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Abstrakt 
 
Organisationen i studien har nyligen genomfört en omorganisering som har medfört en 
förändrad organisationsstruktur och arbetsfördelning. Genom omorganiseringen har  
medarbetarna inom organisationens förvaltningsavdelning tilldelats nya arbetsuppgifter 
och rutiner.  
 
För att få reda på om och vilken inverkan en omorganiseringen har på egenansvret 
genomfördes en fallstudie. I fallstudien intevjuade jag sammanlagt nio medarbetare 
inom en förvaltningsavdelning. Jag använde mig av av Grundad Teori som metod. 
Grundad Teori gav mig som forskare en möjlighet att utgå från empirin. 
 
När jag hade genomfört mina intervjuer i slutet av studien kom jag fram till att det är 
kategorier och begrepp som alltid finns i en organisation som har en inverkan på 
egenansvaret. En omorganisering fungerar som en slags tankeväckare och är istället ett 
verktyg för att framkalla medvetenheten kring egenansvaret i en organisation.  
 

Nyckelord 
 
Ansvar, omorganisation, medarbetare, Grundad Teori, organisation. 
 

Författarens tack 
 
I första hand hand vill jag framföra ett stort tack till min handledare Carina Holmgren. 
Hon har gjort det möjligt för mig att fortsätta min studie och var ett ovärderligt stöd 
under mitt skrivande. Sedan vill jag föra fram ett tack till mina studiekamrater på kursen 
och till min opponenter som har givit mig väldigt goda kommentar under tiden studien 
har pågått.  
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Abstract 
 
The organization in this study has recently implemented a reorganization that has led to 
a change in the organizational structure and division of labor. Through the 
reorganization, employees within the organization's management department have been 
assigned new duties and routines.  
 
To find out if and what effect a reorganization has on the responsibility, I conducted a 
case study. In the case study I interviewed a total of nine employees in the 
administrative department. I used the grounded theory as a method. Grounded Theory 
gave me as a researcher an opportunity to start my study from the empirical data.  
 
When I had completed my interviews at the end of the study, I concluded that there are 
categories and concepts that always exists in an organization that has an impact on the 
own responsibility. A reorganization serves as a sorts of mindopener and is instead a 
tool to develop awareness of their own responsibility in an organization. 
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I denna kandidatuppsats kommer jag att försöka förstå 
hur medarbetare reflekterar kring sitt egenansvar. 
Fallstudien utgörs av ett kommunalägt bostadsföretag 
som förvaltar lägenheter och lokaler. Organisationen 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Jag har sedan tidigare haft ett personligt intresse i hur vi människor ser på det egna 
ansvaret i det liv vi lever och gentemot samhället som vi alla är en del av. Alla vi har en 
egen uppfattning kring hur vi ska hantera och visa det sorts ansvar vi alltid har med oss 
vare sig det är ute på gatan, i skolan eller på arbetsplatsen. Ibland blir vi tvingade till att 
ta ett större eller mindre ansvar beroende på situationen som uppstår. Det är då vi blir 
medvetna om vårt egenansvar. Jag har själv reflekterat över mitt egenansvar och försökt 
komma fram till vad det innebär för mig.  
 
De flesta av oss spenderar huvudelen av det vuxna livet på en arbetsplats. På denna 
arbetsplats utför vi arbetsuppgifter gentemot arbetsgivaren. I den interaktionen mellan 
arbetstagaren och arbetsgivaren uppstår det förväntingar som bottnar i ett arbetsansvar.  
De timmar som spenderas på en arbetsplats upplevs som en fundamental verkliget för 
de flesta arbetande människor, det är under denna tid man vill uppnå ett resultat och har 
en möjlighet till ett självförverkligande samt en gemenskap med andra. För att en 
arbetare ska uppnå resultat måste denne ha en möjlighet att ta ett ansvar för sitt egna 
arbete. (Drucker, 1975)  
 
Enligt Drucker (1975) ska en medarbetare ha förutsättningar för att kunna ta ett ansvar 
för sitt arbete. Ur ett historiskt perspektiv har teoretiker och praktiker sysslat med att ge 
sitt svar på sambandet mellan ansvarsupplevelse, produktivitet och arbetstillfred-
ställelse (Drucker, 1975). Marxisterna har exempelvis ägnat hela sin koncentration på 
ägarförhållandet men bortsett från själva arbetets uppbyggnad och ledningens 
arbetsmetoder. På senare tid har det istället uppkommit lösningar där man istället 
uppmärksammar ”med-bestämmande” och ”medinflytande”, men förbiser arbetets 
utformning. (Drucker, 1975) 
 
Det här är ett ämne som alltid kommer förbli ifrågasatt oasvett tid, plats eller person. 
Jag vill bidra med en kunskap i ämnet och personligen få en inblick i det genom ett 
nutida perspektiv. I studien kommer jag att försöka förstå hur medarbetare ser på sitt 
egenansvar i en organisation. Organisationen är i den här studien ett kommunalägt 
bostadsföretag som förvaltar lägenheter och lokaler. Man har nyligen genomfört en 
omorganisering som har medfört förändringar i arbetsrollens struktur, samtidigt som 
egenansvaret fått sig en omarbetad innebörd. Studien har genomförts som en kvalitativ 
fallstudie med en induktiv ansats och jag har intervjuat sammanlagt nio medarbetare 
inom organisationens förvaltningsavdelning. Jag har genomfört intervjuer med 
medarbetare inom både ledarskapet och fastighetsskötarna. 
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1.2 Studiens disposition 
 
I kapitel 1 introducerar jag läsaren i bakgrunden till studien och ger min personliga bild 
av studien. Kapitel 2 behandlar övergripande organisationen som utgör fallstudien och 
ger en inblick i ansvarsbegreppet inom en organisation. I kapitel 3 redogör jag problem-
bakgrunden i studien och presenterat studiens problemställning och syfte. I kapitel 4 
behandlar jag studiens metodangrepp och vetenskapliga perspektiv samt angreppsätt. 
Detta kapitel behandlar Grundad Teori metoden, i fortsättningen även betecknad som 
GT-metoden som appliceras i studien. Kapitel 5 återger studiens teori genomgång. Här 
presenteras datainsamlingen i form av de genomförda intervjuerna. Kapitel 6 
presenteras resultatet som jag har kommit fram till i studien med stöd av GT-metoden. 
Resultatet framställs genom indelade kategorier som har framkommit under studien. I 
kapitel 7 framställer jag min resultat- och metoddiskussion samt presenterar mina 
praktiska implikationer. I studiens slutliga del presenterar jag mina avslutande 
kommentarer. Därefter följer referenserförteckning och bilagor. 
 

2 Bakgrund 
2.1 Organisationen i fallstudien 
 
Organisationen är ett kommunalägt bostadsföretag i en mellanstor stad i 
Sverige och förvaltar cirka 10.000 lägenheter samt cirka 50.000 kvm lokaler. 
Organisationens vision lyder följande; ”Organisationen ska långsiktigt vara 
en av de ledande aktörerna inom framtidens boende" och affärsidén; 
"Företaget ska tillhandahålla hyresrätter för alla målgrupper och vara en 
ledande aktör i inom kommunens utveckling”. 
 
Innan omorganiseringen var en medarbetare ansvarig över ett specifikt 
område, det området kunde exempelvis bestå av fyra fastigheter. I 
medarbetarens ansvarsområde ingick alla slags arbetsuppgifter, allt ifrån att 
ta hand om grönytorna i den yttre miljön till att byta beslag i den inre miljön. 
Generellt var ansvarbegreppet centraliserat till ett område och en 
medarbetare. Arbetsuppgifterna var kopplade till området och inte till en 
specifik medarbetare. Innan omorganisationen hade företaget svår att mäta 
effektiviteten vid förvaltningsavdelningen. Genom att genomföra 
omorganisering och införa en ny organisationsstruktur med fokus i en team- 
orienterad arbetsform, har man en förhoppning att effektiviteten kommer 
förbättras.  
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Ledningen har som vision att skapa en arbetsform som passar organisationen 
och medarbetaren. Ricciardi (1999) talar om att den team-baserade 
arbetsformen genererar en högre produktivitet och effektivitet. I den team-
orienterade strukturen upplevs medarbetarna som mer nöjda med arbets-
formen och att kommunikationen fungerar bättre. Själva processen blir 
effektivare men vissa aspekter som svarar på frågorna ”hur” och ”varför” 
förbises och man glömmer bort det psukologiska perspektivet. (Ricciardi, 
1999) 
 
2.2 Ansvar inom organisationen 
 
”Ansvar” är ett komplex och laddad term som innehar varierande innebörd beroende 
på i vilken situation begreppet används vid. Även om det är ett centralt begrepp i 
organisatoriska sammanhang, tas innebörden av begreppet oftast för givet. 
(Johansson, 1998) 
 
Begreppet ”ansvar” utan sammanhang betyder inte så mycket, utan ordet får 
betydelse först när individer lägger en mening i det. Jag vill kunna se och förstå hur 
en medarbetare sätter begreppet ansvar i en mening genom fallstudien. Ansvar 
innebär oftast att man är skyldig att utföra vissa uppgifter. Hur formellt det är beror 
på vilka typer av uppgifter man har. Man har skyldighet att gå till jobbet. Det är ens 
ansvar. ”Ansvar” kan också innebära något annat än att bara ha något följa efter. I det 
fallet ska man snarare förhålla sig till något. Hur man förhåller sig till vissa saker och 
ting visar hur man tolkar sitt egenansvar inom ett visst område, i en viss situation. I 
det ”situationsbundna ansvarstagandet” spelar känsla och empati en väsentlig roll. 
Ansvar utan känslor är omöjligt. (Johansson, 1998 s.333-344) 
 
Ansvar kopplas oftast till begrepp som ”krav”, ”kontroll”, men det kan också kopplas 
med ”frihet” och ”eget bestämmande”. Dessa två betydelser behöver inte uppfattas 
som motstridiga utan snarare är det två aspekter av samma begrepp ”total ansvar för 
området”. En frihetskänsla som kopplas till ansvar är resultatet av ansvarsprocessen. 
(Johansson, 1994 s.141) 
 
Enligt Johansson (1998) förknippar medarbetare väldigt ofta ansvar vid andra 
begrepp som identitet, engagemang, stolthet och glädje. Man har känslan av att det 
området som man ansvarar över är ”mitt område”. Man talar ofta om ”mitt eget 
område”, notera att ordet eget som nästan uteslutande kan förklaras med att de känner 
ett ansvar över sitt område. (Johansson, 1998) Det som händer i fallstudiens 
organisation är att man har gått från ett totalt ansvarstagande till att arbeta mer i en 
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team-baserad organisation där fokus ligger på gruppen och inte individen. Det som 
utmärker fallstudiens organisation i detta avseende är att man gör tvärtemot det som 
var populärt bland organisationer under 80 och 90-talet. Ansvar förknippades med 
status och erkänsla (Johansson, 1998). När man frågade en direktör i ett 
bostadsföretag på den tiden så fick man ofta höra att ett totalansvar innebar ett lyft för 
fastighetsskötaren som blev ”kung” eller ”drottning” över sitt eget område 
(Johansson, 1998 s.188). 
 

3 Problem 
3.1 Problemdiskussion 
 
Johansson (1998 s.77) säger följande ”Problemet är inte hur man får kontroll över 
människor, utan hur alla tillsammans kan få kontroll över situationen”. Denna 
mening speglar tankesättet som en organisation föreställer sig vid en om-
organisering och tillika organisationen som utgör fallstudien. Vid förvaltnings- 
avdelningen har det redan utförts förändringar i organisationsstrukturen som 
förändrar medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter. Omorganiseringen har som mål 
att medföra ett större ansvar för medarbetarna och påverka deras sätt att tänka och 
agera i arbetsrollen. Omorganiseringen ska föra med sig en möjlighet till ökad 
effektivitet inom förvaltningsavdelningen. Effektiviteten fördelas i ett antal mätbara 
resultat i organisationen, exempelvis genom minskade kötider för åtgärd bland 
felanmälningarna och en jämnare arbetsfördelning bland medarbetarna. 
Svårigheten som organisationen nu ställs inför är hur medarbetarna kommer 
handskas med det förändrade egenansvaret, samtidigt som deras sätt att tänka och 
agera i den egna arbetsrollen berörs.  
 
I allmänhet kan gemeneman tänka sig att en omorganisering genomförs för att 
ledningen i ett företag vill öka vinstmarginalen eller effektiviteten. Sedan så tänkter 
man att det genomförs utan att ens egentligen ha rådfrågat alla anställda vad de 
tycker och har för mening. (Yukl, 2013) I fallstudien har de berörda medarbetarna 
engagerats och fått chansen att påverka den kommande omorganiseringen enligt 
företaget. Företag som genomför en omorganiseringar har i grund och botten alltid 
ett mål att uppnå efter omorganiseringen (Yukl, 2013). Omorganiseringen ska 
medföra en förändring i företaget (Yukl, 2013). 
 
Omorganiseringen i fallstudien för med sig en förändring för den enskilde 
medarbetaren. Förändringen i egenansvaret för den enskilde medarbetaren är 
egentligen en konsekvens för att företaget ska uppnå det huvudsakliga målet med 
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omorganiseringen, som är en ökad mätbar effektivitet i hela organisationen. Ur 
fallstudiens perspektiv är det just konsekvensen som utgör grunden för att 
omorgnaiseringen ska uppnå sitt huvudmål. Följden med omorganiseringen är nu 
att den enskilde medarbetaren har ett större egensansvar. Ledningen har nu en 
möjlighet att genom förändrade egenansvaret mäta den enskilde medarbetares 
effektivitet, något som görs genom att förutse hur långt tid en viss åtgärd tar att 
utföra. 
 
