de med hur de ska göra det bekvämt för patienter när de 

röntgar patienters tänder eftersom patienter ofta påpekat att det är ett väldigt obekvämt 

moment i mötet mellan patient och tandläkare. Barbro påstår att folktandvården gärna 

jobbar i projektform och tar en sak i taget. 

Barbro trycker på att hon vill se många fler förslag från de anställda eftersom hon 

känner att det är de anställda, den operativa kärnan, som bäst vet vad som behöver 

förändras för att organisationen ska förbättras. Att vara en del av utvecklingsarbetet är 

en del av de anställdas jobb, tycker Barbro, även om det inte står skriver i deras 

anställningskontrakt.  

3.1.2 Frikadellen 

På Frikadellen berättar Karin att de utför en omorganisation för att effektivisera 

kommunikationen mellan chef och anställd. Bland annat har de nu skaffat en storbilds-

tv för att lättare kunna gå igenom olika saker på morgonmötet. Karin berättar att 

Frikadellen även ska ge varje anställd en egen handdator där de kan checka in på jobbet, 

bocka av patientmöten och låsa upp dörrar. Från denna handdator kan de även komma 

åt Frikadellens intranät. 
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Frikadellen har infört ett helt nytt sätt att konstruera scheman på där det är personalen 

som får välja vilka timmar de ska jobba samtidigt som det måste samordnas med 

sjukfrånvaron. I princip gör personalen sitt eget schema och om ingen är sjuk får 

personalen jobba på en annan avdelning. De anställda ska jobba 19 dagar / månad och 

15 av dessa dagar ska de jobba på sin egen arbetsplats och resterande dagar får de jobba 

på en annan avdelning. Var personalen ska jobba styrs av hur många som är sjuka och 

det skapar stort kaos enligt Karin och personalen tycker att det är jättesvårt att anpassa 

sig till det nya systemet. Det svåra är att personalen tidigare har jobbat mellan 50 och 60 

% och nu ska de gå upp till 90 %. Samtidigt som det är svårt att åstadkomma att alla 

jobbar 90 %, vilket dessutom ska göras på samma budget som tidigare, så har Karin 

insett att alla idag inte kan leva på sin lön när de endast får 50 – 60 %.  

Karin påstår att man på Frikadellen skulle kunna höja effektiviteten om de lyckas lösa 

det problemet att det idag finns tre pass som är tillgängliga, varav två pass är 8-timmars 

pass och den tredje en 10-timmars pass. Problemet blir att tiden inte går att fördela 

rättvist samtidigt som alla inte kan jobba heltid. 10-timmarspasset är mellan 10 på 

kvällen och 6 på morgonen, alltså nattid.  

  

3.1.3 Sydsvensk Elanläggningar 

Magnus Holmquist, VD för Sydsvenska Elanläggningar, berättar att SSE för närvarande 

håller på med sitt största utvecklingsprojekt genom tiderna. Utvecklingsarbetet handlar 

om att höja kompetensen hos medarbetarna på företaget och SSE har hyrt in en konsult 

som ska hjälpa dem med projektet. Projektet är nu i steg två där SSE får en utvärdering 

av hur det ligger till i företaget just nu. Projektet ska göra så att många inom företaget 

ska kunna ersätta varandra ifall de är sjuka eller på annat sätt frånvarande och Magnus 

tycker att det är väldigt viktigt eftersom de på SSE har ett brett utbud av tjänster och om 

bara en person klarar av ett jobb så måste det jobbet ställas in.  

Magnus har nu infört ett nytt system där man kan skicka grupp-sms till alla medarbetare 

för att lättare kunna sprida kommunikation snabbt, eftersom han tror att anställda är mer 

måna om att kolla på sin telefon än på sin mejl. Magnus menar att grupp-sms idén 

kommer att underlätta för både honom och anställda eftersom allt jobb beskrivs utförligt 

i SMS-et, bland annat vilken tid det börjar och vilket material som behövs och han 
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sparar tid på att inte gå och prata med personen om det direkt och då löser han samtidigt 

ett annat problem som företaget har, tidsbristen.  

3.1.4 Lars Kaggskolan 

Lars Kaggskolan arbetar mycket med ny teknik för att bli effektivare och har precis som 

de flesta andra gymnasieskolor i Kalmar försett eleverna med var sin dator. Genom att 

ge alla elever en dator kan de skapa förutsättningar för lärarna att vara mer flexibla, ett 

exempel på det är när genomgångar läggs upp på internet innan lektionen börjar för att 

läraren under lektionen då kan svara på eventuella frågor och gå runt och hjälpa 

eleverna i stället för att lägga större delen av lektionen på genomgångar. Genom att 

arbeta mer digitalt kan lärare och elever utnyttja tiden på ett mer effektivt sätt.     

 

3.1.5 Posten 

Ulf berättar att man på Posten inte genomför några större förändringar eftersom det är 

någonting som inte har fungerat tidigare på Posten. Posten gör snarare mindre 

förändringar kontinuerligt, vilket de anställda kan tycka är jobbigt. Ulf menar att det av 

erfarenhet har visat sig fungera bättre än att göra stora, omvälvande förändringar som 

skapar otydligheter i arbetet. Dessutom påstår Ulf att en större omorganisering skulle 

göra mer skada än nytta för Posten. Förändringar som är vanliga för Posten är att man 

testar nya rutter för att se om det tar mindre tid för brevbäraren att ta sig igenom ett 

område. Om det tar mindre tid sparas alltså pengar, vilket gör organisationen 

effektivare. Ulf säger att något som för närvarande testas är en ny rutt där man blandar 

tre zoner för att se om det går snabbare att leverera post genom den nya rutten. 

 

3.2 Vilka alternativ har personalen till att kommunicera 

förbättringsförslag 

Anledningen till att vi har med ett avsnitt om vilka alternativ personalen har till att 

kommunicera fram förbättring är för att läsaren ska få en bild av vilka 

kommunikationsvägar som finns tillgängliga för personalen. 
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3.2.1 Folktandvården  

På Folktandvården anser Barbro att det bästa sättet att föra fram förbättringsförslag är 

att helt enkelt prata med sin chef. Dessutom hålls det klinikmöten där de anställda kan 

föra fram sina förslag och här menar Barbro att det har kommit fram många bra förslag 

som ofta har genomförts. Barbro framhåller att det väldigt lätt kommer fram många bra 

förslag när personal pratar med varandra och får bidra med sina egna erfarenheter och 

tror att det är ett bra sätt att fortsätta jobba på i framtiden. Anställda har även möjlighet 

att lägga upp förslag på intranätet, men detta är inte vanligt i folktandvården. Barbro 

framhåller att det vanligaste sättet att framföra förslag på är att diskutera förslagen med 

sin närmsta chef.   

3.2.2 Frikadellen  

På Frikadellen menar Karin att det lättaste sättet att föra fram förslag till chefer är att 

direkt prata med dem och menar att det är den inställningen som finns på Frikadellen. 

Samtidigt pekar Karin på att alternativ till hur man på Frikadellen kan föra fram förslag; 

mail används frekvent av anställda och det är lätt att framföra saker på intranätet så att 

det sprids till alla anställda på kort tid. De har även samverkansgrupper om det gäller 

förbättringsförslag om arbetsmiljö där fackliga representanter är närvarande vid möten, 

denna grupp träffar Karin en gång i månaden där de för fram sina förslag. Ett annat sätt 

att föra fram förslag på enligt Karin är att framföra dem på möten som hålls en gång i 

veckan, här är det dock många som är för blyga för att diskutera sina förslag eftersom 

det är en stor grupp som är med på mötet. Karin upprepar dock att den metod som 

främst används är muntlig dialog mellan anställda eftersom de träffas varje dag. Karin 

säger att det går att skicka förslag till henne via mejl men att det sättet sällan används, 

förslagen framförs i stället oftast muntligt. Enligt Karin är dialog ett av de bästa sätten 

men att det kan leda till att det är svårt att hålla ordning på de inkomna förslagen.  

3.2.3 Sydsvenska Elanläggningar 

Magnus påstår att de anställda kan föra fram sina förslag till förbättringar på 

montörsmöten som hålls 2 gånger per år och avdelning. Här frågar Magnus de anställda 

om de har några synpunkter på hur organisationen utför sitt jobb eller hur de på något 

sätt kan förbättra den. Vidare finns det veckomöten som hålls för att berätta för de 

anställda vad som kommer hända under veckan och även här får förslag gärna tas upp. 

Magnus påstår att om man har jobbat på SSE länge som vet man att inget är tabu och att 
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allt får sägas på dessa möten. Magnus hävdar att förslag från de anställda kan berättas 

till närmsta chef som kommer föra det vidare till honom. Magnus påstår att man på SSE 

har en ganska platt organisation där vem som helst kan komma upp till honom och 

diskutera olika problem och förbättringsförslag. Tidigare hade SSE även en förslagslåda 

där de anställda kunde lägga in förbättrings- och utvecklingsförslag. Förslagslådan har 

tagits bort eftersom förslag slutade komma in. Magnus påstår att de flesta idéer som 

framförs på veckomöten sparas på protokollen som förs. 

3.2.4 Lars Kaggskolan 

Lars Kaggskolan har arbetsplatsträffar vilket innebär att de anställda träffas i mindre 

grupper, fyra gånger per termin. Arbetsplatsträffarnas främsta syfte är att diskutera 

saker som sker på skolan och planera det som behövs samordnas. Arbetsplatsträffarna 

har inget uttalat syfte att behandla anställas åsikter och förslag till förbättring men Carl-

Peter säger att de gärna tar emot förbättringsförslag på dessa träffar.  