I fallstudien vill jag höra hur medarbetarna ställer sig till det förändrade ansvaret de nu 
har erhållit. Vill höra medarbetarna själva refletera över egenansvaret och hur det i sin 
tur påverkar dem i den dagliga arbetsrollen. Har det förändrade egensvaret motiverat 
medarberna eller har det fört med sig negativa effekter på arbetsrollen. Det är angeläget 
för ledningen att fundera över en sådan möjlighet, följaktligen förekommer det en 
koppling till effektiviteten i verksamheten. Genom att reflektera över betydelsen i 
ansvarsbegreppet som råder bland medarbetarna på företaget, vill jag förstå den bilden 
som medarbetarna uppfattar om sitt ansvarstagande och hur det påverkar den nuvarande 
organisationen. (Johansson, 1998 s.2) 
 
3.2 Forskningfråga 
 
Vilken betydelse tillskriver medarbarna till egenansvar? 
 
3.3 Syfte 
 
Jag vill förstå hur respondenterna reflekterar kring egenansvaret i samband med en 
omorganisering.  
 
3.4 Avgränsning 
 
I studien har jag valt att avgränsa mig till en organisation som utgör själva fallstudien. I 
fallstudien undersöker jag uteslutande förvaltningsavdelningen. 
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4 Metod 
4.1 Vetenskapligt perspektiv 
 
Det vetenskapliga perspektivet har jag främst tagit hänsyn till under paneringsfasen i 
studien. I och med att jag tillämpar GT-metoden så utgår min studie från empirin och 
inte från en redan existerande vetenskaplig teori. Enligt Jensen (1995) behöver 
forskaren inte vara knuten till någon teoretisk tradition vid en sådan forskning.  
 
Själva betydelsen av begreppet metod syftar till att sätta något i relation till något som 
därefter ska uppnås (Allwood, 2004). Väldigt ofta skriver forskaren metodavsnittet först 
när forskningsprocessen är färdig och man har kommit fram till ett resultat (Sjöberg, 
1999.) För att förstå hur vetenskaplig metodologi appliceras och används måste vi först 
förstå skillnaden mellan metodologin och vetenskapen. Den vetenskapliga metodologin 
handlar om att formulera problem på ett sätt som senare går att lösa, eller gör så att man 
kan säga varför de inte går att lösa på ett vetenskapligt sätt. Själva vetenskapen handlar 
däremot om problem. (Sjöberg, 1999) 
 
Det är viktigt att belysa vilket som är studiens primära syfte. Är studiens primära syfte 
så kallad praktisk problemlösning då talar vi om en tillämpad forskning. I den till-
ämpande forskningen bygger jag, forskaren arbetet på redan existerande vetenskaplig 
teori. Har forskaren däremot att göra med praktiska problem som inte förutsätter någon 
egentlig teoretisk sammanslutning talar vi om utredningspräglad forskning. Det betyder 
inte att forskaren ska strunta i att bygga vidare på andras erfarenhet. Dock kan det 
innebära att dessa erfarenheter är av sådan karaktär att dessa ej kan validera resultatet i 
forskningen. (Jensen, 1995) 
 
4.2 Kvalitativt angreppsätt 
 
Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitet om karaktären eller egenskaperna hos 
någonting, medan kvantitet handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag 
eller egenskaper.  
 
Den kvalitativa forskningens tyngdpunkt ligger i att tydliggöra fenomenets karaktär och 
egenskaper medan tyngpunken i den kvantitativa forskningen ligger i att fastställa 
mängder (Widerberg, 2002). För att jag ska ha en möjlighet att tydliggöra egenskaperna 
i ämnet jag forskar kring behöver jag tillämpa en kvalitativ metod. Genom intervjuer 
som metod inom kvalitativ forskning har jag nu möjlighet att förstå medarbetarna jag 
intervjuar och det skapar en relation mellan mig och dem under intervjun. Den 
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relationen behöver jag utnyttja för att få medarbetarna att börja reflektera och öppna upp 
sig under intervjun. 
 
Beroende på vilka sorts målsättningar jag vill fullfölja har jag anspassat anpassa mina 
frågor, angreppsätt och metoder. I en professionell intervju söker forskaren primärt efter 
respondentens innebörd eller mening i det respondenten säger (Widerberg, 2002). I den 
kvalitativa forskningen ställer man frågor av typen; ”Vad betyder frågan?” Och ”vad 
handlar frågan om? Medan den kvantitativa forskningen ställer frågor som, ”hur vanlig 
är frågan?” och ”vilka är sambanden?”. För att förtydliga skillnaden i den kvalitativa 
och kvantitativa forskningen kan vi tala om ordet ”snabbhet”. I detta skede har den 
kvalitativa forskaren försökt förklara vad snabbhet innebär och handlar om. Den 
kvantitativa forskaren hade istället försökt förklara ”snabbhet” genom att ta reda på hur 
många människor som förfogar över denna snabbhet och vilka sorts samband det finns 
mellan snabbhet och exempelvis andra faktorer som yrke eller kön . (Widerberg, 2002) 
 
För att ytterligare bryta ner och förstå innebörden av dem kvalitativa och kvantitativa 
metoderna kan vi använda oss av följande förklaring; den kvantitativa metoden används 
för att samla in siffermässiga data eller kvantifiering av data till siffror. En kvalitativ 
metod är något mycket mer än bara tolka ett utdrag från en intervju eller uttrycka något 
klokt om detta utdrag. Den kvalitativa metoden däremot använder sig att samla in data 
som representerar en kvalitet i ett sammanhang, som i stort sker i form av språkliga 
enheter (Allwood, 2004).  
 
4.3 Min intervju- och undersökningmetod 
 
Intervjuer liknas väldigt ofta med en konversation mellan två individer, där en 
professionell forskare vet att det krävs mycket mer av konversationen. Intervjuer 
involverar på förhand förutfattande antaganden och en förståelse som normalt inte 
infinner sig i en vardaglig konversation (Wilkinson & Birmingham, 2003). Forskare 
använder väldigt ofta av intervjuer när andra undersökningsverktyg anses vara 
otillräckliga eller inte tillräckligt passande för situationen. Forskningsintervjun som 
undersökningsverktyg är mycket mer resurskrävande än andra undersökningsverktyg. 
Intervjuer kräver att ett möte person till person inträffar och producerar väldigt mycket 
data som behöver analyseras. (Wilkinson & Birmingham, 2003) 
 
Genom att använda mig av en stegvis modell har jag möjlighet att utveckla en effektiv 
intervju (Wilkinson & Birmingham, 2003). Arbetet med att utveckla processen börjar i 
att jag bestämmer vilka sorts frågor som ska användas. I detta skede bestäms även 
antalet frågor och format beroende på vilken struktur som ska användas i intervjun. 
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Intervjuer är ur en traditionell synpunkt mindre strukturerade än andra forsknings-
verktyg, likväl existerar det tre stycken intervjumodeller. Den ostrukturerade intervjun, 
den semi-strukturerade intervjun och den strukturerade intervjun. (Wilkinson & 
Birmingham, 2003) 
 
I studien kommer jag att använda mig av den semi-strukturerade intervjun och 
bestämmer i förväg ämnesvalet och kringliggande frågor. Den semi-strukturerade 
intervjun innehåller mindre flexibilitet än den ostrukturerade intervjun. Forskaren 
vägleder intervjun mycket noggrannare genom på förhand planerade frågor, dock 
infinner sig fortfarande möjligheten för den intervjuade att ge breda svar någorlunda 
utanför ämnesvalet (Wilkinson & Birmingham, 2003). I den semi-strukturerade 
intervjun har jag möjlighet att behålla den intervjuade inom studiens huvudämne men 
samtidigt få den intervjuade att öppna upp sig och fundera under samtalet. Jag vill att 
den intervjuade ska börja reflektera och tänka över sin egen arbetsroll och därigenom få 
fram den personliga uppfattningen kring ämnet och frågorna. 
 
Oavsett vilken intervjumodell som används är det viktigt att forskaren förbered nyckel-
frågor som skapar en följsam diskussion och förhindrar att viktig information inte 
riskerar att blir förbisedd (Wilkinson & Birmingham, 2003). 
 
En annan viktig aspekt som måste tänkas på är hur intervjun ska dokumenteras. (May, 
2002) I studien kommer jag att använda mig av ljudinspelning för att förenkla data-
insamlingen och ägna min koncentration samt fokus på själva diskussionen och den 
praktiska delen av intervjun. Forskare har ur ett historiskt synsätt vanligtvis använt sig 
av bandspelare. Det har man gjort av en viktigt anledning, en inspelad intervju kan i ett 
senare skede överföras till skriven text. Det finns även andra viktiga fördelar med att 
använda bandspelare under en intervju (May, 2002). Som forskare har man lättare att 
fokusera på det viktiga i en intervju och det är diskussionen med den intervjuade, man 
behöver inte lägga ner någon energi i att anteckna och hålla reda på vad exakt den 
intervjuade har sagt, utan har möjlighet att fokusera på samtalet. (Wilkinson & 
Birmingham, 2003) 
 
4.4 Intervjun som en levande person 
 
För att jag ska förstå informanten djupare under intrvjun måste jag förstå intervjuns 
karaktär. Kvale (1997) belyser intervjuns karaktär och menar att den kan skilja sig på tre 
olika sätt. Ett samtal kan brukas som en del av vardagens samspel, som en professionell 
utfrågning eller en filosofisk dialog. I det vardagliga samtalet ligger uppmärksamheten i 
vanliga fall på det särskilda samtalsämnet, där samtalets struktur och syfte har en 
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mindre betydelse. Det är vanligt att det sker spontana avbrott i det vardagliga samtalet 
och fokus flyttas snabbt till ett annat ämne. Det förekommer även att en av deltagarna i 
samtalet ställer frågan ”varför frågar du det?”. (Kvale, 1997) 
 
Den professionella intervjun som kan spegla sig i olika former; som en anställnings-
intervju, terapeutiskt intervju eller en forskningsintervju. Dessa former har sina egna 
strukturer och ändamål, det som binder dem samman är att alla mer eller mindre 
använder sig av systematiska frågetekniker. Till skillnad från det vardagliga samtalet 
karakteriseras den professionella intervjun av en metodologisk medvetenhet om 
frågeformer, fokusering på det dynamiska samspel som utvecklas mellan den som 
intervjuar och den som blir intervjuad. Den professionella intervjun råder det vanligen 
en maktasymmetri, då personen som blir intervjuad oftast är frivillig samt naiv och 
utfrågningen sker från den professionelles sida. I den sista filosofiska dialogen har vi två 
parter som befinner sig på en jämställd nivå. Till skillnad från den professionella 
intervjun, ifrågasätter parterna logiken i varandras frågor och svar. Samtalet bygger på 
en ömsesidig respekt och förpliktelse att söka sanningen och försöka gå utöver det som 
endast är åsikter till den verkliga kunskapen. (Kvale, 1997) Utifrån detta underlag har 
jag en väldigt tydlig förståelse för min egen roll och informantens roll under intervjun. 
De forskningsintervjuer som jag har genomfört under studien har format sig ur kring 
den proffesionella intervjun där informanten är en frivillig person.  
 
För att behålla informantens objektivitet har jag även tagit hänsyn till ett antal faktorer 
som kunde påverka resultatet i mina intervjuer. Det är viktigt att belysa dessa faktorer 
och därigenom förebygga och behålla objektiviteten i resultatet. Jag har tagit del av 
tidigare erfarenheter som beskrivs i litteraturen och försökt att förhålla mig därefter.  
 
Jag som forskare och professionell intervjuare får man aldrig infinna mig jäktad och 
nervös till en intervju (Ejvegård, 2009).  Det gäller att komma väl förberedd och ej ha 
annat arbete inplanerat nära inpå intervjuns början samt slut. Jag har i högsta grad 
prioriterat mina intervjuer och sett till att inte ha någonting inplanterat innan och efter. 
Intervjun ska inledas med en kort presentation av projektet och mig själv samt hur 
materialet från intervjun kan komma att användasi framtiden. Kärnan i en lyckas 
intervju är att få den intervjuade att öppna sig och våga säga allt denne vet om ämnet 
eller frågan. Detta kan uppnås genom att försäkra hen att materialet kommer behandlas 
med försiktighet (konfidentiellt) och att hens namn ej kommer att lämnas ut utan något 
samtycke (Ejvegård, 2009). Innan varje intervju har jag försäkrat informanten, den 
intervjuade om studiens innehåll samt bekräftat informantens anonymitet i studien. För 
att få den intervjuade personen mer samarbetsvillig kan man påpeka betydelsen av 
forskningsresultatet, att det är av stort allmänt intresse och att de även kan komma till 
nytta för den intervjuade. I samband med intervjuerna har jag påpekat att studien 
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kommer bidra till en bredare kunskap kring ämnet i allmänhet och studiens innehåll kan 
komma till användning för den egna organisationen i synnerhet. En nackdel är 
respondenten invaggas i alltför stora förhoppningar och återigen måste forskaren 
beskriva projektet med sans och enorm realism (Ejvegård, 2009). 
 

4.5 Intervjufrågor 
 
Under mina intervjuer har jag utgått ifrån frågor som är planerade utifrån ett antal 
faktorer. Intervjuerna består av medarbetare inom ett antal olika posistioner, vi har 
exempelvis förvaltningschefen och fastighetsskötarna. Innan och under intevjuerna har 
jag hela tiden haft som underlag att ge medarbetarna möjligheten till reflektion kring 
egenansvaret. Jag har unvikit att låsa fast intervjun vid en specifik och istället har de 
intervjuade även haft möjlighet att öppna upp sig och reflektera kring ämnet. För att 
möjligöra en sådan intevju har jag tillämpat den semi-strukturerade intervjumodellen.  
 
Jag har även formulerat frågorna på ett sätt som i första hand styr in de intervjuade in i 
ämnet och frågeområdet men samtidigt skapar en möjlighet för ett brett svar och 
reflektion. Den intervjuade upplever det som att den får specifika frågor men jag 
behåller hela tiden fokus på ämnesvalet och möjligheten till refkletion. I GT-metod 
tänkandet ska empirin fungera som en utgångspunkt och jag har tillämpat den 
framhållningen i min studie. Jag har valt att inte fokusera på frågorna utan det är 
medarbetarnas reflektioner och tänkande kring ämnet som är betydelsefullt. Intervju-
underlaget återfinns som bilagor i studien. 
 
4.6 Forskningsresultatets trovärdighet 
 
Forskningsresultatens trovärdighet har passerat förbi många forskares huvuden. 
Trovärdigheten är en av metodlärans och vetenskapsteorins centrala frågor. Författarna 
Launso & Rieper (1987) har arbetet med fyra stycken forskningstyper där var och en 
har sina egna kvalitetskriterier. Dessa fyra forskningstyper består av den beskrivande, 
den förklarande, den förstående och den handlingsorienterade forskningstypen. Dessa 
fyra forskningstyper kategoriseras i kvalitativa och kvantitativa metoder. Vilken eller 
vilka av dessa typer som en forskare använder sig av handlar i väldigt stor grad vad 
denne vill åstadkomma. Den förstående och den handlingsorienterade forskningen har 
mer diffusa kvalitetskriterier och använder sig väldigt ofta av kvalitativa metoder. Det 
betyder att den beskrivande och den förklarande forskningen använder sig av 
kvantitativa metoder. (Jensen, 1995) 
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I min studie tillämpar jag en kvalitativ metod som utgår från GT-metoden. Som forskare 
är jag förstående och vill veta hur respondenterna i studien reklekterar kring ämnet. Jag 
tillämpar inte en forskning som är förklarande och beskrivande utan använder mig 
istället av egenskaper som framkommer i den kvalitativa metoden. 
 
Det som utmärker den förstående och den handlingsorienterade forskningen är att dessa 
har det betydligt svårare att ge entydiga kvalitetskriterier. Dessa kvalitetskriterier vilar i 
hög mån på teorier i forskningsarbetet. När en forskare väl använder sig av kvalitativa 
metoder i sin forskning så avsäger sig den till stor del den förståendes kvalitetskriterier 
(Jensen, 1995). 
 
4.7 Kvalitativt angreppsätt 
 
Enligt Widerberg (2002) handlar kvalitet om karaktären eller egenskaperna hos 
någonting, medan kvantitet handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag 
eller egenskaper.  
 
Den kvalitativa forskningens tyngdpunkt ligger i att tydliggöra fenomenets karaktär och 
egenskaper medan tyngpunken i den kvantitativa forskningen ligger i att fastställa 
mängder (Widerberg, 2002). För att jag ska ha en möjlighet att tydliggöra egenskaperna 
i ämnet jag forskar kring behöver jag tillämpa en kvalitativ metod. Genom intervjuer 
som metod inom kvalitativ forskning har jag nu möjlighet att förstå medarbetarna jag 
intervjuar och det skapar en relation mellan mig och dem under intervjun. Den 
relationen behöver jag utnyttja för att få medarbetarna att börja reflektera och öppna upp 
sig under intervjun. 
 
Beroende på vilka sorts målsättningar jag vill fullfölja har jag anspassat anpassa mina 
frågor, angreppsätt och metoder. I en professionell intervju söker forskaren primärt efter 
respondentens innebörd eller mening i det respondenten säger (Widerberg, 2002). I den 
kvalitativa forskningen ställer man frågor av typen; ”Vad betyder frågan?” Och ”vad 
handlar frågan om? Medan den kvantitativa forskningen ställer frågor som, ”hur vanlig 
är frågan?” och ”vilka är sambanden?”. För att förtydliga skillnaden i den kvalitativa 
och kvantitativa forskningen kan vi tala om ordet ”snabbhet”. I detta skede har den 
kvalitativa forskaren försökt förklara vad snabbhet innebär och handlar om. Den 
kvantitativa forskaren hade istället försökt förklara ”snabbhet” genom att ta reda på hur 
många människor som förfogar över denna snabbhet och vilka sorts samband det finns 
mellan snabbhet och exempelvis andra faktorer som yrke eller kön . (Widerberg, 2002) 
 



  
 

12 

För att ytterligare bryta ner och förstå innebörden av dem kvalitativa och kvantitativa 
metoderna kan vi använda oss av följande förklaring; den kvantitativa metoden används 
för att samla in siffermässiga data eller kvantifiering av data till siffror. En kvalitativ 
metod är något mycket mer än bara tolka ett utdrag från en intervju eller uttrycka något 
klokt om detta utdrag. Den kvalitativa metoden däremot använder sig att samla in data 
som representerar en kvalitet i ett sammanhang, som i stort sker i form av språkliga 
enheter (Allwood, 2004).  
 
4.8 En fallstudie   
 
Summan av en fallstudie är att jag som forskare får möjligheten att komma in på djupet 
i det jag försöker förstå. Jag har i den här studien valt att undersöka en organisation som 
utgör själva fallstudien. En fallstudie motvarar generellt forskarens eventuella behov 
och tillgängliga medel. Av den anledningen utgörs fallstudien i de flesta fall av en part 
som forskaren sedan tidigare har en anknytning till, det kan exempelvis vara en arbets-
plats, skola eller annan organisation som då utgör en enhet. Fallstudien kan även utgöras 
av en grupp individer, exempelvis arbetskamrater eller en medlemmar i en förening, 
dessa utgör i sin tur en enhet i enheten. (Blaxter, Hughes, Tight, 1996).  Organisationen 
som utgör fallstudien i mitt fall, känner jag till sedan tidigare genom universitetet och 
mina tidigare studier. Jag har känt till det förändringsarbete som organisationen har 
genomfört och har haft som intresse att förstå det närmare.  
 
4.9 Mitt urval 
 
Genom att jag först bestämt mig för syftet i den här studien var det dags att välja och 
göra ett urval inför de kommande intervjuerna. Organisationen i fallstudien har jag 
sedan tidigare haft en mindre kunskap kring och visste om att man har genomfört en 
omorganisering. Jag visste om att organisationsstrukturen i företaget bestod av ett flertal 
förvaltningskontor utöver det centrala huvudkontoret. Utifrån det underlaget visste jag 
nu hur jag skulle fördela intervjuerna bland förvaltningskontoren. Det som återstod var 
att välja ut medarbetare för de kommande intervjuerna. Genom att ta reda på hur 
arbetsrollerna i organisationen ser ut idag, valde jag därefter ut antalet medarbetare som 
skulle intervjuas. För att urvalet skulle bli fördelat på ett sätt som speglade hela 
förvaltningsorganisationen valde jag ut ett uträknat antal personer ur vardera arbetsroll 
tillika förvaltningskontor. Inledningsvis genomfördes intervjun med förvaltningschefen 
vid huvudkontoret för att sedan fortsätta med att intevjua medarbetarna bland alla 
förvaltningskontoren. Förutom chefen för förvaltningsavdelningen intervjuades åtta 
andra medarbetare inom förvaltningsavdelningen fördelat på totalt fem intervjutillfällen.  
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4.10 Etiska ställningstaganden 
 
I studien har jag som forskare tagit hänsyn till gällande föreskrifter och lagar som gäller 
idag och avser forskning när man har människor i beaktande. I första hand har jag tagit 
hänsyn och utgått från Lag (2003:406) som avser etikprövning av forskning när man har 
männiksor i beaktande.  
 
Vetenskaprådet (2002) har formuletar fyra begrepp som jag förbereder studiens 
angreppsett utifrån. Tystnadsplikten använder jag på så sätt att ingen obehörig förutom 
mig själv och den intervjuade kommer eller får någon tillgång till informationen som 
framkom under intervjun. För att följa principen kring anonymisering och av-
identifiering har jag valt att inte namnge organisationen i fallstudien eller på något annat 
sätt antyda till organisationens eller de anställdas identitet. Ingen obehörig kommer 

kunna koppla en viss uppgift till en specifik identitet. Konfidentialitet innebär att jag 

förhindrar obehöriga att ta del av uppgifterna.  
 
För att garantera de intervjuades behandling av deras personuppgifter har jag även tagit 
hänsyn till datainspektionens rekommendationer ”Personuppgiter i forskningen – vilka 
regler gäller?”. Datainspektionen (2013) upplyser om att för att det överhuvudtaget ska 
vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs det att den intervjuade har lämnat sitt 
samtycke. Samtycket ska vara frivilligt, särskilt och informerat, den intervjuade ska ha 
lämnat det efter att ha blivit infotmerat om hur uppfiterna ska behandlas i det aktuella 
forskningsprojektet. Jag har utifrån datainspektionens rekommendationer informetat de 
intervjuade kring studiens syfte och hur jag kommer att behandla deras personuppgifter. 
(Datainspektionen 2013) 
 
4.11 Metodkritik 
 
Validitet beskriver hur säkert jag mäter det som jag avser att mäta i min uppsats. För att 
min vetenskapliga uppsats ska vara trovärdig måste det jag observerar i uppsatsen 
upprätthålla en hög reliabilitet och validitet. (Solvang & Holm, 1997) Informationen 
som framkommer ur mina genomförda intervjuer ska jag kunna avända i arbetet utan att 
tvivla på sanninghetsnivån samt kvalitén. Jag har vidtagit åtgärder för att säkerställa en 
sådan validitet både innan och efter genomförda intervjuer skedde med medarbetare.  
 
I en vetenskaplig uppsats som tillämpar en kvalitativ metod kan man ej beskriva 
tillförligtligheten med exempelvis siffror. Den inre valididteten ska säkerställa ett flertal 
punkter för att uppsatsen validitet ska anses vara hög. (Solvang & Holm, 1997)  
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Jag har utifrån den inre validiteten i min uppsats säkerställt att urvalet av medarbetare 
har utförts på ett utförligt vis, uppsatsen datainsamling samt min bakgrund och 
förståelse för uppsatsen framkommer tydligt för betraktaren. Jag bedömer att uppsatsens 
validitet som hög.  
 
Det är också viktigt att tänka på en uppsats reliabilitet, då det är här man gör en 
bedömning huruvida säkert man mäter det man mäter. (Solvang & Holm, 1997) I min 
uppsats har jag tydligt beskrivit hur jag genomför mina intervjuer och hur informationen 
antecknas av mig samt analyseras i enligthet med GT-metoden. Alla intervjufrågor är 
tydligt presenterade och jag bedömer uppsatsens reliabiltetet som tillfredställande för 
syftet. 
 
4.12 Grundad teori som metod 
 
Syftet med Grundad Teori som modell är att resultatet som produceras skall grundas i 
data. Som forskare är det viktigt att jag har så få förutfattade meningar som det bara är 
möjligt när jag påbörjar mitt forskningsarbete och ämnet som jag har tänkt studera. 
(Ezzy, 2002) Min studie har jag utfört i enligt med GT-metoden och dess grund-
läggande ideér och egenskaper. Jag har hela tiden utgått från de tankar och reflektioner 
som medarbetarna har delat med sig under intervjuerna. Rent konkret innebär det att 
man inte utgår från någon bestämd teori i studien som sedan styr datainsamlingen. 
Öppenheten är det som styr processen och det är även det som ska styra formuleringen 
av forskningsfrågorna, som ska vara så öppna som möjligt (Starrin & Svensson, 1996).  
Många forskare är vana med att först formulera vad som är forskningsproblemet, det är i 
motsats till Grundad teori modellen som istället förespråkar att frågorna först ska 
formuleras på ett öppet och allmänt sätt. Problematisering blir istället en sorts 
slutproduktion i forskningen enligt Grundad Teori modellen (Starrin & Svensson, 
1996). 
 
Kärnan i Grundad Teori är att jag som forskare utgår från ett intresseområde och inte ett 
professionellt förutfattad mening. Jag får inte ha en förutfattad mening kring vilka 
problem som jag kommer att påträffa under studien. Istället ska jag kontinuerligt låta 
problemet och sättet hur det hanteras växa fram. Forskningsuppgiften handlar om att 
hitta kärnvariabeln och en medföljande teori till informaternas upplevda problematik i 
studien (Glaser, 2010). Att jag som forskare får denna makt som Grundad Teori för med 
sig kan vara svårhanterlig, jag får en akademisk frihet. Svårigheten i forskningsmetoden 
är att generera begrepp och en kärnvariabel. Som forskare är det av stor betydelse inom 
Grundad Teori att använda sig av kodning. Kodning appliceras på den insamlade datan 
och leder forskaren framåt i arbetet till att formulera begrepp. (Glaser, 2010) 
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Den främsta drivkraften för mig som forskare med kodningen, datainsamlingen och 
dataanalysen är det teoretiska urvalet. Enligt Glaser (2010) så styrs den framväxande 
teorin av ett antal frågeställningar som ”var härnäst?” vad gäller datainsamlingen, ”för 
vad?” angående koderna och ”varför?” vad gäller analysdelen i studien. 
 