Det finns även arbetslagsträffar som är väldigt bra ställe att föra fram förslag på enligt 

Carl-Peter. När arbetslagen samlas brukar även någon av skolans fyra rektorer närvara 

vilket gör det till ett bra tillfälle att ge förslag på. Det händer ganska ofta att förslag 

kommer upp under mötena med arbetslagen och förslagen berör oftast specifika 

områden eller situationer. 

Anställda kan också prata direkt med rektorn och det görs ganska ofta enligt Carl-Peter. 

Carl-Peter säger att anställda kommer till ansvarig rektor ganska ofta och samtliga 

förslag behandlas antingen direkt av rektorn som meddelar om det ska genomföras eller 

om de ska tas upp på ett möte. Förslagen som kommer till rektorerna handlar oftast om 

att få mer resurser eller hur de bättre kan utföra arbetsmoment på. Förslagen som kräver 

mer resurser kostar också pengar vilket Carl-Peter säger gör att denna typ av förslag är 

svårast att genomföra. Förslagen som diskuteras på arbetsplatsträffarna protokollförs 

och kan därmed tas en närmare titt på vid ett senare tillfälle om så önskas. 

3.2.5 Posten 

På posten tror Ulf att personalen har så bra relation till sina chefer att de kan prata om 

sina problem och förbättringsförslag helt öppet. Dessutom finns det en grupp på posten 

som jobbar enskilt med att lösa problem hos de anställda där även de får vara med och 

diskutera och bestämma. På denna grupps möten närvarar även facket och 
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medlemmarna i denna grupp får lite mer information om varför förändringar inom 

organisationen görs eftersom de är mer engagerade i sådana frågor. Förslag som brukar 

dyka upp är hur de ska fördela posten mer effektivt än idag. De flesta förslag som 

kommer in behandlar vilka ändringar de kan göra till sin vanliga rutt. Förslag kan 

framföras via mail och intranät också men Ulf påpekar att det är mest chefer som 

använder sig av de systemen. Ulf anser att de på Posten inte behöver något system för 

att spara förslagen eftersom förslagen som förs fram på Posten ofta testas direkt då det 

handlar om små förändringar i deras dagliga rutin, exempelvis att testa en ny rutt. 

 

3.3 Diskussion om förslag  

3.3.1 Folktandvården 

Barbro menar att de anställda ofta pratar ihop sig med varandra innan de går till chefen 

med nya förslag på förbättringar. Ett stort problem som Barbro pekar på är att det inte 

anses vara en del av jobbet att fundera på hur man som anställd kan utveckla 

organisationen, vilket skapar ett problem. De anställda vill inte framstå i dålig dager och 

låter därför bli att tänka på hur de kan förbättra sin arbetssituation eller arbetsmiljö. 

Barbro pekar också på att personalen inte alltid har tid att fundera på hur de kan 

förbättra organisationen eftersom de faktiskt har mycket att göra på sitt jobb. Att vara 

tandhygienist kan vara stressigt. 

3.3.2 Frikadellen 

På Frikadellen säger Karin att personalen ofta kommer fram till henne och berättar om 

sina förslag en och en, men att det även har bildats grupper där förslagen först 

diskuteras och sedan framförs. Karin framhåller att det blir svårt att veta vilka hon ska 

lyssna på eftersom hon inte alltid vet när personalen har pratar ihop sig eller inte 

eftersom det tidigare har hänt att personal har framfört idéer som resten av gruppen inte 

håller med om, trots att den som framför förslaget hävdar att alla håller med om att 

förslaget är nödvändigt. Det finns alltså grupper inom personalen som är väldigt 

noggranna med att man måste prata ihop sig innan man går till chefen och sen finns det 

individer som självmant går till chefen, säger Karin.  

Karin säger också att det finns en grupp på tre eller fyra anställda som hon ser som 

språkrör för personalen. Karin påstår att alla i personalen kan prata med dessa språkrör 
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och hon tror att hon får den mesta av informationen och skvaller som sprids bland 

personalen. Samtidigt vet Karin att hon inte får reda på allt, men hon vill motarbeta att 

skvaller blir mer vanligt eftersom det finns en risk att viktiga saker inte kommer fram 

till henne. 

Karin pekar även på en brist i kommunikationen eftersom alla grupper inte träffar 

varandra eftersom de jobbar i olika skift och då kan den ena gruppen vara positivt 

inställd till en förändring medan den andra gruppen är negativt inställt till samma 

förändring. Det kan bli svårt att som chef veta om man ska genomföra den förändringen 

eller inte baserat på vad en grupp påstår, menar Karin. 

3.3.3 Sydsvenska Elanläggningar 

Magnus påstår att han ser ett mönster bland de anställda att det alltid är samma personer 

som för fram förslag och som pratar på möten. Magnus tror att det är inbyggt att 

människor är blyga och inte alltid vågar diskutera vad som stör dem i arbetslivet. För att 

bekämpa detta har Magnus försökt dela in personalen i mindre grupper eftersom han 

tror att de anställda har lättare för att uttrycka sig i mindre grupper. Nu tror han att det 

kommer att skapas lite fler diskussioner i de nya grupperna så att mer varierade förslag 

från andra anställda än ”de vanliga” som alltid uttrycker sig på stora möten.  

Ett problem som de anställda också hade var att de inte gillade sin arbetsledning i vissa 

fall, vilket en undersökning av en inhyrd konsult påvisade hos SSE. Om personalen inte 

trivs med sin arbetsledning kan de heller inte föra fram förslag till denne eftersom de 

känner sig obekväma i dennes närvaro, hävdar Magnus. Magnus påstår att 

konsultrapportens resultat har gjort det lättare för anställda att påverka sin egen 

arbetsmiljö också eftersom de nu troligtvis har lättare att föra fram förslag till sin 

närmsta chef.  

3.3.4 Lars Kaggskolan 

Carl-Peter är övertygad om att personalen pratar ihop sig innan de kommer till honom 

med förslag till förändringar som påverkar i princip hela personalen. Han tror dessutom 

att det är en bra sak att personalen pratar ihop sig eftersom det bildas en konsensus att 

förändringen som genomförs är bra, vilket gör att det inte är mycket motståndskrafter 

som förhindrar att förslaget går igenom. Att anställda inte för fram förslag beror inte på 

att de inte har möjlighet till det, menar  
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3.3.5 Posten 

Ulf säger att de anställda ofta kommer en och en men märker att det syns klart och 

tydligt att personalen pratar ihop sig innan de för fram något. Dock pekar Ulf på att han 

inte vet om de anställda pratar ihop sig eller inte innan de går till chefen eftersom de 

inte har sagt någonting om det. Mycket går även igenom gruppen som samlas för att 

diskutera problem där fackliga representanter även är närvarande vid möten. Eftersom 

denna grupps uppgift är att lösa problem tycker Ulf att det är hit man ska vända sig om 

man har förslag på förbättringar. 

Ulf påpekar dock att när han ska framföra förslag så vill han gärna prata ihop sig med 

några av sina kollegor för att få sig en känsla av hur de anställda skulle reagera på en 

sådan förändring. Dessutom får Ulf ofta förbättringsförslag för förslaget som han vill 

presentera.  

 

3.4 Hinder för att förslag inte framförs och genomförs 

3.4.1 Folktandvården 

Barbro menar att det inte finns några större begränsningar för att förslag ska 

genomföras, utan att det snarare är en brist på förslag som leder till att inte många 

förändringar tillkommer. Barbro menar samtidigt att ett stort problem till att förslag inte 

kommer in är att anställda känner att det är chefens ansvar att komma med sådana 

förslag. Barbro påstår att chefer inte är tillräckligt engagerade för att förslag ska komma 

in kontinuerligt. 

3.4.2 Frikadellen 

Karin pekar på att många av de förslag som framförs inte handlar om hur de anställda 

kan förbättra sin egen situation utan snarare om hur de kan förbättra situationen för 

vårdnadstagarna på hemmet. Det personalen ber om är ofta genomförbart och inte 

utsvävningar. Det personalen mest önskar sig är mer tid med sina vårdnadstagare, som 

är svårt att ordna. Det som begränsar i det här fallet är ekonomin, Frikadellen har en 

budget som de måste förhålla sig till enligt Karin. Den personal som i stressiga 

situationer hittar arbetssätt som underlättar och ökar effektiviteten i arbetsmomenten är 

också de som bryr sig mest om att förbättra organisationen enligt Karin. 
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3.4.3 Sydsvenska Elanläggningar 

Magnus pekar på att samordningen skulle kunna förbättras avsevärt i organisationen och 

vill inte att personalen tar upp triviala saker som exempelvis vilken tid man ska äta eller 

åka (ifrån jobbet till arbetsplatsen) eftersom han anser att det är slöseri på tid att ens 

diskutera sådant. Personalen ber ofta om nya verktyg som gör det lättare för dem att 

genomföra sina jobb och Magnus hävdar att många av deras förslag handlar om att 

förbättra deras arbetsmiljö och hälsa. Magnus påpekar att personalen bestämmer väldigt 

mycket själva av hur de ska genomföra sin arbetsdag eftersom de själva beställer in 

material, köper material och jobbar enskilt. Tidsbrist är också ett stort problem för 

personalen på SSE.  