4.13 Undersökningens genomförande enligt Glasers GT-metod 
 
4.13.1 Första fasen – samla in data  
 
Glaser (2010) talar om föreställningen att ” allt är data”, med det menar han att forskare 
ska tänka utanför tid och plats och söka mig vart helst där det går att hitta data. Som 
forskare är det viktigt att jag ständigt jämför datainsamlingen och inte bakbinder mig 
genom att jag börjar analysera en kärnvariabel tidigt och förbiser det värdefulla utbytet i 
intervjuerna. Det rättfärdigar istället forskarens egen syn på problemet, och förbiser 
huvudangelägenheten hos de vekliga deltagarna samt hur dessa kontinuerligt löser 
eventuella problem. (Glaser, 2010) I studien har jag baserat urvalet och genomfört 
intervjuerna på ett sätt som främjar datainsamlingen och genererandet av begrepp. Jag 
har följt Glasers regel kring riskerna att endast fokusera på en enda empirisk enhet som i 
mitt fall exempelvis skulle utgöras av en ensam medarbetare, en viss typ av enheter som 
jag undvek genom att att inkludera medarbetare med olika arbetsroller inom 
avdelningen, eller en viss teoretisk kod för att på så sätt inte hindra den komplexa 
analysen som behöver använda sig av flera kategorier och begrepp. Glaser (2010)  
 
 
4.13.2 Andra fasen – generera begrepp  
 
Det mest intressanta i GT-metoden är hur man uppmuntras att upptäcka och generera 
nya kategorier och förstå deras egenskaper istället för att tvingas använda de begrepp 
man har fått. Glaser (2010) menar att denna rätt att generera begrepp ger forskaren 
frihet och en god möjlghet att ge ett viktigt bidrag till det specifika forskningsområdet.  
Begreppen kategoriserar in i olika nivåer, i så kallade begreppsnivåer. Kärnkategorin 
utgör den högsta nivån, sedan följer underkärnkategorin och sedan eventuella övriga 
kategorier. Kärnkategorin relaterar till alla övriga kategorier då det är denna som 
förklarar det mesta av studiens beteende inom området som utforskas. I studien kommer 
jag att utgå från en kärnkategori som i den här studien utgörs av begreppet 
”egenansvar”, för att sedan använda mig av ytterligare kategorier för att på så sätt 
förklara och förstå det som utforskas. Glaser (2010) 
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Glaser (2010) talar även om tillämpningen av olika perspektiv och eftersom ”allting är 
data” finns det alltid ett perspektiv på ett annat perspektiv”. Jag som forskare har rätt att 
tillämpa en högre kategorinivås perspektiv på det som sägs och aldrig acceptera det utan 
att först ha satt det i ett sammanhang och fått ett perspektiv på det. (Glaser, 2010) Jag 
som forskare är den som styr studien och kategoriserar datainsamlingen. I det arbetet 
tillämpar jag mitt eget perspektiv över respondenternas perspektiv på det som har 
framkommit i datainsamlingen.  
 
4.13.3 Tredje fasen – Kodning av begrepp 
 
Enligt Glaser (2010) är kodning till för generering av kategorier och deras egenskaper 
genom ständiga jämförelser av inträffade händelser och kategorier. Jag som forskare 
börjar omedelbart jämförelseprocessen i samband med den första fältanteckningen. 
Därefter använder jag mig av en metod utvecklad av Glaser för att koda begrepp. Det 
börjar i att jag jämför incident med incident och när en kategori eller dess egenskaper 
börjar träda fram, börjar jag sedan jämföra detta med nästa incident. Processen har 
egentligen fyra syften, det första är att verifiera begrepp som karakteristiska för ett 
specifikt mönster i den insamlade datan. Det andra verifierar kategorins passform till ett 
mönster som träder fram. Det tredje syftet genererar kategorins egenskaper och det 
fjärde mättar kategorin och dess egenskaper genom indikatorernas utbrytbarhet. Utifrån 
ovanstående process började jag med att jämföra incidenter, för att förtydliga så innebär 
det; när det händer något i den insamlade datan. När jag går igenom den insamlade 
datan ord för ord så ställde jag mig ständigt frågorna; vilken kategori kan jag placera in 
denna händelse i?, eller; vilken egenskap av vilken kategori kan denna händelse 
placeras i? (Glaser, 2010) 
 
Allteftersom arbetet framskrider kommer ett antal kategorier växa fram. Glaser (2010) 
talar om att det kan ta tid att finna den mest passande benämningen på en kategori. 
Däremot utgör det inget negativt utan det är viktigt att det får ta tid eftersom begreppen 
måste ha en föreställnngskraft och vidare en analystisk kraft. Genom att jag redan 
utgick från en förutbestämd kärnkategori som i mitt fall är begreppet ”egenansvar”, 
hade jag möjligheten att utifrån det finna passande benämingar på tillhörande 
kategorier. Jag fick hela tiden tänka om kring begreppen och om de hade någon sans 
samt koppling med varandra. För mig var kategoriseringsarbetet en oerhört tidskrävande 
del i studien. 
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4.13.4 Fjärde fasen – Sortera begrepp 
 
Enligt Glaser GT-metod utgör sortering det sista stadiet i forskningsprocessen och det är 
här som min kreativitet frigörs och utmanas. Sorteringen har sin början i den insamlade 
datan. Sorteringen börjarde med att jag använde en händelse och jämförde den samt såg 
hur den förhöll sig till den första händelsen. När det skedde, var dessa två händelser 
relaterade empiriskt till varandra. Varterfter detta fortskred, kom en integration att växa 
fram och jag var tvungen att omsortera, jämföra och sortera igen allting för att inte-
grationen ska få växa fram. Målet i denna fas är att få fram så få begrepp som det bara 
är möjligt och få dessa att gälla för en så stor variation av områdets beteendemönster. 
Kategorier som är mindra viktiga och har en mindre relevans riskerar att späda ut och 
försvaga kärnvariabeln. (Glaser, 2010) 
 
4.13.5 Slutgiltiga fasen - sammanskriva ett resultat  
 
Enligt Glaser benämner GT-forskaren inte det fortsatta skrivande som att han/hon 
skriver utan istället uttrycker han/hon sig genom att ”jag skriver samman min analys”. 
Jag skriver hädanefter samman delar och anteckningar ut min sortering där också 
analyser ingår. (Glaser, 2010) 
 
I detta skede är jag inte en romanförfattare utan allt jag behöver göra för att avlusta det 
så kallade GT-metodpaketet är att skriva samman min sorterade data. Som ett först steg 
i sammanskrivningen behöver jag snäva in och begränsa mig till den framställda kärn-
kategorin. Det andra som är viktigt att tänka på i en sammanskrivning är 
begreppsliggörandet. I sammanskrinvningen ska man försöka att relatera begrepp till 
begrepp och inte till människor, allt för att inte riskera den begreppsliga nivån. (Glaser, 
2010)  
 
Jag presenterar begreppen genom ett resultat som tydliggör hur begreppen framkommer 
och vilka reflektioner och tankar som ligger bakom ett begreppsliggörande. Jag vill att 
medarbetarnas reflektioner ska utgöra grunden i ett begrepp för att sedan möjliggöra en 
sammanskrivning och skapandet av förbindelser mellan kategorier och begrepp.  
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5 Teori 
5.1 Motstånd till förändring – är förändringar alltid bra?      
 
En förändringsidé behöver inte alltid bli accepterad och genomförd, det finns självfallet 
situationer och tillfällen där förändringsidén blir förkastad, med anledning av att 
motståndet är för starkt mot det som skulle bli konsekvenserna om man genomförde 
förändringen. Ett motstånd kan uppkomma på grund av rena intressekonflikter, med 
även innehålla känslomässiga förhållanden. När man idag talar om förändringsprocesser 
och omorganisation så kännetecknas det också av motstånd mot en förändring. 
(Jacobsen, 2005) 
 
Motstånd yttrar sig genom en rad olika perspektiv hos individer och grupper. För att 
förklara detta motstånd enklast delas det in i olika faser där motståndets intensitet ökar 
från fas till fas. Sedan finns det även självfallet orsaker till att man har ett motstånd. Det 
måste man förtydliga, organisationer utgörs av individer hur uppenbart det än må vara. 
För att kunna förstå orsakerna till varför motstånd mot förändring är ett relativt vanligt 
förekommande företeelse, måste vi först förstå hur förändringar påverka förhållandet 
mellan människor, de sociala relationerna och även den enskilde individen i och utanför 
organisationen. Organisationer i sig är sociala konstruktioner, och behöver förstås ur ett 
sådant perspektiv. (Jacobsen, 2005) 
 
Förändringar drabbar individer och grupper på olika sätt. Det behöver inte alltid vara 
som så att en grupp ser behovet av förändring men den väljer likväl att motarbeta 
förändringen av den anledningen att ett eventuellt införande av en sådan förändring 
skulle medföra att gruppen själva förlorade på det. Gruppens arbetsuppgifter skulle 
exempelvis bli färre eller mindre eftertraktade och risken att förlora arbetet väsentligare. 
Alla förändringar innehåller även en känslomässig del som måste tas i beaktande. 
Människor som arbetar i organisationer lämnar inte eller stänger av sina känslor när de 
går hemifrån. Känslor är därför en viktig del i allt som äger rum i en organisation. 
Förändringar skapar därför alltid en känsloladdad reaktion som yttrar sig för det mesta i 
motstånd mot förändringar. (Jacobsen, 2005) 
 
Förändring innebär oftast definitionsmässigt att människor måste göra något nytt och 
annorlunda jämfört med vad de tidigare gjort i organisationen. Forskarna Argyris och 
Schön hävdar att alla vi människor besitter så kallade psykologiska försvarsmekanismer 
som automatiskt aktiveras när någon försöker nedsätta oss som individer. Vid en 
förändring så tenderar man alltid att tänka, att det är vissa som vinner och vissa som 
förlorar på en förändring. Därför betraktas förändringar som ett hot och att det är något 
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som man själv kan förlora på. Det individuella motståndet kan bero på andra 
förhållanden. Det påstås ofta att motståndet bottnar i en rädsla för det nya och okända. 
Vanligtvis så ställer sig människor frågor av typen, vad kommer att hända med mitt 
jobb? klarar jag av detta? dessa sorts frågor uppkommer vanligen av en sorts 
psykologisk stress som känns obehaglig och som man försöker att undvika. 
Konsekvenserna av detta blir att man får svårt att ta till sig väsentlig information och 
har svårt att lyssna och således motsätter sig förändringar. (Jacobsen, 2005) 
 
Förändringar behöver inte alltid vara så dramatiska att människor förlorar sitt arbete. 
Det kan vara så enkelt att man är rädd för att förlora den arbetsuppgift man behärskar 
eller trivs med. Både arbetsuppgifterna och den fysiska miljön man befinner sig i är 
känslomässigt laddade. Att behärska en uppgift är för väldigt många en bekräftelse på 
att de är bra på något. Det blir därmed en bekräftelse för dem själva och andra i att man 
är värdefull för organisationen. Man skapar sig en identitet som är knuten till de 
uppgifter som man själv utför och även till den miljön man befinner sig i sitt arbete. I 
många fall kan förändringar uppfattas som ett hot mot denna identitet, man är rädd att 
förlora något som man investerat så starka känslor i. (Jacobsen, 2005) 
 
5.2 Ansvarsbegreppets betydelse   
 
Hur blir medarbetarna medvetna kring ansvaret i det egna arbetet? Ansvarsbegreppet är 
ofta synonymt med andra begrepp som används oftare av medarbetare. Bestämma, klara 
av, sköta själv och fungera är synonymer som alla hänger samman med 
ansvarsbegreppet. (Johansson, 1998) 
 
Begreppet ansvar har utgjort ett centralt begrepp för ett flertal företagsekonomiska 
forskare. Den franske forskaren Fayol framhävde kopplingen mellan ansvar och 
befogenheter. Denna koppling som ses som naturlig för såväl forskare, konsulter och 
företagsledare. Ansvar, makt och heder var ytterligare en sådan koppling som Fayol 
framhävde och förklarade detta med att, ”ansvar betyder bland annat att den som har 
makt bör uppträda på ett för omgivningen hedervärt sätt”. (Johansson, 1998) 
 
Det finns ytterligare tre framstående forskare som uttalar sin syn på ansvarsbegreppet. 
Barnard, Taylor och Folett har alla sin syn på vad ansvar utgör och innebär. Taylor har 
en helt annan syn på ansvar. Ansvar är en fråga om fördelning av arbetsuppgifter eller 
ansvarsfördelning. Taylor använder sig av det engelska begreppet ”responsibility”. 
(Johansson, 1998) 
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Inom arbetslivsforskningen är ansvarsbegreppet meningsfullt. Hackman och Oldham 
talar om ansvar som en av tre kännetecken för motivationsskapande i arbetet. Två andra 
kännetecken låter sig urskiljas i det arbete man utför, det ska kännas meningsfullt och 
att man har en kunskap om de egna aktiviteterna. (Johansson, 1998) 
 
Hackman och Oldham resonerar vidare kring känslan av personligt ansvar är nära 
kopplat till den grad av självständighet som arbetet erbjuder. Resonemanget som man 
förevisar förklarar i att ansvarskänslan tenderar att öka i motsvarande grad som 
självständigheten i arbetet ökar. (Johansson, 1998) 
 
En forskare studerade kring ”inflytande och ansvar” och vilka skillnader det finns i upp-
fattningar mellan arbetare och arbetsledningen vid Kockumsfabriken. Forskaren 
presenterar sin avhandling, där denne skiljer mellan två olika typer av ansvar. I och med 
det, talar han om å ena sidan ett ansvar som är mer ett individuellt ansvar, och som 
utmärker sig genom formellt och juridiskt ansvarstagande. Detta är oftast relaterat till 
olika miniminivåer som ska vara uppfyllda. Sedan talar han om ett delat ansvarstagande 
som innebär att tillsammans med andra se till att arbetsresultatet blir så väl uppfyllt som 
möjligt. Det resultat som forskaren kommer fram i sin avhandling är att arbetare är mer 
positivt inställda till ett inflytande än dem är till ansvar. Arbetsledarna är dock mer 
positivt inställda till individuellt ansvar än arbetarna, som i sin tur hellre ser ett 
gemensamt ansvarstagande. (Johansson, 1998) 
 
Ett skäl till att man inte upplever det ökade ansvaret som något positivt kan vara att 
kamratskapet på arbetsplatsen minskar. När en fastighetsskötare får ett eget 
ansvarområde innebär det att dennes självständighet ökar. Men det finns en baksida av 
en ökad självständighet, det är en ökad ensamhet i arbetsrollen. När man arbetar i 
exempelvis arbetslag finns möjligheten att prata och umgås med varandra under tiden 
man utför sina arbetsuppgifter. Arbetar man ensam i sitt eget område träffas man 
normalt endast under luncher och raster. En del individer blir stressade av att resultatet 
av utfört arbetet kan kopplas direkt till den egna arbetsrollen. Generellt kan det sägas att 
dem som var kritiskt inställda till den nya situationen och ansåg att det var bättre förr 
var de som hade en stark gruppkänsla tidigare och hade roligt när man arbetade med 
varandra. Medarbetare uppfattar och tolkar situationen med ökat ansvar således som att 
effektivitet är något som man får köpa till priset av minskat kamratskap”. (Johansson, 
1994) 
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5.3 Vad innebär det att ha ansvar?   
 
Föreställningar om ansvar hänger till en väldigt stor del samman, med att se på det 
arbete som man är anställd till att utföra. Men begreppet ansvar är även kopplat till 
sättet att se på det egna jaget, och den egna yrkesidentiteten. (Johansson, 1994) 
 
Hur såg fastighetsskötare på ansvar under det föregående 90-talets utveckling i 
förvaltningsbranschen? Det intressanta är att se på hur det var förr och vad ansvar hade 
för innebörd vid det tillfället. Vid ett samtal mellan två stycken fastighetsskötare kan 
man uppmärksamma de känslomässiga kopplingar som finns till det egna området och 
identiteten. Ett antal meningar från fastighetsskötare och chefer under 90-talet som 
uttrycker den här känslan som ansvar för med sig när dessa fastighetsskötare hade ett 
totalansvar för ett eget område. (Johansson, 1994)  
 
”Det är väl det att man bryr sig ju inte om man inte har något ansvar… Det är ju det.” 
(Johansson, 1994) 
 
”Du vet innan omorganisationen då hade vi ju… ett jätteområde att sköta om. Och sen 
var det en städerska på området. Och sen en reparatör och sådana där. Och så firmor 
som gjorde sitt jobb. Då kände man sig liksom bara… som en liten figur som gick 
omgång och gjorde lite saker… Då brydde man sig inte på samma sätt som nu.” 
(Johansson, 1994) 
 
”Vad har fastighetsskötarna varit för något förut? Jo det har varit någon form av 
tjänstehjon som någon annan har styrt vad de ska gör i området. Och denne någon har 
varit en arbetsledare eller en områdeschef. Och nu säger jag att det egentligen ska vara 
tvärtom. Det är fastighetsskötaren som ska styra arbetsledaren och områdeschefen” 
(Johansson, 1994) 
 
5.4 Ansvar som identitet och engagemang   
 
Väldigt ofta talar fastighetsskötare med en självklarhet om ”mitt område” när de berättar 
om det arbete de har och utför. Väldigt sällan händer det att de använder meningar som 
”det område jag jobbar i”. Den känslan av identitet med sitt område förstärks av att de 
använder sådana här uttryck. När fastighetsskötarna visar runt i sitt arbetsområde så är 
det väldigt ofta att man får känslan av att det är som ”sitt eget”. Känslan av att man 
visar runt i området som att det vore ens egna hus eller trädgård. Man ber om ursäkt likt 
man skulle göra i det egna hemmet och den förtvivlan som fastighetsskötarna får när de 
inte kan få det tillräckligt snyggt och rent. Kopplingen till den egna identiteten är 
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väldigt påtagande och nära. Man vill kunna identifiera sig med området med en stolthet 
och glädje. Fastighetsskötare som har ett totalansvar över ett område utgår ifrån i att det 
är deras ansvar att se till och åtgärda brister av olika slag. (Johansson, 1994)  
 
5.5 Den nygamla branschen   
 
Bostadsförvaltning ska ses som en servicebransch, där tillverkningen av det man 
förvaltar sker av byggbranschen. Förvaltingsskedet ser till at det värde som finns i 
fastigheten bibehålls eller ökas genom underhåll eller strategisk ombyggnad och 
införande av nya kvalitéer. Utöver själva byggnadens värde så hanteras även symboliska 
värden, som t.ex. ett områdes sociala nätverk, upplevda trygghet och mycket mer som 
tillför ett annat värde än det ekonomiska. (Johansson, 1994) 
 
Den nya förvaltingsfilosofin kom att ibland även kallas för ”en hyresgästernas 
förvaltning”. Vi måste beskriva utvecklingen som har skett under 80 och 90-talet för att 
förstå branschens utveckling och vilka drivkrafter som har fört den framåt. Begreppet 
”service” kom under dessa årtionden att bli alltmer centralt och kompletteras med 
begreppen ”demokrati och inflytande” som beskrev relationen mellan hyresgästerna och 
de anställda. Denna förvaltingsfilosofi drev fram en våg av decentraliseringar under 
mitten av 80-talet. Denna våg av decentraliseringar ersatte den våg av centraliseringar 
som ägde rum under 60 och 70-talen. Dessa ledord som utmärktes i denna 
decentraliserings våg var begreppen ”ansvar” och ett ”ökat ansvar för ansvar för de 
anställda ute i bostadsområdena”. (Johansson, 1994) 
 
Denna våg av förändringar genomfördes i vad man kan kalla för tre stycken 
sammanflätade faser/perioder. Dessa innehöll bland andra en geografisk förflyttning och 
en decentralisering av förvaltningstjänstemän till flertalet lokalkontor. Den andra fasen 
var mer inriktad kring fastighetsskötarnas situation, man började att ”blanda ihop 
arbetsuppgifter” som man uttryckte det. Arbetsuppgifter som förr utfördes av 
exempelvis bestämda städare eller reparatörer, skulle nu utföras av fastighetsskötarna, 
”alla skulle göra allt” var det mantra man följde. SABO (Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag) benämner detta som en ”radikal förändring mot ökat service tänkande 
och ansvar”. Man talar om en fortsatt förändring av arbetssituationen och ett ökat ansvar 
för de fastighetsanställda. (Johansson, 1994) 
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6 Resultat 
6.1 Resultatkapitlets inledning 
 
”Egenansvaret” är resultatets kärnkategori och det som utgör en grund till övriga 
underkategorier i resultatet. Genom utförda intervjuer och en stor mängd insamlad 
intevjudata har jag nu slutligen kommit fram till ett resultat. Resultatet har framkommit 
genom att jag nu har kategoriserat och begreppsliggjort den insamlade datan. I resultatet 
har jag kommit fram till fyra stycken underkategorier som presenteras i var sin rubrik i 
resultatet. Dessa underkategorier är följande;  
 

- Identitet 
- Förtroende, 
- Engagemang, stolthet och glädje 
- Ojämn fördelning 

 
I dessa fyra underkategorier kan vi tyda hur medarbetarna reflekterar kring egenansvar 
och vad det är för tankar som genererar dessa begrepp. I tre av dessa underkategorier 
finner vi ytterligare begrepp. Under respektive del kan vi läsa vilken mening 
medarbetarna tillkriver till begreppen och hur dem har reflekterat. 
 
I kapitlet redogör jag mitt resultat, den databildning som har framkommit ur de genom-
förda intervjuerna med nio stycken medarbetare. Det framkommer ett mönster (en figur) 
som grupperas och därefter kategoriseras genom begrepp som består av ord eller fraser. 
I den avslutande delen i kapitlet redogör jag hur kategorierna förhåller sig till varandra 
och till kärnkategorin. I resultatkapitlet jag valt att citera respondenternas uttalanden i 
kursiv stil. Ovrig text är min egen.  
 
6.2 Identitet   
 
Alla som deltog i intervjuerna talade med självklarhet om ”mina uppgifter”. Inte ofta 
hörde jag uttryck som exempelvis ”de uppgifter jag utför”.  Känslan av att identiteten är 
kopplad till uppgifterna som utförs förstärktes av att deltagarna använde uttrycket ”mina 
uppgifter”. 
 
Medarbetare F; ”Jag har inget emot arbetsuppgifterna, men det kan inte störa mina 
huvuduppgifter.”  
 



  
 

24 

Man kopplar starkt sin identitet med sina uppgifter. Ingen får störa en vid utförandet av 
arbetsuppgifter som tillhör en själv. Efter omorganiseringen identifierar man sig snarast 
med sina uppgifter än med sitt område. På frågan hur ofta stannar du till och tar dig tid 
att prata med kunderna fick jag som författare svar som löd följande: 
 
Medarbetare D; ”Det hände mer innan omorganiseringen. Då var man bara på ett 
område. Man kände mer ansvar innan. Det kändes som eget. Det är större område nu. 
Idag är du där, imorgon någon annanstans.” 
 
Genom att man fick större områden är det svårt att identifiera sig med ett område, 
eftersom det kan handla om längre geografiska avstånd. Nu känns inte områdena som 
ens ”egna” och då kan det påverka kvaliteten på utfört arbete, speciellt rörande den yttre 
miljön, då man bryr sig mindre. Det finns även en risk att känslan av ta ansvar med att 
tala med kunderna inte bli lika stark, jämfört med hur det var förut när man hade sina 
hyresgäster i ”sitt område”. 
 
6.2.1 För hyresgästerna   
 
Att hålla det rent inom områdena innebär mindre risker för otrevliga konsekvenser. 
Många gånger handlar det om lekplatser i bostadsområdena. Det är viktigt att hålla ett 
öga på lekplatserna, att det inte ligger glasbitar där för att minimera risken för barn att 
skadas. De intervjuade tog också upp exempel om hur viktigt det är att hålla det rent i 
den yttre miljön. Ett uttalande lät så här; 
 
Medarbetare D; ”Man plockar skräp på morgonen. På eftermiddagen ser man att det 
ligger skräp överallt igen. Då inser man ju hur viktigt vårt arbete är. Sedan undrar hur 
det skulle se ut inom en vecka om vi inte hade plockat detta skräp?” 
 
Känslan av att ens arbetsuppgifter har betydelse leder till att man tar sitt ansvar på större 
allvar.  Just att man ser det med egna ögon ifall man inte sköter sitt jobb kan leda till 
otrevliga konsekvenser som i sin tur ökar ansvarstagandet. 
 
6.2.2 För varandra   
 
Det finns en oro bland medarbetarna, som man inte pratar om, men som alla är 
medvetna om. 
 



  
 

25 

Medarbetare F; ”Vi konkurrerar med privata företag. Skolorna säljs ut. Oron finns där. 
Om vi inte tar vårt ansvar så bestämmer politikerna en dag att entreprenörer ska tar 
våra uppgifter. Då lägger vi ner oss själva.” 
 
Medarbetare G; ”Det var många motsättningar i början. Vi var inte många som var 
positiva. Man kom fram att något måste göras, för att alla skulle behålla sina jobb. Då 
gick facket in. Det var viktigt att alla skulle behålla sina jobb. Det var tufft att göra 
det.” 
 
Den intervjuade tog som ett exempel den yttre miljön. Den intervjuade menade att om 
man inte tar sitt ansvar och inte sköter sina uppgifter och det ser otrevligt och slarvigt ut 
i den yttre miljön, kommer företaget istället att ta in entreprenörer. Omorganiseringen 
genomfördes för att företaget gick åt fel håll och många riskerade att förlora sina jobb. 
Det finns en känsla av ansvar gentemot varandra i organisationen. 
 
6.2.3 Kundrelationer 
 
Kundrelationerna kan skadas om man inte tar sitt ansvar. Som ansvar ansågs då enligt 
respondenterna att hålla det man lovade, att hålla tiderna och att förmedla det företaget 
står för. 
 
Medarbetare B; ”Om man inte tar sitt ansvar gentemot kunderna, kan kunderna få ett 
dåligt förtroende till företaget.” 
 
De flesta respondenter nämnde att det har blivit lättare att hålla sig till det man lovar 
efter omorganiseringen. Förut fanns det knappt med tid att hinna med olika sorter av 
uppgifter. Man kanske håll på med i trädgården, sedan var det en hyresgäst som ville att 
man skulle göra en annan sak. När man hade ordnat klart det kom man tillbaka till 
trädgården, då var det dags för en besiktning. Sedan kunde ett annat uppdrag dyka upp. 
Omorganiseringen gjorde så att man fick ro. Alla fick hålla på med de uppgifter man 
var bäst på. Efter omorganiseringen träffar inte alla medarbetare kunderna lika ofta som 
innan. Respondenterna berättade att det fanns knappt med tid att tala med hyresgästerna. 
Dock finns ansvaret att stanna till, ta sin tid och prata med kunden fortfarande kvar.  
 
Medarbetare C; ”Vi jobbar inte med fastigheter, utan med människor... Tar det 
klassiska äldre damen. Det är kanske en person hon pratar med på hela veckan.” 
 
Medarbetare C; ”Jag har ofta blivit bjuden på frukost hos hyresgäster.” 
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Dessa uttalanden visar att man tycker att det är viktigt att samtala med hyresgäster ur en 
moralisk aspekt. 
 
Medarbetare G; ”Vi har inte alltid tid, men vi måste.  De vill att vi ska vara sociala. 
Även om man har fullt upp, försöker man ta 10 min.” 
 
Även om medarbetarna känner tidspressen ser de som sitt ansvar att vara sociala och 
prata med hyresgästerna. Man fokuserar inte enbart på sina uppgifter utan även på 
konsekvenser för andra, för företaget. Man bygger bra kundrelationer för at man känner 
det ansvaret gentemot företaget. 
 
Medarbetare D; ”Man träffar kunder som gnäller. Man försöker lugna ner dem. Alla 
vill ha nytt utan at betala något. Alla vill bo så billig och så bra som möjligt. Man får 
tala om för dem att om dem vill ha det bekvämt och allt ska vara nytt, då är det annat 
pris på hyran som gäller. Då börjar de lugna ner sig. Du får precis så mycket du 
betalar för. Du får den standard som ingår i hyran.” 
 