3.4.4 Lars Kaggskolan 

Den vanligaste anledningen till att inkomna förslag inte genomförs är att de innebär 

ökade kostnader. Förslag som har potential att förbättra effektiviteten och går att 

överföra till fler situationer och andra skolor är betydligt lättare att få beviljade än 

förslag som rör detaljer och enskilda anställda.    

Exempel på förslag som inkommer på Lars kaggskolan handlar om marknadsföring och 

hur den kan förbättras. Carl-Peter påstår att marknadsföring har blivit allt viktigare när 

eleverna får välja vilken skola de vill gå på och därför handlar många av 

förbättringsförslaget om hur de kan förbättra sin marknadsföring på Lars Kaggskolan.  

Carl-Peter menar att han just nu inte har tid till att fokusera på hur han ska förbättra 

organisationen eftersom det finns mycket att göra i samband med att eleverna tar 

studenten. Tidigare i intervjun påpekade han att administrativa sysslor har satt käppar i 

hjulen för kreativiteten hos lärarna och enligt Carl-Peter är tidsbrist ett bra exempel på 

hur flödet av förslag minskar avsevärt när personalen är stressad. 

3.4.5 Posten 

Ulf påpekar att det inte finns större hinder för att förslag ska genomföras på Posten om 

det faktiskt går att genomföra rent praktiskt. Samtidigt som ekonomin skulle kunna sätta 

käppar i hjulet så är de förändringar som föreslås ofta inte ekonomiskt krävande, som 

exempelvis ruttförändringarna, och därför blir inte ekonomin ett problem. Ulf anser att 

det största hindret för att förslag inte genomförs är att förslag skulle sluta komma in, 
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vilket han inte tror blir ett problem eftersom de har en så öppen relation med de 

anställda, enligt Ulf. 

3.5 Kommunikation mellan chef och anställda 

3.5.1 Folktandvården 

Barbro menar att sätt som används mest när anställda ska kommunicera med sina chefer 

är muntlig dialog. Kommunikationsmedlet som Barbro använder sig mest av är e-mail 

eftersom hon vet att all personal på folktandvården har en e-mail adress som de bör 

kolla på varje dag. När hon ska nå ut till alla anställda skickar hon ut ett massmejl och 

brukar även ta upp viktiga saker som nämns i mejlet på större möten som hålls.  

3.5.2 Frikadellen 

För att kommunicera information till sina anställda använder sig Karin av 

personalmöten där hon tar upp alla viktiga grejer om kommunikationen är riktad till alla 

anställda, dessa möten hålls en gång i månaden och det är främst viktiga händelser och 

viktig information som tas upp på dessa möten. Om Karin ska vända sig till en enskild 

anställd kan hon använda sig av mejl som hon anser vara ett bra kommunikationsmedel. 

Om det är något akut som måste kommuniceras diskuterar hon det med personalen 

personligen. Direkt kommunikation kan bli väldigt svårt eftersom personalen jobbar i 

olika skift och man måste vänta i flera timmar för att det ska nå ut till alla. Karin 

erkänner att denna tidsförlust är ett stort problem inom kommunikationen för 

Frikadellen.  

Karin säger att de anställda inte använder sig av det existerande intranätet som är aktivt 

eftersom de känner att de har valt ett jobb där de inte ska behöva använda sig av datorer. 

Samtidigt tror Karin att personalen tänker att det tar tid från sådant som är viktigt, dvs. 

vården. Det tar mindre tid att lyfta på luren och ringa sin chef än att mejla henne. 

3.5.3 Sydsvenska Elanläggningar 

Magnus berättar att de anställda kan nås via montörsmöten som hålls ungefär två gånger 

per år och avdelning. På dessa möten går Magnus igenom marknadsplanen kortfattat 

och personalen får reda på vilka mål som ska nås och hur ledningen tänker att de ska nå 

målen som har satts upp. Magnus påpekar att inte alla lyssnar noggrant på dessa möten 

och inte alltid tar till sig av vad som sägs på mötena. Sedan pekar Magnus på att han 
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gärna kommunicerar med sina anställda muntligt och om han inte har möjlighet att nå 

dem muntligt kan de nås via telefon eller mejl, medarbetare använder dock inte sin mejl 

regelbundet på SSE. Ibland skickar ekonomiansvarig ett nyhetsbrev till de anställda för 

att förklara förändringar som sker i organisationen, nu senast förklarades ett varsel från 

företaget för att minska oro bland anställda.  

3.5.4 Lars Kaggskolan 

De har ett till två möten per termin då all personal samlas för att ledningen ska kunna gå 

igenom saker som berör majoriteten av de anställda. Inför större möten skickas ett mail 

till de anställda där dagsordningen står. Informationen på de större möten kan handla 

om större förändringar som ska införas eller händelser som måste förklaras. När 

majoriteten av personalen samlas är det oftast ledningen som pratar och informerar och 

det är främst skapade för detta syfte och inte att de anställda ska säga vad de tycker. På 

dessa större sammankomster finns det oftast utrymme för anställda att ställa kortare 

frågor även om det är ovanligt att det sker. Det är enligt Carl-Peter svårt att föra en 

diskussion när det är en stor grupp och han säger att det finns mer lämpliga tillfällen att 

framföra sina åsikter vid.  

Enligt Carl-Peter är det viktigt att informera alla anställda vid samma tillfälle för att 

risken för missförstånd ska minska. Om man har frågor som rör arbetsmiljön kan man 

som anställd ta upp det på ett möte där fackliga representanter är närvarande. 

3.5.5 Posten 

På posten hålls det varje dag ett morgonmöte där de vanligtvis går igenom vad som 

händer under dagen. Om det är några större förändringar tar chefer det personligen med 

den det berör, säger Ulf. Ulf säger att alla förändringar berättas för alla på morgonmötet, 

men mer specifikt för dem det berör. Utöver dessa morgonmöten har man på posten 

arbetsplatsträffar en gång i månaden där allt möjligt kan diskuteras.  
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4 Teori 

Här presenteras de teorier som är relevanta för att diskutera den empiriska data som 

har samlats ihop. En genomgående presentation av teorierna görs. 

4.1 Empowerment 

Empowerment har valts som teori för att bristen på empowerment kan vara en av 

anledningen till varför anställda inte för fram förslag till sina chefer och ansvariga. 

Empowerment ses som en viktig del inom management (Eriksson-Zetterquist et al, 

2006) och visar hur empowerment hos anställda kan öka motivation och effektivitet i en 

organisation och bristen på egenmakt kan minska motivation till arbete.  

I boken Organisation och Organisering (Eriksson-Zetterquist et al, 2011) beskrivs 

empowerment som ett begrepp som ger de anställda makt över sitt arbete. Genom att ge 

anställda makt över sitt arbete låter chefen de anställda bestämma mer över sina 

arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö. Thomas och Velthouse (1990) menar att 

empowerment kan beskrivas som att ledningen ger mer energi till att jobba. Genom 

empowerment blir de anställda mer motiverade till att jobba och de får även utrymme 

för kreativitet och möjlighet att innovera i organisationen (Thomas & Velthouse, 1990).  

Price (2013) argumenterar för att organisationer behöver variera hur mycket 

empowerment som ges till anställda vid olika situationer. Till exempel ska mer förmåga 

att bestämma över sin arbetssituation ges till anställda när ett företag ändrar riktning 

eller ska försöka uppnå ett nytt mål (Price, 2013). Price (2013) beskriver att ledarskap 

bör utövas som ett brev, att det finns gränser för vad anställda får göra, men innanför 

dessa gränser får de anställda ganska mycket frihet att göra som de vill. Genom 

empowerment ges också stora möjligheter till innovation och kreativitet flödar bland 

anställda (Price, 2013).   

 

4.2 Mekaniska och organiska strukturer 

Vi har valt att beskriva mekaniska och organiska strukturer eftersom en organisations 

struktur kan få konsekvenser för hur anställdas förslag och idéer tillvaratas. 

Beskrivningen av mekaniska och organiska strukturer redogör för brister i olika 

strukturer som våra informanter har beskrivit att deras organisationer har. Nedan 
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beskrivs de två olika strutkurerna och vilken omvärld som behövs för att de ska fungera 

i praktiken. 

Det viktigaste en chef kan erbjuda sina anställda är lojalitet (Burns, 1963: 101). Burns 

(1963) menar att organisationer har två olika sätt att strukturera sig på; mekaniskt och 

organiskt. I den mekaniska strukturen löser organisationer problem genom att alla i 

personalen är specialiserade på någonting, alla är delaktiga och har en funktion. Den här 

funktionen fungerar sedan som ett maskineri där alla är en kugge i maskineriet och ska 

hjälpa organisationen som helhet (Burns, 1963). Mekaniska organisationer behöver en 

stabil omvärld för att kunna överleva. Burns (1963) skriver att den högste chefen är 

ansvarig för att alla anställdas jobb ska vara viktigt och endast högste chefen vet vilken 

anställd som ska placeras var eftersom hen ska vara den som vet mest om 

organisationen. Ju lägre ner man kommer i hierarkin, desto mindre information har man 

som anställd i en mekanisk organisation (Burns, 1963).   

Organiska strukturer trivs i instabila miljöer då de kan anpassa sig snabbt till eventuella 

förändringar som måste göras (Burns, 1963). I organiska strukturer blir definitionen av 

arbetet som ska göras vagt eftersom de måste anpassa sig och göra olika saker beroende 

på vilka problem som dyker upp. Vad de anställda ska göra varierar i så hög grad att 

jobbdefinitionen kan ändras ofta (Burns, 1963). I en organisation med organisk struktur 

krävs det att personalen kommunicerar lateralt lika mycket som de kommunicerar 

vertikalt, alltså med sin chef för att få så bra översyn på organisationen som möjligt, det 

är viktigt att ha bra koll på hela organisationen (Burns, 1963).  