Medarbetare D; ”I första hand är det vårt ansvar. Vi lugnar ner dem. De kommer till 
oss i första hand.” 
 
Samtal som beskrivs här ovan visar att medarbetarna känner det som sitt ansvar att möta 
hyresgästernas klagomål och försöka ”lugna ner dem” och därmed försöka bygga och 
bibehålla goda relationer med hyresgästerna. Anledningen till det är att de ser sig som 
företagets representanter mot kunderna de möter. Det understryker det ansvaret som var 
nämnt ovan som man är kopplat till företaget. 
 
Medarbetare F; ”Det finns inte i arbetsbeskrivningarna. Det är något man alltid har 
gjort.” 
 
Ansvaret att inte tappa en god relation med hyresgästerna är djupt implementerad inom 
medarbetarna sedan det gamla sättet att arbeta, då man hade ”sina hyresgäster” inom 
”sitt område”. Även om omorganiseringen inte tar hänsyn till kundrelationsskapandet så 
försvinner inte det ansvaret hos medarbetarna för den sakens skull. 
 
6.2.4 Individ- och uppgifts-baserat arbetssätt 
 
Innan omorganiseringen var medarbetarna ansvariga för var sitt bostadsområde, som 
inkluderade olika typer av uppgifter. Nu är arbetsuppgifterna mer nischade och man 
ansvarar endast för sina uppgifter. Genom intervjuerna såg jag en möjlighet att urskilja i 
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att det har skett en övergång i medarbetarnas sätt att bedöma olika situationer, från att se 
uppgifterna i ett bredare sammanhang och utnyttja vad som betraktas som sunt förnuft 
och medkänsla, till att idag bedöma situationen ur ett mer instrumentellt sätt se på 
uppgifterna, en mer uppgiftsfokuserad riktning. Ett tydligt exempel kunde vi se i hur 
medarbetarna förhåller sig till varandras uppgifter inom yttre och inre miljö. Man håller 
sig strikt till sina uppgifter, då andras uppgifter inte anses som ens eget ansvar. Därmed 
ser man sig som ”ansvarig” för endast sina egna uppgifter. 
 
Medarbetare D; ”Inre tar inte gärna upp yttres uppgifter.” 
 
Det var några respondenter som berättade under intervjuerna att man inte får hjälp med 
snöskottningen av de som är indelade i den inre miljögruppen, för att snöskottning 
ligger som ett ansvar på den yttre miljö gruppen. När jag pratade med medarbetare inom 
den inre och yttre miljön, berättade de att det är tänkt att fungera tvärtom. När det är snö 
period och löv period, är idén att alla ska hjälpas åt och det är så det fungerar just nu. 
Detta påstående upplevs inte av alla på samma sätt. 
 
Att plocka skräp är också en uppgift som ligger på yttre miljögruppens ansvar. Om en 
person från inre miljögruppen ser skräp på vägen plockas det inte upp. Förklaringar till 
det var att om man är på väg att utföra reparationer inne i en fastighet har man inte tid 
till att plocka skräp. Man ska hålla sig till sina uppgifter för att kunna vara effektiv. 
 
Medarbetare D; ”Uppdelningen av grupper gör att man blir professionell på en sak. Å 
andra sidan blir sprickan mellan oss större. Innan gjorde alla allt. Det blir mer sitt eget 
ansvar nu. Man kan inte skylla på någon annan: Åh, jag tänkte att han skulle ta det. Nu 
går det inte att tänka så. Man är mer ansvarig just nu.” 
 
Omorganiseringen anses som en bra förutsättning till personlig utveckling, man blir 
professionell på en sak. Det upplevs som något positivt. Ansvaret ökar för varje individ 
och det är enklare att kontrollera idag vilka som inte tar sitt ansvar, man kan inte skylla 
på någon annan. Dock upplevs det som att organisationen håller på att delas upp i olika 
läger. Det upplevs som något mindre positivt. 
 
Medarbetare F; ”Jag har inget emot andra arbetsuppgifter, men det kan inte störa 
mina huvuduppgifter.” 
 
Man utför gärna uppgifter som ligger på inom det egna ansvarsområdet först, innan man 
börjar hjälpa andra. Saken är att det finns knappt med tid. Många upplever att det finns 
fler uppgifter att utföra än tiden som man har att utföra dem. Alltså finns det inte tid att 
hjälpa varandra om man tillhör olika grupper. 
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Medarbetare G; ”Vi strävar efter en enhetlig organisation. Men omorganisationen 
påverkar lite det där med vi och ni.” 
 
Medarbetarna upplevde också som att gapet har ökat mellan den inre miljögruppen och 
yttre miljögruppen. En av intervjuerna visade att även på att medarbetarna även under 
fritiden umgå hellre med sin grupp. 
 
Medarbetare G; ”Umgås privat, samlas ihop. Det är uppdelat. Även när man har haft 
fritids skoj. Inre för sig och yttre för sig.  Det är negativt. Vi ska vara en familj, men det 
är så pass uppdelat.” 
 
Omorganiseringen ökar effektiviteten men det finns en risk att uppdelningen mellan inre 
och yttre miljö blir kan implementerad allt starkare i organisationskulturen. Det kan i 
sin tur leda till att medarbetarnas känsla av ansvar att hjälpa varandra kommer att avta 
och minska, och organisationen kan bli oformellt uppdelad i två läger. Följden kan bli 
ett dåligt samarbete. 
 
Medarbetare F; ”Inre gruppen har en högre status. De ser sig som lite bättre. De 
värderar arbetet inte lika. De tycker att deras arbete är viktigare än den yttre 
gruppens.” 
 
Återigen ser jag en tendens som utvecklas åt ”vi” och ”de” synen. Dessa påståenden 
visar även att det finns en konkurrens mellan dessa två grupper. En sådan utveckling är 
farlig när det handlar om en och samma organisation. Risken finns att det kan väcka 
spända relationer mellan grupperna eller ibland även mellan individer. 
 
Medarbetare D; ”Vi är olika grupper, man känner uppdelningen. Det är inte riktigt 
fastställt vilken grupp som ska göra vilket. Vi tar väldigt mycket som vi inte ska göra. 
Allt för att kunden ska må bra. Vi tar det ansvaret som inte är vårt för kundernas skull.” 
 
När det inte finns en klar gräns i vem som utför vilka uppgifter och båda grupperna 
utför varandras uppdrag så är den gränsen fortfarande oklar. Man tar fortfarande 
varandras uppgifter om det är nödvändigt, men man ser att utvecklingen går åt en 
riktning med ett mer uppdelat sätt att jobba och tänka, inte bara när det gäller uppgifter, 
men även i medarbetarnas attityder mot varandra. 
 
Förutom inre och yttre miljögrupper så finns det också mindre grupper som maskin-, 
ordnings-, störnings- och besiktningsgruppen. Jag märkte att medarbetare från dessa 
grupper inte hade något med ” denna motsättning” att göra. 
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Medarbetare E; ”Man lyssnar på folk från olika grupper och tänker själv.” 
 
Dessa medarbetare är medvetna om vilka förhållningssätt som råder bland kollegorna 
från yttre och inre miljö grupperna, men väljer att hålla sig utanför. Genom att inte vilja 
blanda sig in i det, håller man sig för sig. Jag märkte att det påverkade deras känsla av 
samhörighet på ett mindre positivt sätt. 
 
6.3 Engagemang, stolthet och glädje   
 
Omorganiseringen upplevs som positiv av de flesta. Den främsta faktorn som driver en i 
ens arbete är faktumet att alla har ett intresse för det de utför. 
 
Medarbetare D; ”Det är bra att det är uppdelat. Man gör det man kan. Det vore synd 
om man förändrade den biten.” 
 
Medarbetare B; ”Jag skulle inte kunna sitta så där hela dan. Jag trivs av att vara ute 
och jobba.” 
 
Medarbetare C; ”Man fick välja sina arbetsuppgifter. Man känner sig själv bäst.” 
 
Genom att besitta möjligheten att göra det man är bäst på stiger känslan av stolthet och 
glädje i vardagen. Allt detta medför till ett större engagemang från var och en. Detta 
engagemang och glädjen kan spridas på arbetsplatsen och öka trivseln. 
 
Medarbetare C; ”Det gör vardagen enklare. Det är inget snack om vem ska göra vad. 
Det är tydliga gränser.” 
 
Medarbetare E; ”Rätt man på rätt plats.” 
 
Medarbetarna visar ett engagemang. Ett engagemang som de själva kopplar till den 
ändrade arbetssituationen efter omorganiseringen. 
 
Medarbetare F; ”Det ingår i branschen att vara social. Det ger status för företaget.” 
 
Engagemang är något utöver det som finns i arbetsbeskrivningarna. Personalen 
använder sitt sunda förnuft för att bedöma vad som är bra eller mindre bra för företaget. 
Det ger status för företaget. Man vill jobba på ett företag som har status. Att skapa 
status för företaget är medarbetarnas ansvar. 



  
 

30 

6.3.1 Kollegorna   
 
En annan egenskap som spelade en betydande stor roll i frågan om engagemang och 
glädje på arbetsplatsen var kamratskap och gemenskap. Svaren på hur 
omorganiseringen påverkade gemenskapen var varierande från kontor till kontor. 
 
På ett av kontoren var uppdelningen mellan inre och yttre miljögrupper så pass stark att 
man umgicks även på fritiden endast med kollegor från den egna gruppen.  
 
Medarbetare G; ”Vi ska vara en familj, men det är så pass uppdelat.” 
 
Uttalandet ovan visar att behovet av varandra är relativt stort, för glädjens och för 
gemenskapens skull. Dock upplevs inte gemenskapen som utarbetad eller enhetlig på 
grund av uppdelningen mellan inre och yttre miljö. 
 
Även på ett annat kontor spelade kollegorna en oerhört viktig roll. På frågan vad som 
driver dig i ditt dagliga arbete svarade en av deltagarna så här; 
 
Medarbetare E; ”När man vaknar på morgonen och träffar sina kompisar, tar en kopp 
kaffe, pratar om privata saker som har hänt. Det är roligt.” 
 
Även här kan man se att behovet av gemenskap är stor. På detta kontor märkte jag inte 
att uppdelade arbetsuppgifter påverkade gemenskapen. 
 
6.3.2 Företaget   
 
De respondenter som blev intervjuade var mycket positivt ställda till företaget. Att 
jobba inom organisationen gav en känslan av stolthet hos medarbetarna. Det fanns olika 
faktorer som drev fram känslan av stolthet.  
 
Medarbetare C; ”Trivs man på ett jobb, är man stolt att jobba.” 
 
Trivseln är den främsta faktorn på arbetsplatsen som kopplas samman med känslan av 
stolthet. 
 
Medarbetare D; ”Det finns inget att skämmas förr idag. Som hyresgäst vet man inte hur 
bra man har det här.” 
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Medarbetare F; ”När man är ute privat, får man höra: Servicen är inte bra i det 
hyresbolag jag bor på. Då säger man: Kanske skulle du bott inom vårt 
fastighetsföretag. Vissa flyttar tillbaka till oss efter att ha bott någon annanstans.” 
 
Man är nöjd över den servicen som man själv och kollegorna erbjuder. Att höra 
utomstående berätta om hur dålig servicen är på andra ställen för med dig en känsla av 
stolthet över sitt eget jobb och företaget i helhet. Stolthet som framkallas på det sättet 
medför att individer känner sig mycket uppskattade och därmed mer motiverade. 
 
Medarbetare D; ”Det är inte de som sitter på ledningsnivån som har påverkat detta. 
Det är vi som jobbar, som har gjort det så. Det är vi som har skapat det.” 
 
Medarbetare G; ”Vi har höjt statusen för det här företaget.” 
 
Medvetenhet om att man kan påverka och har påverkat verksamheten gör en stolt över 
sitt eget jobb. Det finns uppenbart en känslomässig koppling mellan det jobbet man 
utför och de resultat man har åstadkommit. Ansvar förknippades av flertalet respon-
denter med stolthet och glädje. Men inte enbart med det. Ansvar förknippades även med 
erkänsla och förtroende. 
 
Medarbetare F; ”Det är viktigt att ledningen är ute bland oss och ser verkligheten. 
Förvaltningschefen gör det i den mån han hinner.” 
 
Medarbetare F; ”Det behövs avsätta tider för det, att möta medarbetarna.” 
 
Medarbetarna känner sig stolta och glada när de får beröm av hyresgästerna eller ser 
sina resultat. Dock räcker det inte. Man vill även få beröm av ledningen. Många har 
nämnt att ledningen har blivit bättre på att berömma personalen på senare tid. Men de 
önskar att ledningen kunde komma och besöka kontoren oftare. Personalen anser att det 
är nödvändigt att ledningen ser de resultat som man åstadkommer. Ansvar kopplas 
starkt till status och erkänslan av personalen. Man blir stolt av det ansvaret man har 
genom att få beröm från ledningen för sina resultat. 
 
6.4 Förtroende   
 
Förtroende står för ett förhållningssätt där man litar på sin motpart eller medarbetare. 
Den man har förtroende för behöver man inte kontrollera eller övervaka. Förtroende 
innebär att man litar på att det som bör göras också görs, att den man har förtroende för 
”inte smiter” utan har mod att ”göra det som behöver göras”. 
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Medarbetare I; ”Det är roligare. För min del, har jag fått mer ansvar. Det känns roligt. 
Det förtroende företaget lägger på en är en form av uppmuntran.” 
 
Att delegera arbetsfördelningen och kontrollen till fastighetsskötarna själva förutsätter 
att man har förtroende för dem. Att företaget har förtroende för en ger en uppmuntran. 
 