 

4.3 Motivation 

Vi har valt att ha med ett avsnitt om motivation eftersom bristen av motivation kan vara 

en av anledningarna till att organisationer inte får in många förslag från sina anställda. 

Motivationsteorierna nedan beskriver hur det är viktigt att personalen är involverad i 

utvecklingsarbetet även om det är ledningen som ansvarar för utvecklingsarbete. Genom 

att motivera personal till att bidra i utvecklingsarbete kan organisationen nå sina 

strategiska mål.  

För att kunna tillvarata anställdas åsikter är det viktigt att de vill dela med sig av sina 

förslag och åsikter (Lloyd, 1999). För att lyckas med mål och strategier är det viktigt att 
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personal känner en vilja att genomföra planerna (Brunsson & Olsen, 1998; Fellinger, 

2007). Ofta anser personal att det är ledningens uppgift att arbeta med långsiktiga och 

strategiska frågor (König, 2007). König (2007) påstår att det är ledningens ansvar men 

att de måste få hjälp av personalen för att åstadkomma utveckling och förändring. Det är 

viktigt att organisationens ledning ger de anställda återkoppling på givna förslag och på 

deras prestationer (Fellinger, 2007). Att få veta hur sin egen prestation har hjälpt och 

påverkat organisationen och sina kollegor är viktig för att uppmuntra och behålla viljan 

att delta i utvecklingsprojekt (Heide et al, 2005). Att ge beröm är en mycket viktig del i 

att skapa motivation för personal att vilja delta i projekt som syftar till att förbättra 

organisationen. Hur beröm ges kan variera men i undersökningar har det visat sig att 

offentligt beröm är det ett av de bästa sätten (König, 2007).  

Lloyd (1999) betonar att det bör finnas incitament för personalen att ge sina förslag. Ett 

vanligt incitament för att skapa motivation är att ge bonusar (Fellinger, 2007). Att ge 

bonus i form av pengar till de som gör något extra bra är ofta ett trubbigt sätt att visa 

uppskattning, då det är svårt att se sambandet mellan prestationen och belöningen då 

pengarna ofta kommer långt senare. Det har också visat sig att pengar inte är ett särskilt 

bra sätt att öka kreativiteten bland anställda på. Det är framför allt enklare uppgifter som 

inte kräver kreativitet som pengar kan vara en bra motivationsskapare för (Fellinger, 

2007). Om pengar används för att uppmuntra ett visste beteende bör det vara en del av 

en hel verktygslåda av sätt enligt Fellinger (2007).  

4.4 Centraliserade och decentraliserade organisationer 

Eftersom vi tycker att organisationsformen är en stor del av hur anställdas förslag 

tillvaratas och framförs har vi valt att ha med två olika strukturformer i centraliserad 

och decentraliserad struktur. De olika strukturformerna presenteras för att presentera hur 

kommunikation sker beroende på organisationsform och för att visa om de anställda har 

möjlighet att vara kreativa och påverka sin arbetsmiljö.  

Centraliserade organisationer har många hierarkiska nivåer och har tydliga befattningar 

som ska hållas bland personalen. I centraliserade organisationer sker mycket av 

kommunikationen vertikalt, dvs anställda talar ofta med chefen och vice versa. Beslut 

kan inte tas på operationell nivå utan att tillfråga överordnad om att exempelvis förändra 

sin arbetssituation. (Eriksson-Zetterquist et al, 2006) 
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Skillnaden som görs mellan centraliserade och decentraliserade organisationer är att 

decentraliserade organisationer är mer ”platta”, alltså att de har mindre hierarkiska 

nivåer och framställs ofta som anti-byråkratisk i jämförelse med centraliserade 

organisationer. Decentraliserade organisationer uppstår ofta av att en person inte kan 

hantera all information som kommer in för att fatta beslut. Eftersom inte en person kan 

hantera all information krävs det att ansvaret för beslutstagande delas med andra. 

(Eriksson-Zetterquist et al, 2006) 

Decentraliserade organisationer ger mycket egenmakt till sina anställda och låter de 

fatta snabba beslut utan att tillfråga chefen. Här tillåts, och krävs, lateral kommunikation 

i stor utsträckning bland mellanchefer. I decentraliserade organisationer har anställda 

mer fritt utrymme att vara innovativa och kreativa och de har även större möjlighet att 

påverka sin egen arbetsmiljö, med utgångspunkt för detta sägs decentraliserade 

organisationer öka motivationen för bättre arbetsinsatser. (Eriksson-Zetterquist et al, 

2006) 

 

4.5 Karismatiskt/transformellt ledarskap 

Vi anser att ledarskapsfrågan i en organisation är en viktig del i hur förslag och idéer till 

förbättringar tillvaratas i en organisation och har därför valt att ta med en teori om en 

ledarstil som främjar att anställda involveras i organisationens utveckling. Genom att 

lyfta upp teorin om karismatiskt ledarskap kan vi visa på hur ledarskapsstilen påverkar 

hur många förslag som har möjlighet att komma in till ledningen. En karismatisk 

ledares uppgift är att förmedla sitt budskap och sin vision till sina anställda och därmed 

motiverar ledaren sina anställda. 

I karismatiskt ledarskap fokuserar ledaren på att skapa en betydelse för de anställda att 

jobba. Genom att förmedla en gemensam vision till de anställda kommer de att 

anstränga sig mer eftersom de anställda kommer att känna att de gör det för sin egen 

skull om de delar ledarens vision (Eriksson-Zetterquist et al, 2011). Ledaren kan 

förmedla visionen genom att skapa metaforer, modeller och bilder som han kan dela 

med anställda. Genom att förmedla visionen skapar ledaren delar han även sina 

värderingar med personalen som han leder (Eriksson-Zetterquist et al, 2011).  
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Förmågan att kunna framföra sin vision och sitt budskap kommer från ledarens karisma. 

Karisma kommer från att de anställda ser upp till ledaren och därför känner en 

skyldighet, eller snarare vilja, att följa ledarens och ha förtroende för denne. (Eriksson-

Zetterquist et al, 2011) 

Sammanfattningsvis beskrivs tre komponenter som en karismatisk ledare har: 

 Förmågan att förmedla en vision som lockar anställda till att arbeta för denne. 

Förmågan att förmedla sin vision grundar sig mycket på hur väl ledaren har 

bemästrat sina kunskaper i kommunikation och om man som ledare har förstått 

att ledarskap handlar om demokratiskt förhållande istället för ett autokratiskt 

förhållande. (Eriksson-Zetterquist et al, 2011) 

 Förmågan att motivera sina anställda att följa visionen med stort engagemang. 

Här ska ledaren skapa ett syfte för de anställda så att de kan jobba för att förstå 

och utveckla visionen. (Eriksson-Zetterquist et al, 2011) 

 Förmågan att ge de anställda makt att påverka i så hög grad det krävs för att de 

ska kunna utföra sina uppgifter. Häri ingår även att finnas som emotionellt stöd 

genom att skapa en dialog där man lyssnar på de anställdas frågor och svar samt 

oroligheter. (Eriksson-Zetterquist et al, 2011) 

 

4.6 Stress & Kommunikation 

Vi beskriver teorier om stress och kommunikation eftersom det är en stor bidragande 

del till varför förslag inte kommer in. Hur stress påverkar en organisation kort- och 

långsiktigt beskrivs och även hur stress påverkar motivationen för att få oss en bild av 

hur stress kan påverka en organisation. Kommunikationsteori är en viktig del i vårt 

arbete eftersom problemets karaktär är huvudsakligen ett kommunikationsproblem. 

Genom att beskriva hur kommunikation kan ske kan vi hitta brister i hur våra 

informanters organisationer kommunicerar och även hur de har lyckats med sina 

kommunikationsverktyg. 

Arbetsrelaterad stress kan påverka en organisations prestation negativt. Det är 

framförallt långvarig stress som påverkar negativt och som kan få organisationens 

medlemmar att förlora sin motivation och prestera sämre på jobbet (Heide et al, 2005). 

När personer har mycket att göra minskar deras framförhållning och tendensen att 
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fokusera och prioritera det som ligger närmast i tiden ökar (Agolla & Ongori, 2008). 

Risken att det arbete som kräver långsiktighet och planering påverkas negativt ökar om 

det inte finns tid att arbeta med strategiska frågor. Att inte arbeta långsiktigt kan leda till 

att kvalitén och organisationens konkurrenskraft försämras. För att undvika att en 

försämring sker är det viktigt att det finns tid att arbeta med frågor som kräver tid och 

långsiktighet (Agolla & Ongori, 2008).    

Heide et al (2005) skriver att den traditionella synen på kommunikation där det finns en 

sändare, ett meddelande och en mottagare är föråldrad och inte tar hänsyn till en 

komplex verklighet. Genom att se på kommunikation som något linjärt som går 

uppifrån och ner i organisationen eller nerifrån och upp missar man mycket av 

kommunikation som sker i en organisation. Heide et al (2005) hävdar att 90 % av all 

kommunikation i en organisation är horisontell men trots det ligger mycket av 

kommunikationsfokus mellan chef och anställd. 