Huvudnyckeln är en symbol för förtroende. Det visar på att ledningen har tillit till en 
och inte tror att man skulle missbruka situationen man sätts i. Att ha tillgång till 
huvudnyckeln är ofta förenat med ett förtroende. Den som lämnar ut en nyckel lämnar 
inte bara ut ett litet plåtföremål som man kan öppna dörrar med, utan också tillgång till 
stora materiella och andra värden som, om man inte litar på personen enkelt kan miss-
brukas genom stöld. När det gäller nycklar till lägenheter handlar det inte bara om 
materiella värden som inte får röras, utan också om en känsla för integritet som måste 
kunna hanteras. 
 
Medarbetare I; ”Vi har tillgång till andras liv. Att ha en huvudnyckel visar att 
ledningen har respekt för en.” 
 
Nycklarna står som symbol för att ledningen har respekt och tillit för sina medarbetare. 
Respekt och tillit är en av förutsättningarna för delegering av ansvar. 
 
6.5 Ojämn fördelning  
 
Det jag fick fram från intervjuerna är att arbetsrutinerna inte är fastställda än. 
Organisationsstrukturen är fortfarande under uppbyggnad. Det medför en ojämn 
ansvarsfördelning mellan olika positioner. En ojämn fördelning av ansvar innebär för 
vissa ett stressmoment, för andara innebär det ett irritationsmoment. 
 
6.5.1 Stressmoment       
 
I många fall uttrycktes en närmast förtvivlad attityd över svårigheterna att få sina 
uppgifter genomförda pga. tidsbrist. 
 
Medarbetare B; ”Tid, för många frågor som ligger och väntar. Vi har inte nog med 
tid.” 
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Många upplevde stress på jobbet. Det var inte deadlines som orsakade stress. Det som 
gav upphov till stress var att man aldrig blev klar med sina uppgifter. Vissa berättade att 
de hade svårt att släppa tankarna om alla uppgifter som skulle göras även när man var 
hemma. 
 
Medarbetare B; ”Lite för många saker som hamnar på mitt bord. Det ser likadant ut för 
alla gruppledare. Har det inte fixat sig på 1,5 halvt år, tror jag inte att det löser sig.” 
 
Följande uttalande är från en medarbetare som ser på ledarrollen och det ansvaret som 
denne har; 
 
Medarbetare G; ”Det har blivit för många små chefer. Och mindre antal arbetare som 
gör själva jobbet. Det behövs flera som gör arbetet än de som styr arbetet, som 
samordnare och små chefer. Det måste finnas folk som gör jobbet.” 
 
Detta tankesätt demonstrerar att det finns ett missförstånd kring vem som ansvarar för 
vad och varför vissa roller behövs i organisationen. Man förstår sin roll inom företaget. 
Men nya roller som exempelvis samordnare är inte helt begripliga för alla medarbetare. 
Uttalandet ovan visar också att man upplever att det fattas personal som kan utföra 
arbetet. Alla är ense om att det finns för mycket jobb och för lite tid. 
 
Medarbetare D; ”Det är tajt, det skulle underlättas om man anställde fler.” 
 
Medarbetare D; ”Man kan jobba 100%. Men hur länge? Ju mer tryck desto mer skador 
får personalen. Man kan inte belasta människan som en häst.” 
 
Medarbetare C; ”En jämn fördelning av arbetet är bra. Så att kroppen håller i 40 år.” 
 
Oavsett position och vilken grupp man tillhör är alla ense om att det behövs för-
stärkning. I och med att man blev ansvarig för större områden har det blivit svårt att 
hinna vara överallt. Personalen upplever en för hög arbetsbelastning och därmed för 
mycket ansvar. 
 
Medarbetare F; ”Man kan inte odla majs tre år i rad på samma jord. Jorden måste 
vila. Jorden måste gödslas. Man ska inte stressa och belasta folk för mycket. Man kan 
inte sköta on 1000 kvadrat meter ensam.” 
 
Även om ansvar, som påpekats tidigare, är ett begrepp som oftast tilldelas positiva 
associationer är det inte alltid fallet.  ”Ansvar” kan också betraktas som en börda, som 
man gärna vill undvika eller att något känns ”tungt”. 
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Omorganiseringen i sig upplevdes mycket positiv och utmanande av alla. Det gjorde att 
man inte kopplade ansvar med glädje var att personalen upplevde en ökad press i 
arbetet. En sak var alla överens om – omorganiseringen hade inneburit att man hade 
”mer att göra”. Arbetsbelastningen upplevdes som att ”det aldrig fanns något slut”. 
 
6.5.2 Irritationsmoment       
 
I och med att företaget fortfarande jobbar med omorganiseringen är inte alla rutiner 
fastställda för alla grupper. Det innebär ibland att medarbetare ibland får fel uppdrag. 
 
Medarbetare E; ”Ibland känns det som att vi får fel ärende.” 
 
Kundservicen gör fel gruppuppdelning när det gäller ärenden. 
 
Medarbetare H; ”De som sitter där ska kunna skilja vad som ska gå vart. Vilka ärenden 
ska gå vart. Praktikanter kanske skulle kunna lära sig mer. Vi har möten och alla 
framför sina synpunkter. Man tycker, att de borde ha ganska bra koll. Från början var 
dem ju fastighetsskötare.” 
 
Att man får ta på sig ärenden som egentligen inte ligger inom ens ansvarsområde är ett 
irritationsmoment för många medarbetare. Man kan säga att alla medarbetare har en 
stark koppling till sitt ansvarsområden och vill helst inte ta någon annans ansvar på sig. 
Att folk blir irriterade visar också att det inte är självklart inom organisationen att man 
ska utföra andras uppgifter. 
 
Medarbetare I; ”Det går att ta hand om detta. Om det går till rätt håll på en gång 
skulle det effektivisera arbetet.” 
 
Att ett ärende går till rätt person på en gång öka effektiviteten och minskar 
irritationsmomenten och den extra bördan för var och en. Men det är även något annat 
som ligger i det; 
 
Medarbetare F; ”Det får inte störa mina huvuduppgifter.” 
 
Känslan förflyttats från den geografiska miljön som utgjorde ens identitet till 
arbetsuppgifterna som tilldelades.  Nu utgörs den personliga identiteten av de 
arbetsmomenten som man utför istället. 
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6.5.3 Mer ansvar       
 
Som det nämnts innan märkte jag en irritation bland medarbetarna pga. av att man 
mottog felaktiga uppdrag som egentliga skulle ligga inom någon annans ansvar. Vissa 
menar att det finns arbetsuppgifter som egentligen ska ligga på inom det egna ansvaret 
eftersom ingen annan vet bättre än man själv. 
 
Medarbetare G; “Jag har inte mandat för att ta vissa beslut. Ibland behöver en 
hyresgäst få en kompensation på några hundralappar. Men jag kan inte bestämma det. 
Där vill jag ha ett mandat. Det är jag som har gjort besiktningen, det är jag som vet. 
Jag vill ha mandat att bestämma det. Jag vill ha mer ansvar med det. Då slipper jag 
springa till min chef hela tiden.” 
 
Att kunna lägga över det ansvaret från en chef till den som utför besiktningen skulle 
innebära mindre jobb även för chefen, i och med att de inte kommer att behöva gå 
igenom en massa ärenden av samma typ. Besiktningsmannen slipper därmed slösa tid 
och energi på att gå fram och tillbaka från kund till chef. 
 
På företaget upplever man att det har blivit mer jobb i samband med omorganiseringen. 
Att delegera mer ansvar till andra medarbetare skulle öka effektiviteten för vissa och 
minska på bördan för andra. 
 
Medarbetare F; ”Det är många hyresgäster som vill ha ner ett träd. Jag får uppgiften 
att åka och kolla på trädet. Jag måste åka dit och titta på trädet. Men jag får inte ta 
några beslut. Ärendet måste skickas till förvaltaren. Det tar tid. Det kan ta några veckor 
innan förvaltaren åker och tittar på det där trädet. Och då är kunden rätt uppretad.” 
Den intervjuade respondenten menade att om det inte ligger i hans befogenhet att 
bestämma över ett ärende kan det gå ju direkt till förvaltaren för att minska antalet 
missnöjda kunder. I och med att man har ett ansvar över vissa arbetsmoment men inte 
har fullmakt över det minskar känslan av den egna betydelsen inom dem 
arbetsmomenten. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

36 

6.5.4 En sammanställning av kategorier 
 
I sammanställningen ser vi vilken betydelse som medarbetarna tillskriver kärnkategorin  
”egenansvar”. Till ”egenansvaret” tillskriver medarbetarna därefter in fyra stycken 
underkategorierna som består av; indentitet, ojämn fördelning, förtroende och 
engagemang, stolthet, glädje och därefter nio stycken begrepp som de har reflekterat 
kring. Genom illustrationen nedan ser vi hur  kategorieroch begrepp förhåller sig till 
varandra och tillsammans utgör ett samspel som har därefter ett inflytande i en 
medarbetares egenansvar inom den här organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Sambandet mellan kärnkategorin och relaterade kategorier samt underkategorier. 
 
GT-metoden ser vid en första anblick ut som en enkel arbetsmetod för det oerfarna ögat. 
Jag tror att alla forskare som har tillämpat GT i sin forskning bestämt kan påstå att det 
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är en komplex metod att tillämpa och förstå sig på. Jag ska utifrån min sammanställning 
försöka förklara den här komplexiteten och hur den har haft ett inflytande i min studie 
och i resultatet. Komplexiteten finns i metodiken och visar sig så småningom i studiens 
resultatat.  
 
Resultatet i sammanställningen visar ”egenansvaret” som en kärnkategori. Om vi ser till 
kärnkategorin är den inte helt unik för min studie utan det kan vara så att ”egenansvar” 
kan användas i en annan studie som en kärnkategori. Det är i underkategorierna och 
begreppen som komplexiteten finns. Först när jag som forskare tillämpar GT-metoden i 
min studie blir underkategorierna och begreppen helt unika. Den sammanställningen 
som jag sedan presenterar utgör ett unikt mönster mellan GT-metoden, mig och 
fallstudien. Resultatet som presenteras är inte tillämpbart i en annan organisation, utan 
alla organisationer behöver själva ta reda på vilka kategorier och begrepp som är 
förknippade till en tänkbar kärnkategori. 
 
Det som framkommer genom respondenterna i den här studien visar på att en om-
organisering utgör ett instrument som gör möjliggör att medvetenheten kring kate-
gorierna tilltar. Det är kategorierna i egenskap av sig själva som har en inverkan på 
egenansvaret och kärnkategorin. För att medvetenheten kring egenansvaret ska uppstå 
är det angeläget att genomföra förändringar för att få igång känslan av att man har ett 
ansvar. En omorganisering är istället ett instrument som en organisation kan tillämpa 
om man är i behov av ett förändrat ansvarstagande.  
 
Det framkommer tydligt att kärnkategorin egenansvar förknippas med befogenheter och 
förtroende inom den egna arbetsrollen. Det framkommer indikationer på att organi-
sationen borde vara klarare i att tydliggöra befogenheterna som varje enskild med-
arbetare förfogar. Befogenheter kan också uppfattas på olika sätt av olika medarbetare 
inom en organisation och befogenhetern kan se olika ut; det kan exempelvis vara en 
tilllåtelse, auktorisation, fullmakt eller andra befogenheter. (Nilsson, 1998 
 

7 Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Med den här studien vill jag skapa en möjlighet för reflektion kring hur vi ser på 
egenasvaret inom den miljö vi lever i som individer. Under hela vår livslängd så 
förändras den miljön på många sätt. Under de yngre levnadsåren består oftast den 
miljön av ett lärosäte till att i ett senare skede i livet istället bestå av en arbetsplats. 
Inom den här arbetsplatsen är vi nu en del i en större organisation som ska har för avsikt 
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att instruera oss och göra så att vi följer förutbestämda rutiner och regler. Fallstudien är 
de intervjuade medarbetarnas arbetsplats och betydelsen dem tillskriver egenansvaret, 
det som jag har presenterat i sammanställningen skapar således en möjligheten för oss 
andra att reflektera. 
 