Den klassiska linjära modellen med en sändare, meddelande och en mottagare där 

ibland också brus, kanal och kodning ingår betraktas som informationsöverföring 

snarare än kommunikation av Heide et al (2005). Det här synsättet benämns ofta för 

transmissionssynsätt eller för överföringsmetaforen vilket innebär att tyngdpunkten 

läggs på överföringen av meddelandet och inte på mottagarens uppfattning av 

meddelandet. Synsättet tar inte hänsyn till att mottagaren ska förstå och uppfatta 

medelandet på samma sätt som sändaren avsåg.  Om en mottagare uppfattar 

meddelandet felaktigt kan det leda till att missförstånd mellan parterna skapas. Heide et 

al (2005) ger exempel på hur ledningen i en organisation kan bli frustrerad om de 

upplever att anställda inte förstår och agerar på det som kommuniceras till dem. Om 

ledningen upplever att anställda inte agerar som de sagt beror det sannolikt på att de har 

fokuserat för mycket på meddelandet och i mindre utsträckning på mottagandet. För att 

uppnå att mottagaren har samma betydelse av meddelandet som sändaren är det viktigt 

med upprepning och återkoppling (Heide et al, 2005).  

 

4.7 Sätt att samla in förslag på 

Vi har tagit med teorier om vilka sorters metoder det finns för anställda att lägga fram 

förslag på eftersom det är en viktig del i processen om hur ett förslag ska tillvaratas. 
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Dessa kommunikationsverktyg är en viktig del i hur anställda ska kunna föra fram 

förslag till sin ledning och andra överordnade. Eftersom vi i uppsatsen genomgående 

diskuterar hur förslag ska komma in till ledningen är det viktigt att vi tar upp 

kommunikationsmedel som gör det mögligt för anställda att föra fram förslag. Vi 

beskriver förslagslådor eftersom det är ett gammalt men effektivt sätt att få in förslag på 

som kan genomföras. En anledning till att vi har med både förslagslådor och enkäter är 

att båda kan göras anonyma, vilket kan göra att förslagen till ledningen kan öka. Även 

intranät och arbetsplatsmöten diskuteras eftersom det var någonting som informanterna 

ständigt tog upp på våra intervjuer och vi har därför valt att ha med  teorier om dessa. 

Högström et al (1999) skriver att det ideala kommunikationssystemet är ett integrerat 

system där olika kanaler och arenor arbetar tillsammans och stöttar varandra. Vilken 

kanal kommunikationen bör ske inom en organisation kan variera beroende på vilken 

typ av organisation det är, dess storlek och hur många anställda som finns. Inom 

industriföretag är ofta arbetsplatsmötena det kommunikationssätt som sätts i centrum 

medan det i ett datorföretag ofta är digitala tjänster som används. Vid val av 

kommunikationssätt är det behovet och nyttan som bör vara utgångspunkt (Högström et 

al, 2009) 

Om något enkelt och tydligt ska kommuniceras som inte behöver diskuteras eller 

bearbetas kan det ofta göras utan att möten behöver arrangeras, det kan exempelvis 

läggas upp på ett intranät eller skickas till anställda via brev eller mail. Frågor som 

kräver förklaring, övertalning och problemlösning måste behandlas eller diskuteras 

genom dialog.  

4.7.1 Förslagslådor 

Förslagslådor är ett mycket gammalt sätt att få in förslag och synpunkter inom 

organisationer. Förslagslådor har en tydlig fördel gentemot andra sätt att få in åsikter 

vilket är att de kan göras tillgängliga för alla inom en organisation. Förslagslådor har i 

många fall bidragit till en förbättrad effektivitet, ökad produktivitet och 

kostnadsbesparande åtgärder (Lloyd, 1999). Det har dock ofta varit så förslagslådor har 

funnits på många organisationer men de har nästan alltid varit separerade från 

övergripande från organisationens huvudsakliga sysslor och strategier. För använda sig 

av de fördelar förslagslådor kan ge är det viktigt att de också införlivas.  (Lloyd, 1999) 

Organisationer som väljer att använda sig av förslagslådor gör ofta misstaget att inte 
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integrera dem med organisationens strategiarbete samtidigt som de inte har ett uttalat 

mål vilket ofta leder till att antal inkomna förslag snabbt minskar och förslagslådan 

plockas bort (Lloyd, 1999).  

För att lyckas med förslagslådor betonar Lloyd (1999) att förslagslådor ska vara en 

integrerad del av organisationens kvalitetsarbete, både arbetsgivarna och arbetstagarna 

ska tjäna på att det kommer in förslag, de ska användas på alla nivåer i organisationen 

och de ska finnas ett utveckalt belöningssystem för att motivera till användning, 

ansvariga för organisationen måste också marknadsföra konceptet för att personal ska 

veta att den finns och att ledningen är intresserad av deras åsikter.     

4.7.2 Enkät 

Enkäter kan användas för att få reda på hur personalen ser på sin arbetssituation, vad 

som kan förbättras för organisationen och vilka områden som de anser är viktigast 

(Wiley, 2006). Enkäter kan precis som förslagslådor göras anonyma vilket gör att 

sannolikheten för ärliga svar ökar (Wiley, 2006). Oftast används enkäter för att 

utvärdera projekt och strategier och har traditionellt inte används i lika stor grad med 

huvudsaklig utgångspunkt att fråga personalen hur organisationen bör göra (Wiley, 

2006). Enkäter kan vara ett av ledningens bästa verktyg för att bedöma deras strategi 

och maximera personalens potential. När en enkät konstrueras som har som syfte att 

fråga personalen vad de tycker kan förbättras är det viktigt att stor omsorg läggs vid val 

av frågorna. En bra utformad enkät kan ge ledningen stor kunskap om hur saker kan 

göras annorlunda och vad som kan göras bättre. Att dela ut enkäter kan innebära en 

ökad administrativ börda för organisationen och det är viktigt att känna till detta på 

förhand och se den tiden som en investering snarare än som en kostnad. (Wiley, 2006) 

4.7.3 Intranät 

Intranät beskrivs av Heide (2002) som ett organisationsinternet som är skyddat från det 

publika Internet genom brandväggar. Intranät kan variera i komplexitet och storlek och 

många, framför allt mindre företag, använder sällan alla möjligheter som ett intranät 

erbjuder. Intranät används framförallt som en informationskanal och som ett 

arbetsverktyg vilket skiljer det från personaltidningar och anslagstavlor där 

kommunikationen är enkelriktad. Ett intranät kan göras tillgänglig för alla 

organisationsmedlemmar och det går nästan alltid att komma åt från alla enheter som 

har en internetanslutning. Ett problem med intranät kan vara att de inte används som det 
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var tänkt vid införandet och att inte all nödvändig information finns tillgänglig på dem 

vilket gör att det ändå krävs att andra medier används. (Heide, 2002)   

4.7.4 Arbetsplatsmöten  

Arbetsplatsmöten innebär vanligtvis att personal och chefer träffas på arbetsplatsen för 

att diskutera och gå igenom olika frågor som berör arbetet Nyström & Wallén, 2004). 

Ett problem med arbetsplatsmöten är att det kan vara svårt att lyckas få alla att närvara 

samtidigt. Möten behöver på grund av detta ofta bestämmas i god tid så att så många 

som möjligt kan närvara. Det kan vara svårt att få personer på samma hierarkiska nivå i 

en organisation att träffas samtidigt vilket kan vara nödvändringt för att alla ska få rätt 

information och ges möjlighet att ställa frågor (Högström et al, 2009). Under möten 

finns det oftast ett par personer som tar för sig extra mycket vilket kan få andra att bli 

passiva lyssnare i stället för delatagare. Att använda arbetsplatsmöten för att samla 

berörda personer och diskutera olika frågor på eller meddela något är torts många ny 

moderna verktyg mycket svårt att ersätta. Det är dock viktigt att möten som hålls är väl 

planerade och genomtänkta annars finns risken att de inte uppfattas som en del av 

arbetet (Högström et al, 2009).  Möten erbjuder möjligheten för dess deltagare att fråga 

saker de inte förstår och saker kan diskuteras direkt (Nyström & Wallén, 2004.)  

4.8 Stress 
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5 Analys 

I analyskapitlet jämför vi vår empiri med teorin och analyserar hur organisationerna 

arbetar inom respektive område.  

5.1 Empowerment  

På Folktandvården har inte de anställda mycket makt över sin arbetsomgivning. Bristen 

av egenmakt beror på att de har ett tydligt definierat jobb i att de är tandhygienister och 

frihet över att definiera hur de ska göra sitt jobb påverkar patienter, vilket inte är 

acceptabelt. Bristen av empowerment kan vara ett tecken på bristen av inkommande 

förslag och engagemang hos personalen på Folktandvården.  

På Frikadellen har de anställda inte mycket egenmakt över sin arbetssituation men det 

kan argumenteras för att de inte ska ha det eftersom de tar hand om andras liv. Trots 

bristen av empowerment på Frikadellen påstår Karin att det strömmar in idéer till henne 

och hennes kollegor som är enhetsansvariga.  

På SSE har de anställda fått ganska mycket frihet att utföra sitt jobb som de vill och har 

även möjlighet att vara kreativa och innovativa under arbetstid när de ska bestämma hur 

de ska göra ett jobb. Vi argumenterar för att de inte behöver lägga fram förslag till 

förbättringar eftersom de har så mycket frihet att lösa sina problem självmant och 

därmed inte behöver Magnus hjälp med att lösa problem som uppstår. Visserligen kan 

förslag som påverkar organisationen i större utsträckning fortfarande vara relevanta att 

ta upp.  

Lars Kaggskolan ger lärarna på skolan ganska mycket frihet att bestämma över sina 

egna kurser. Lärarna får själva bestämma kursens upplägg, i enlighet med skolverkets 

lagar och regler. På Lars Kaggskolan har vi ett exempel där empowerment inte påverkar 

kreativitet och innovation som teorier om empowerment hävdar.  

Postens anställda har inte mycket makt över vilken rutt de ska ta då det bestäms av 

deras överordnade. Möjligheten till empowerment är liten i postens fall eftersom arbetet 

är standardiserat i så hög grad som där är.  
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5.2 Mekanisk och organisk struktur 

Folktandvården har en mekanisk struktur, vilket kan förklara att personalen har en 

tendens att inte föra fram förslag till utvecklingsansvarig som är Barbro. Barbro säger 

att det finns en känsla hos personalen att det inte ingår i deras arbetsuppgifter att bidra 

till organisatorisk förbättring. Barbro säger att de anställda till och med säger till 

varandra att den enda gången de jobbar är när de faktiskt fixar hål i tänderna eller dylikt. 

En lösning kan möjligtvis vara att det läggs till i arbetsbeskrivningen att de ska bidra till 

organisatorisk utveckling på folktandvården, men den lösningen garanterar dock inte att 

det kommer fram förslag.   

På Frikadellen har de en mekanisk struktur och samtidigt mängder med förslag som 

kommer in från personalen. Att strukturen är mekanisk förklarar inte varför så många 

förslag kommer in till enhetscheferna. En strukturförändring till organisk struktur hade 

antagligen inte gjort att fler förslag kommer in till enhetscheferna. Det kanske inte är 

bra för organisationen om det strömmar in fler förslag än vad det gör idag eftersom 

förslagen kan bli svåra att hantera då. 

Att Sydsvenska elanläggningar inte har så många förslag från personalen som kommer 

fram kan bero på att de i botten har en mekanisk struktur vilket inte tillåter mycket 

kreativitet och innovativt tänkande. Vi tror att fler idéer och förslag från personalen 

hade kommit fram om de hade haft en mer organisk struktur som har lättare för att 

anpassa sig till omvärlden. Som Magnus, vd för SSE, beskriver personalens 

arbetssituation har de anställda ganska mycket frihet när det kommer till hur de ska 

utföra sitt jobb, men har svårt att bestämma om småsaker som när de ska äta, vilket då 

blir vad förslagen till Magnus handlar om.  

Vi har fått uppfattningen om att strukturen på Lars Kaggskolan är mer mekanisk än vad 

den är organisk. Trots det påpekar Carl-Peter att omgivning inte är särskilt stabil 

eftersom det sker politiska förändringar som får konsekvenser för hur skolan ska inrikta 

sig angående projekt och dylikt. Samtidigt kräver en skola bestämda befattningar, vilket 

är tecken på en mekanisk struktur, för att den ska vara effektiv. Lärare har specifika 

roller och ämnen som de har hand om och de kan inte plötsligt ta hand om ett annat 

ämne. Den politiska instabiliteten är därför ett stort problem. 
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På posten har de en mekanisk organisationsstruktur där förslagen som kommer in 

handlar om mindre förändringar i hur posten ska delas ut. Postens omgivning är väldigt 

stabil till stor del för att posten minskar för varje år i Sverige. En instabilitet som kan 

uppstå är när städer bygger ut nya områden, men posten får god tid på sig att planera 

vilken rutt de ska ta tills dessa områden byggs ut. 

 

5.3 Motivation 

På Folktandvården har de ett system där de som har förslag kan föra fram det till sin 

chef och får bidrag av utvecklingsfonden som hjälper de anställda att genomföra 

förslagen. Här har Folktandvården gjort ett ordentligt försök att motivera de anställda 

genom att erbjuda ekonomisk kompensation för tiden de inte jobbar, då de jobbar med 

projektet/förslaget, och har nyligen påbörjat detta försök. Försöket har inte hållit på 

tillräckligt länge för att man ska kunna bedöma om det har gett resultat.  

På Frikadellen är ledningen tydlig med de anställda om att de vill ha förslag men 

erbjuder ingen ekonomisk ersättning för det. Det som ges till personalen är beröm för 

bra arbete och det motiverar de anställda väldigt mycket till att föra fram förslag. Beröm 

för bra arbete anses vara ett av de bästa sätten att motivera personalen till arbete på.  

Sydsvenska Elanläggningars anställda motiveras till att lägga fram förslag till 

förändringar för att förbättra sin egen arbetssituation. Förslagen som kommer in på SSE 

handlar ofta om hur de anställda kan göra det lättare för sig själva att utföra sitt jobb, 

och Magnus tror att det är motivation nog för personalen. Däri ligger problemet, att 

personalen fokuserar på sin egne arbetssituation och inte kommer med förslag som kan 

förbättra organisationen som helhet. Ytterligare motivation som exempelvis ekonomisk 

ersättning kan öka antalet inkommande förslag, dock är det ingen garanti. Det som 

motiverar de anställda mest till att föra fram förslag är löftet om beröm om förslaget är 

bra.  

Lars Kaggskolan motiverar inte sina anställda ekonomiskt men menar att det ingår i 

läraryrkets identitet att kontinuerligt komma med förslag som kan förbättra 

organisationen och deras egen arbetssituation. Carl-Peter menar att alla möjligheter som 

finns tillgängliga till att föra fram förslag, möten bland annat, borde vara motivation nog 
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för de anställda att föra fram eventuella förslag. Detta kan vara en av anledningarna till 

att inte många förslag framförs på Lars Kaggskolan. 

Posten använder inga verktyg för att motivera sina anställda utan pratar kontinuerligt 

med de anställda på morgonmöten som hålls varje dag. Ulf påstår att de ibland 

påminner de anställda om att de vill ha förslag, men det är inte ofta. Eftersom 

personalen inte påminns ofta om att ledningen vill ha förslag kan det vara en anledning 

till att inte många förslag kommer in eftersom personalen saknar motivation till att 

framföra förslag och idéer.  

 

5.4 Decentraliserad organisation 

På Folktandvården har de en centraliserad organisation som styrs av politiker, därmed 

måste alla officiella beslut tas genom politikerna, vilket gör det svårt för organisationens 

anställda att ta beslut på egen hand. Att alla förslag måste ta sig igenom alla hierarkiska 

nivåer är väldigt tidkrävande och kan hindra anställda från att över huvud taget 

överväga att föra fram förslag om det tar för lång tid för dem att få respons. Detta kan 

vara anledningen till att de idag inte får mycket förslag från personalen. 

På Frikadellen är organisationen decentraliserad och det är lätt för anställda att föra 

fram förslag till sina enhetschefer. Organisationsformen gör det möjligen lättare för 

anställda på Frikadellen att komma åt sina chefer och ledare eftersom 

organisationsformen genom öppenhet på arbetsplatsen ger anställda stora möjligheter att 

kommunicera med sin chef. Om Frikadellen hade varit centraliserad istället så hade det 

troligen fortfarande funnits möjligheter att föra fram förslag, men inte i lika stor 

utsträckning som när organisationen är decentraliserad. 

Sydsvenska Elanläggningar har en struktur som är decentraliserad vilket bör medföra att 

många förslag ska komma fram till chefen ganska snabbt och enkelt. Trots den 

decentraliserade strukturen har det uppfattats som att det inte kommer fram många 

förslag till förbättringar till Magnus. Bristen på förslag kan inte förklaras av 

organisationsformen, som påstås göra det lättare för förslag att komma fram till chefen. 

Troligtvis ligger problemet i ledarskapsstilen eller bristen på olika tillvägagångssätt för 

att föra fram förslag. 



 

45 
 

Lars Kaggskolan har en centraliserad organisationsform som gör det svårt för förslag att 

genomföras även om de kommer fram, om de ens kommer fram från första början. Den 

centraliserade organisationsformen kräver att många förslag tar sig igenom flera 

hierarkiska nivåer, vilket är väldigt tidskrävande. Lars Kaggskolans brist på 

inkommande förslag kan delvis förklaras av deras organisationsform. 

På Postens beskriver Ulf att organisationsformen är decentraliserad, men pekar på en 

brist av framförda förslag hos chefen. Bristen på inkommande förslag kan inte 

nödvändigtvis förklaras av organisationsformen utan snarare att förslagen som kommer 

in ofta handlar om vilka förändringar som kan göras i utkörningsrutten där inte många 

kombinationer är möjliga att genomföra.  

 

5.5 Karismatiskt/transformellt ledarskap 

Barbro saknar det som krävs för att uppfattas som en karismatisk ledare. Det är mycket 

möjligt att det finns en ledare på Folktandvården som inte har en chefsposition och leder 

arbetet på arbetsplatsen, men uppfattningen är att det saknas en ledare för 

utvecklingsarbetet som är karismatisk och därmed kan förmedla organisationens mål 

och vision till de anställda och få ut många idéer av dessa. Bristen på inkommande 

förslag kan vara ett tecken på att en karismatisk ledare saknas på en chefsposition. 

På Frikadellen såg vi att enhetschefen vi träffade var väldigt karismatisk som person 

och hon försöker påminna de anställda så mycket om att de vill ha förbättringsförslag i 

ledningen. En karismatisk ledare har en förmåga att förmedla organisationens vision 

och mål till sin personal. Att Karin får in så många förslag kan vara på grund av att hon 

är en karismatisk ledare. 

På SSE saknar organisationens ledare karisman som krävs för att utöva karismatiskt 

ledarskap. Det är svårt att avgöra om det är bristen på karismatisk ledare eller något 

annat som gör att det inte finns många förslag som kommer in eftersom SSE inte heller 

har många alternativ till hur man kan föra fram förslag som anställd.  

Carl-Peter har inte uppfattats som en karismatisk ledare på intervjun och framhåller att 

mycket av kontakten som sker med personalen handlar om påbud via mejl. En 

karismatisk ledarstil passar inte bra in i en centraliserad organisation som Lars 
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Kaggskolan. Samtidigt som ledarstilen passar skolan medför det att det finns en risk att 

det inte kommer inte mycket förslag på grund av skolans centraliserade struktur, där 

ledaren är en central figur.  

På Posten är Ulf en karismatisk ledare som gärna pratar med sina anställda och försöker 

förmedla sin vision. Denna karisma har dock inte lett till att många förslag kommer in 

hos Ulf ändå, vilket gör det svårt att identifiera var problemet ligger i att det inte 

kommer in förslag. 

5.6 Kommunikation 

Dialogen som förs på Folktandvården är till större del muntlig vilket gör att det kan 

uppstå brus och missförstånd när personalen och chefen kommunicerar om förslag och 

idéer som personalen har. Chansen för missförstånd är därmed ganska stor. Barbro 

menar att de på Folktandvården ofta påminner de anställda om att de har stora 

möjligheter att påverka sin miljö, men antyder att personalen ändå inte förstår vilka 

möjligheter de har. Detta är ett klart tecken på att det finns brister i dialogen mellan 

ledning och anställda. Det som kan göras är att ledningen tydliggör för de anställda att 

de kan påverka organisationen genom att till exempel påminna dem via mejl eller 

återupprepa meddelandet muntligt. Dessutom kan ledningen förklara vilket sätt som är 

lämpligast att förmedla förslagen på.  

Karin berättar att på Frikadellen så har de anställda två eller tre språkrör som för fram 

deras åsikter till henne och de andra enhetscheferna. Här finns det mycket stor risk att 

det blir brus eftersom dessa språkrör ska föra fram vad alla de anställda tycker och 

tänker om en förändring som ska genomföras eller ett förslag som ska framföras. Ett 

annat tydligt fel i kommunikationen på Frikadellen är att de jobbar i tre olika pass. De 

anställda träffas sällan som grupp och vad grupp nr ett tycker stämmer kanske inte 

överens med vad grupp nr tre tycker om ett förslag. Förslaget kan framföras utan att 

grupp tre konsulteras vilket kan skapa ett problem för enhetscheferna. Dessutom finns 

det personal som inte diskuterar med andra anställda om ett förslag och sedan, vid mötet 

med Karin, påstår att alla anställda är överens om att ett förslag till förändring är 

nödvändigt även om så inte är fallet. En lösning kan vara att få de anställda att använda 

sig mer av intranätet som finns tillgängligt för att lägga upp förslag där de kan diskutera 

ett förslag och sedan rösta om det är ett bra förslag eller inte. 
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Den svarta cirkeln representerar ledningen, 
den blåa representerar personalen. 

På SSE ska de införa att all personal har en varsin telefon för att Magnus ska kunna 

sprida information till alla anställda mycket snabbare. Telefonerna kan användas för att 

personalen ska kunna kommunicera med varandra också. Om telefonerna införs blir det 

en tidsbesparing i hur man på SSE kommunicerar men det behöver inte nödvändigtvis 

minska brus. Som tidigare förklarat i teoriavsnittet minskar brus om kommunikationen 

som delges repeteras, inte av att hitta på nya metoder att kommunicera på.  

På Lars Kaggskolan använder sig Carl-Peter av både mejl-utskick och muntlig 

kommunikation för att sedan repetera meddelanden, vilket minskar risken för att brus 

och missförstånd. Användandet av både muntlig och skriftlig kommunikation gör det 

lättare för organisationens ledare att få in förslag från de anställda som sedan kan 

förverkligas eller avfärdas. Vidare finns det möjlighet att framföra saker på möten, 

vilket ger ytterligare tillfälle för både personalen och ledare i organisationen att repetera 

sina meddelanden för varandra, därmed minska risken för brus och missförstånd.  

På Posten hålls det morgonmöten med alla anställda där alla får samma information av 

den mötesansvariga. På dessa möten finns det även möjlighet för de anställda att föra 

fram förslag som Ulf inte tycker att personalen utnyttjar till fullo. 

Ulf menar att det tar tid tills de anställda verkligen förstår vad informationen som ges ut 

till dem betyder och jämför det med hur en klocka fungerar. Den lilla kuggen, 

som då är ledningen, förstår saker tidigare och hinner ”ta ett varv” tills 

personalen får reda på informationen. När lilla kuggen har tagit ett varv 

meddelas personalen om informationen och påbörjar sitt eget 

”varv” och rör sig sakta framåt. Samtidigt har lilla kuggen 

påbörjat ett nytt varv innan personalen har avslutat sitt första och däri ligger problemet, 

att ledningen alltid är minst ett steg före personalen. Det ger upphov till frustration hos 

ledningen och tycks bero på brist i kommunikationen och kan förbättras om 

meddelandet som ges personalen repeteras.  

Modellen kan användas på motsatt håll också, att det tar lång tid för ledningen att 

hantera ett förslag och tills de har diskuterat och analyserat det förslaget har personalen 

nya förslag, eller löst det på ett annat sätt som inte kräver ledningens direktiv.  
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5.8 Sätt att skicka in förslag på 

Folktandvården har ett utvecklat intranät där personalen har möjlighet att framföra sina 

förslag men för detta ändamål ändvänds det sällan. Det sätt som de på folktandvården 

förordar att lämna förslag genom är att säga förslaget till sin närmaste chef som i sin tur 

för det vidare uppåt i hierarkin eller till annan lämplig person. Det går också att lämna 

förslag på deras möten och precis som teorin säger också Barbro att det är bra om 

personalen ges möjlighet att prata sig samman och ge varandra synpunkter och 

återkoppling på framförda förslag. Förslag från personal sparas eller protokollförs inte 

vilket gör det svårt att följa upp dem. Om det hade valt att införa fler sätt för personalen 

att bidra med sina förslag.  

På Frikadellen finns det möjlighet att prata direkt med sin ansvarige om 

förbättringsförslag men det finns även möjlighet att mejla denna person, skicka ut till 

intranätet och diskutera förslagen på möten. Mängden alternativ till hur förslag kan 

föras fram på Frikadellen är en bidragande del till varför det kommer in så många 

förslag, även om Karin påstår att de flesta förslag diskuteras med chefen personligen. 

Att ha ett integrerat system där olika kanaler stöttar varandra är en stor fördel i 

kommunikationsarbetet, vilken kanal som används för att kommunicera beror på 

organisationen. På Frikadellen använder man sig av huvudsakligen muntlig 

kommunikation vid framförandet av förslag. 

På SSE säger Magnus att de välkomnar förslag från personalen och att det framförallt är 

på möten som förslag kan framföras men att det också går bra att säga förslaget till sin 

chef. SSE har stora möten två gånger per år och mindre möten som hålls varje vecka 

vilket enligt teorin gör det lättare att diskutera eventuella förslag som läggs fram. 

Tidigare hade SSE en förslagslåda där personal kunde föra fram sina förslag och idéer 

till ledningen som nu tagits bort eftersom den inte användes. Anledningen till att den 

inte användes kan förklaras av Lloyds (1999) teori där man i arbetsledningen måste 

marknadsföra en förslagslåda och etablera den i organisationens alla nivåer för att den 

ska användas bland anställda, vilket den tydligen inte gjordes på SSE. 

På Lars Kaggskolan finns det goda möjligheter att diskutera sina förslag på de olika 

möten som hålls mellan lärarna. Det finns större möten när nästan alla lärare är 

närvarande och det finns mindre möten med arbetslagen och de programansvariga. 

Även om det inte finns någon punkt på dagordningen där det är uttalat att de ska komma 
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med förslag tas de enligt Carl-Peter gärna emot förslag ändå. Eftersom de har en stor 

blandning av stora och små möten och med olika frekvens är det också en av de bästa 

sätten att lämna förslag på. Personalen har även möjlighet att prata med sin chef. 

Posten har inget utvecklat system för att samla in förslag till förbättring. Ulf säger att 

det finns möjlighet för personalen att använda intranätet och mail för att lämna förslag 

på men säger samtidigt att det inte är vanligt förekommande. Det sätt som förordas på 

Posten är att gå till sin närmaste chef och berätta om de förslag de har. Posten 

välkomnar förslag men påminner personalen ganska sällen eftersom de ser det som 

opraktiskt att fråga för ofta. Om de hade valt att marknadsföra och använda fler sätt att 

få in förslag på hade de troligtvis också fått in betydligt fler.  

 

5.9 Stress 

Inom Folktandvården har de ibland problem med bemanning och det är ofta mycket att 

göra för personalen och för ledningen. På Folktandvården får de in ganska få förslag 

vilket överensstämmer med teorin om att stress påverkar förmågan att vara kreativ och 

vara fokuserad på att hitta nya sätt att utföra sitt arbete på. Stress som är långvarig kan 

påverka kvalitén negativt på längre sikt. Om det är stress som är anledningen till att inte 

fler förslag inkommer från personen riskerar det att påverka den långsiktiga 

utvecklingen. Om personalen haft möjlighet och tid att vara kreativa och presentera sina 

förslag kan det vara så att organisationen skulle ha varit mer effektiv än idag och att 

deras kvalité skulle vara bättre. 

Frikadellen befinner sig i en stor omorganisation vilket innebär att helt nya rutiner och 

arbetssätt har införts. Att arbeta på det nya sättet har inneburit att mycket tid krävs går åt 

för att arbeta med att lösa uppkomna problem och svara på frågor från personalen. På 

Frikadellen har personalen under senare tid haft det stressigt men trots det har mängden 

förslag som kommer från de anställda inte minskat. Att förslagen inte minskat går emot 

vad teorin säger bör ske när personalen har mycket att göra och känner sig stressade. 

Ledningen har fått mer att göra men har ansett det vara viktigt att det finns tid att ställa 

frågor och komma med förslag. Karin säger att det är extra viktigt att tillvarata förslag 

när det är mycket att göra och är stressigt för det är då förslagen gör störst nytta och de 

kan också användas för att förbättra för övrig personal.  
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Att ledningen har varit extra tydlig med att de vill ha förslag även under 

omorganisationer och i stressiga perioder kan vara en anledning till att förslagen inte har 

minskat i antal. Faktumet att förslagen till förbättring har varit konstanta även under 

stressiga situationer är inget bevis för att övrigt arbete som kräver långsiktighet hinns 

med. Att förslag kommer in kan vara ett tecken på att det är de kortsiktiga problemen 

som prioriteras då det enligt Karin främst är uppkomna problem som genererar förslag 

till förbättring.  Det är enligt teorin viktigt att arbeta långsiktigt även under perioder av 

stress för att inte riskera att de långsiktiga målen påverkas negativt vilket vi inte kan 

avgöra om de i dagsläget gör. 

På SSE kan personalen i stor utsträckning själva bestämma hur det ska lägga upp sitt 

arbete vilket medför att det vilar ett stort ansvar på individen att utföra ett arbete av hög 

kvalité och samtidigt göra det i tid. Magnus som är VD på SSE säger att personalen är 

mer fokuserade på att klara sina egna arbetsuppgifter och fokuserar mindre på att hitta 

lösningar som går att använda inom hela organisationen. På SSE leder stress till att 

fokus läggs på den enskilde och att personalen löser sina egna problem. Förslag som 

kommer in är ofta svåra att överföra till övriga organisationen vilket kan bero på att de 

har ett stressigt yrke.  

Lars Kaggskolan har de senaste åren fått en ökad andel administrativa arbetsuppgifter 

utan att andra har tagits bort. Det har lett till att lärarna har fått en ökad arbetsbelastning 

och en ökad press att utföra arbetet i tid och samtidigt bevara en hög kvalité. Carl-Peter 

säger att det är svårt för lärarna att hinna arbeta med långsiktiga frågor under rådande 

omständigheter. Att det inte kommer in särskilt mycket förslag kan troligtvis bero på att 

personalen har mycket att göra. Om inte åtgärder vidtas för att ändra på detta kommer 

det enligt teorierna om stress att påverka kvalitén långsiktigt. 

Personalen på posten har enligt Ulf inte särskilt stressigt även om det finns perioder då 

det är mer att göra än under andra. På posten får ledningen in förslag ibland men inte 

särskilt ofta så trots att det inte är stressigt och framförallt mycket lite långvarig stress 

får de inte in särskilt mycket förslag. Det går på grund av det inte att förklara bristen på 

förslag på att det är stressigt. 
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6 Slutsats/ Diskussion 

I det här kapitlet besvaras uppsatsens frågeställning och syfte. Efter denna del finns ett 

avsnitt om våra egna tankar och reflektioner kring uppsatsen och förslag till vidare 

forskning. 

 

Uppsatsens frågeställning var: Hur kan anställdas förslag och idéer tillvaratas för att 

utveckla och förbättra en organisation? 

Det finns inte ett bästa sätt att tillvarata förslag på och olika sätt fungerar olika bra 

beroende på vilken organisationen det handlar om. Det finnas dock ett par faktorer som 

främjar att anställda ger förslag vilket är en förutsättning för att det ska vara möjligt att 

utvärdera och i ett senare skede tillämpa förslagen. Från vår analys har vi konstruerat ett 

antal åtgärder som organisationer bör genomföra om de vill få in fler förslag från 

anställda. 

 Decentralisera organisationen! 

 Minska Stressen! 

 Tillämpa Empowerment!  

 Använd olika kommunikationskanaler! 

 Använd en karismatisk ledarstil!  

 Motivera anställda att ge förslag! 

 Skapa en organisk struktur! 

 

 Decentralisera organisationen 

En decentraliserad organisation gör det möjligt för anställda att ge förslag direkt till en 

ansvarig chef och risken att förslagen filtreras bort eller förändras när de ska passera 

genom olika hierarkiska nivåer minskas avsevärt. Tiden att utreda och bedöma om 

förslaget är genomförbart minskar om den anställda kan gå direkt till ansvarig chef och 

om förslag kan diskuteras och bedömmas på lämplig hierarkisk nivå.   
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 Minska stressen 

Ytterligare ett viktigt område att fokusera på är att minska stressen inom organisationen 

och säkerställa att det finns tillräckligt med tid för att tänka på saker som kan förbättras 

och utvecklas. Om det inte finns tid att fokusera på utveckling och förbättring kommer 

det leda till att de anställda inte har tid eller ork att fokusera  på att leta efter saker och 

områden som kan förbättras vilket kommer leda till att antalet förslag minskar och att 

organisationens konkurrenskraft försämras i ett längre perspektiv. 

 

 Tillämpa Empowerment  

 

Empowerment innebär att anställda ges möjlighet att fatta egna beslut och ta ett större 

ansvar för sina arbetsuppgifter. Empowerment  avlastar ledningen och genererar ofta en 

större motivation hos anställda att göra ett bra jobb. Problem kan lösas på ett tidigt 

stadium direkt av de anställda vilket leder till kortare tid mellan förslag och 

genomförande. Då målet är att hitta nya och bättre sätt att arbeta på för att utveckla och 

förbättra organisationen kan det uppnås genom att anställda implementerar lösningar 

under tiden de arbetar och när problem uppkommer.   

 Använd olika kommunikationskanaler 

En grundförutsättning för att få in förslag från anställa är att det finns kanaler som de 

kan använda för att lämna förslagen genom. De kanaler som används bör vara 

anpassade för organisationens verksamhet och förutsättningar men oavsett vilka kanaler 

organisationen väjer bör det finnas flera olika. När det finns flera olika kanaler ökar 

också antalet förslag och anställda får större möjlighet att anpassa tillvägagångssättet 

efter arbetsförhållandena och beroende på vad förslaget handlar om kan den anställde 

själv avgöra vilket sätt som är mest lämpligt.  

 

 Karismatisk ledarstil 

Det är viktigt att det skapas ett klimat där förslag och initiativ uppskattas och 

välkomnas. Det ska vara en självklarhet att ge förslag och för att lyckas införa det 
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Motivera 

anställda att 

lämna förslag 

Decentraliserad 

organisation 

Skapa en 

organisk 

struktur 

Använd en 

karismatisk 

ledarstil 

Inför 

Empowerment 

Många 

kommunikations-

kanaler 

Minska  

stressen 

klimatet är det viktigt att ha en chef med en karismatisk ledarstil som kan förmå 

anställda att ändra sitt beteende.  

 Motivera anställda 

Det är viktigt att motivera anställda att komma med förslag för att de ska känna att 

ledningen verkligen menar allvar och vill ha förslag. Att ge anställda återkoppling på 

sina förslag och att berömma dem för tagna initiativ samt att faktiskt förverkliga de 

förslag som ges är det viktigaste för att upprätthålla viljan att även i fortsättningen vilja 

bidra till organisationens utveckling.   

 Organisk struktur 

Att använda en organisk struktur ger organisationen fördelen av att snabbat kunna 

anpassa sig till nya förutsättningar. Det är upp till anställda att fatta egna beslut och 

deras möjligheter att påverka områden som ligger utanför deras ordinarie 

arbetsuppgifter ökar. Med en organisk struktur blir anpassning till uppkomna problem 

en naturlig del av arbetet och kommunikation mellan anställda ökar vilket leder till att 

förslag lättare kan förankras och blir därmed lättare att implementera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Avslutande ord 

Vi anser att ämnet uppsatsen behandlar är intressant, tidsenligt och viktigt. Ämnet är 

idag delvis outforskat vilket har blivit allt mer tydligt när vi har skrivit uppsatsen. Vi är 

övertygade att personalinvolvering är ett område som kommer få betydligt mer fokus 

framöver när fler upptäcker de möjligheter som finns i att använda personalens förslag 

för att utveckla och förbättra organisationen.  

De som lyckas skapa en organisation där personalen är en naturlig bidragsgivare till 

utveckling och förbättring anser vi kommer ha stora fördelar gentemot andra och vara 

ett exempel andra kommer följa. Vi kommer i vårt arbetsliv aktivt arbeta för ökad 

personalinvolvering och se det som en prioriterad fråga. 

Det område som behöver studeras ytterligare är hur personalen ser på 

organisationsutveckling och dess egen del i den, det vill säga att studera ämnet från 

personalens perspektiv. Vi hoppas organisationer väljer att använda våra 

rekommendationer och säga till sina anställda - Kom med förslag! 
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