Nilsson (1998) lyckas med att sammanfattar hela detta tankesätt i en enda mening ”Det 
är lättare att tala om ansvaret än att ta det”. Det visar på hur en organisation ser på 
egenansvaret och hur man föreställer sig att medarbetare ska ta ett egenansvar. Det 
räcker inte att tala om det utan det som är vikitgt är organisationen ska vara medveten 
kring de kateogrier som är grundläggande inom den egna verksamheten. 
De framförda omständigheter respondenterna framställer berör i huvudsak kategorier 
som organisationer inte har en tanke kring. Generellt utgörs organisationer av någon 
sorts struktur som innefattar flera individer tillsammans inom en organisation och 
oavsett roll, som sedan resulterar i ett samspel därimellan. I detta samspel förekommer 
det kategorier och begrepp, likt det jag har i min samanställning för den här specifika 
organisationen. Det här kategorierna är inte enkla att fastställa för någon, utan 
organisationen som helhet måste arbeta med att identifiera dessa kategorier och 
begrepp. Sådant går inte att förbise för någon organisationsledning som planerar en 
förändring i den egna organisationen. (Nilsson 1998)  
 
I organisationen strävar ledningen efter att företaget ska uppfattas som en enhetlig enhet 
gentemot samhället och kunderna. Det jag observerade och respondenterna framförde 
var splittringarna mellan inre och yttre miljögruppen, som hade tilltagit i samband med 
omorganiseringen och upplevdes synnerligen negativt av medarbetarna. Ett ”vi och 
dom” tänkande började utvecklas och riskerar att trasa sönder den nya organisations-
strukturen. Det ovanliga i denna klyfta är att den inte är mellan arbetare och ledningen 
utan utgörs istället av arbetare sinsemellan. I en sådan situation uppstår brist på 
kommunikation och förtroendet försvinner, eller riskerar att aldrig uppstå. Följden blir 
en låst organisation. (Waterman, 1987)  
 
Tidigare var egenansvaret tydligare kopplat till det egna samvetet. Respondenterna 
tydliggör detta under intervjuerna. Johansson (1993) nämner att arbetsledningen ofta 
anser att en medarbetares personliga avtryck i arbetsrollen är ett uttryck för 
ansvarskänsla, även om ett sådant beteende i sig inte är nödvändigt. Idag försöker 
organisationen komma bort från det personliga intrycket och istället lyfta fram 
arbetsuppgiften i första ledet. Det i sin inverkar negativt i egenasvaret genom att berörda 
medarbetare uppfattar beslutet som en överträdelse i den personliga kretsen. (Johansson 
1993) 
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Det gemensamma ledmotivet som jag urskiljer i resultatet är betydelsen av en 
förändring inom organisationer.  Jag vill illustrera den betydelsen genom en kort 
skildring kring sambandet mellan en förändring och förhöjd medvetenhet kring ansvar; 
 
Någon gång genomfördes det en studie vid ett företag. Syftet var att undersöka när 
produktionen var som effektivast, i en mörkare eller ljusare miljö. Man började med att 
öka styrkan på belysningen och märkte att produktionsresultat började öka. Som regel 
har det blivit bestämt att öka styrkan på ljuset med jämna mellanrum. En dag sänktes 
styrkan på ljuset av ett tekniskt fel. Det man märkte då var att produktionen fortfarande 
ändrades i en positiv riktning trots att det blev mörkare i miljön. Utifrån det kom man 
fram till en slutsats att det inte spelade någon roll vilken förändring som skedde i 
miljön, utan att det är själva förändringen i sig som är viktig. (Johansson, 1993) 
 
 
7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 
 
En förändringsidé är inspirationen samt en förutsättning för attt en organisation ska 
genomföra en omorganisation eller sätta igång med en förändringsprocess. Allteftersom 
kommer en sådan förändringsprocess att involvera fler och fler individer inom en 
organisation, dessa invidivder kommer i sin tur att inleda en tankeprocess kring denna 
förändring som är påväg att inträffa för dem som individer. Vilka delar i en organisation 
kommer en sådan här förändringsprocess att involvera för en individ är något som är 
viktigt för varje organisation att besvara innan man verkställer ett förändringsarbete. 
Organisationen som jag har studerat har genom resultatet visat att 
 
Resultatet i min studie visar på att det finns flertalet verksamhetsdelar som är viktiga för 
en medarbetare i organisationen som jag har studerat. Vi kan se att förtroende, identitet, 
ojämn fördelning och engagemang, stolthet och glädje är dem kategorier som har störst 
inflytande. 
 
Det är konsekvenserna som skapar ett motstånd och det kan vi tyda i studiens resultat, 
förtroendet för arbetgivaren, företaget och medarbetarna påverkas under en 
omorganisering. En medarbetare vill i huvudsak inte utsätta sig för en situation, där det 
finns en potentiell risk att man får det sämre, åtminstonde sett ur det egna perspektivet 
inom en organisation (Jacobsen, 2005).  
  
Den egna identiteten har en närgående relation gentemot arbetsuppgifterna som utförs 
och hur man som individ uppfattas inom organisationen. Relationerna som man har med 
kunder, arbetskollegor och arbetsuppgifter skapar tillsammans en identitet inom 
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organisationen, som oavsett struktur är viktigt för medarbetaren. Resultatet påvisar 
vilken betydelse denna struktur bär för en individ inom organisationen. 
 
7.3 Metoddiskussion 
 
Min kunskap i GT-metoden var väldigt ytlig innan jag påbörjade denna studie. Jag hade 
vissa självfallet vissa frågetecken vad gällde utformning och tillvägagångssätt. Till en 
början läste jag in mig i GT-metoden för att få en kunskap i hur jag ska tillämpa den i 
praktiken. Metoden utformar studien så att jag utgår från den empiriska delen först.  
 
Den största tyngpunkten blev att förbereda mig inför de kommande intervjuerna och 
planera upplägget. Jag hade aldrig kunnat förbereda mig på vad intervjuerna skulle föra 
med sig samt responsen som jag verkligen fick under intervjuerna. Respondenterna gick 
helhjärtat in i intervjuerna och öppnade upp sig. Det framkom uppgifter som jag aldrig 
hade förväntat mig, men som nu tillförde studien ytterligare tyngdpunkt. GT-metoden 
utmärker sig genom att fokusera på det som händer ”här och nu”. Jag har således 
medvetet använt mig av ordet ”reflektion” i syftet för att understryka betydelsen av 
respondenternas tankar och funderingar ”här och nu”. 
 
Kvalitativa metoder i allmänhet och GT-metoden i synnerhet kan vid en första anblick 
te sig som en aningen diffusa. Svårigheten för en GT forskare är att utföra en noggrann 
planering av sin forskning. Forskaren utformar sitt arbete allteftersom ytterligare data 
framkommer. I ett sådant skede finns det tendenser som gör att varje forskare, oavsett 
bakgrund kan tappa fokus och bli förvirrad i sitt arbete. (Glaser, 2010)  
 
Förutfattade meningar är inte en önskvärd egenskap utan ska helt och hållet förbises hos 
GT forskaren. Jag behövde ha en stark karaktär och en förmåga att begreppsliggöra den 
insamlade datan. Till min fördel hade jag min ålder och karriär som inte skapade ett 
inflytande i några förutfattade meningar som annars kan utgöra ett hinder för GT 
forskaren. Det är viktigt att påbörja sin forskning med ett öppet sinne, men det skapar 
ett dilemma likt de förutfattade meningarna då alla individer har på något sätt en 
bakgrund som är färgad av den egna livshistoriken. (Glaser, 2010)  
 
Många forskare väljer att endast tillämpa GT-metoden som en slags inspiration men inte 
fullfölja forskningen genom GT-metoden som helhet, då man exempelvis anser att 
studien inte blir möjlig att fullfölja. Det gäller att förstå GT-metoden i grunden och att 
den verkligen utgår från en empirisk datainsamling. (Glaser, 2010) 
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7.4 Praktiska implikationer 
 
Genom resultatet och sammanställningen har jag kunnat se hur respondenterna i studien 
har reflekterat kring det berörda ämnet och i efterhand bestämda kategorierna. Med 
utgångspunkt i den här studien har jag möjlighet att påvisa ett antal praktiska impli-
kationer. Dessa praktiska implikationer framkommer min fallstudie och är endast en 
förklaring för andra forskare och organisationer. 
 
Tar vi och tittar på organisationer ur ett bredare perspektiv och ser på förändringar inom 
en organisation, kan vi tillämpa en generell utgångspunkt som är framkommer i studien. 
För att en organisation ska ha möjlighet att förändra en eventuell kärnkategori och inte 
endast en kringliggande medvetenheten, är det nödvändigt att organisationen fokuserar 
på tidsenliga kategorier som gäller specifikt för deras verksamhet och ingen annan. 
Genom att identifiera en kärnkategori och därtill kringliggande kategorier har en 
organisation således möjlighet att fokusera sitt förändringaarbete på det som verkligen 
har ett inflytande.  
 
I fallstudien framkommer det att medarbetarna inom förvaltningsavdelningen upplever 
en klyfta som växer fram mellan de två arbetsgrupperna. Det har skapats ett ”vi” och 
”dom” tänkande som riskerar att haverera hela organisationsstrukturen och företagets 
mål mot en gemensam organisation/enhet. Inom organisationer som visar tendenser till 
att falla i ett sådan klyfta behöver ledningen inom organisationen skapa ett perspektiv 
där organisationen utgör ett enda lag och därmed unviker en låst organisation samt ett 
bristande förtroende. Waterman (1987)  
 
I fallstudien uttrycke respondenterna en avsaknad av befogenheter i den egna arbets-
rollen. I sådana fall har organisationledningar en möjlighet att delegera ner ansvaret från 
exempelvis en gruppchef till en medarbetare och därmed underlätta arbetsrollerna och 
betydligt öka effektiviteten i alla led inom organisationsstrukturen. Det gör att fler med-
arbetare kan ta ett beslut och de som tidigare har haft alla befogenheter får nu dela med 
sig till andra medarbetare.  
Genom att man fick större områden är det svårt att identifiera sig med ett område, 
eftersom det kan handla om längre geografiska avstånd. Nu känns inte områdena som 
ens ”egna” och då kan det påverka kvaliteten på utfört arbete, speciellt rörande den yttre 
miljön, då man bryr sig mindre. Det finns även en risk att känslan av ta ansvar med att 
tala med kunderna inte bli lika stark, jämfört med hur det var förut när man hade sina 
hyresgäster i ”sitt område”. 
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Det finns konsekvenser som kan visa sig i ett senare skede och det gäller för organi-
sationer att vara uppmärksamma och förutse dessa konsekvenser. Arbetstagare som har 
ett arbete kommer med all säkerhet att sluta någon gång och med medarbetaren förs-
vinner även kunskap och inlärda egenskaper som har byggts upp under en längre tid. 
Förändrar man organisationstrukturen tenderar gamla regler och riktlinjer fortfarande att 
prägla strukturen, i fallstudien ser vi att medarbetare i den gamla strukturen tenderade 
att ta sig tid till att prata med hyresgäster inom det egna området och man tog ett ansvar 
för det. Det var ingen påtalad riktlinje från ledningen. I och med den nya strukturen 
tenderar detta att försvinna då man har flera/större områden och inte känner solidaritet 
med ett specifikt område. Självfallet blir det en jämnare nivå på servicen utåt vilket är 
företagets syfte med omorganisationen men konsekvensen att medarbetare inte tar sig 
tid till att prata med hyresgästerna riskerar att försvinna när äldre medarbetare slutar och 
nya börjar. Det gäller för ledningen att förutse sådana händelse som kanske inträffar 
flera år efter en förändring i organisationsstrukturen. För att förutse en sådan förändring 
går det att indentifiera kategorier inom verksamheten för att således se vilken inverkan 
och samband det har med konsekvensen. 
 

8 Avslutande kommentarer 
 
Jag finner studien som ett givande exempel på att GT-metoden kan tillämpas i en 
fallstudie och därutöver lämnar ett tillfredsställande resultat. Studien har tagit oerhört 
mycket tid och fokus under genomförandet. Störst tidsåtgång krävde genomgången av 
data och sorterandet av kategorier samt underkategorier. En viktig del var att pröva sig 
framåt i arbetet med uppkomsten av kategorierna. Det jag själv funderar över är om det 
någonsin kommer existera en organisation där alla medarbetare känner en fullständig 
kontroll i sitt egenansvar. Den frågan och ämnet kan tvivellöst diskuteras i oändlighet. 
Jag vill även att min studie ska vara en inspirationskälla för framtida forskare som har 
tankar kring GT-metoden och ser en möjlighet i att använda metoden i sin forskning.  
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Figurförteckning 
Figur 1: Sambandet mellan kärnkategorin och relaterade kategorier samt 
underkategorier. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuschema 
Genomförda intervjuer inom förvaltningsavdelningen 
 
Intevju 1 - Huvudkontor 
Intervjutid 2h 
Förvaltningschef – Medarbetare A 
 
Intervju 2 - Förvaltningskontor 1 
Intervjutid 2h 
Gruppledare Inre miljö – Medarbetare B 
Gruppledare Maskinförarna – Medarbetare C 
 
Intervju 3 - Förvaltningskontor 2 
Intervjutid 2h 
Fastighetsskötare Inre miljö – Medarbetare D 
Fastighetsskötare Yttre Miljö – Medarbetare E 
 
Intervju 4 - Förvaltningskontor 3 
Intervjutid 2h 
Besiktningsman – Medarbetare F 
Samordnare – Medarbetare G 
 
Intervju 5 - Förvaltningskontor 4 
Intervjutid 2h 
Förvaltare inre miljön – Medarbetare H 
Förvaltare yttre miljön – Medarbeatre I 
 
 
 
 
 



  
 

46 

Bilaga B Underlag för intervjuer 1  
Intervjufrågor till fastighetsskötare 
 
Ansvar 

• Vad innebär ansvar i ert eget dagliga arbete? Hur definierar du ansvar i ditt 
dagliga arbete? 

• Hur ofta händer det att du stannar till i ditt dagliga arbete, och tar dig tid till att 
tala med kunderna? 

• Hur ser du på ansvar gentemot en kund, vad är ditt ansvar i den relationen? 

• I och med omorganiseringen inom organisationen, hur har ditt dina 
arbetsuppgifter förändrats? 

• Vilka konsekvenser kan det uppstå om man inte tar sitt ansvar? 
 
 
Organisation 

• Har du tillräckligt med tid för att utföra all era arbetsuppgifter? 

• Vad driver dig i dagligt arbete? 

• Om du har synpunkter på något i ditt arbete har du möjlighet att framföra dem 
till en högre chef? Hur ofta har du gjort det? Om du aldrig gjort det, vad var 
anledningen till det? 

• Vilka sorts problem finns i ditt dagliga arbete? 

• Finns det någon uppgift framför dig som känns jobbigt att utföra? Vad skulle 
underlätta för dig att utföra denna uppgift? 

• Hur har omorganiseringen påverkat gemenskapen på arbetsplatsen? Är det 
enklare att umgås och tala med arbetskamrater idag? 

 
 
Bilaga C Underlag för intervjuer 2 
Intervjufrågor till förvaltare  
 
Organisation 

• Vad driver dig i dagligt arbete? 

• Om du har synpunkter på något i ditt arbete har du möjlighet att framföra dem 
till en högre chef? Hur ofta har du gjort det? Om du aldrig gjort det, vad var 
anledningen till det? 

• Vilka sorts problem finns i ditt dagliga arbete? 
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• Finns det någon uppgift framför dig som känns jobbigt att utföra? Vad skulle 
underlätta för dig att utföra denna uppgift? 

• Hur har omorganiseringen påverkat gemenskapen på arbetsplatsen? Är det 
enklare att umgås och tala med arbetskamrater idag? 

 
 
Ansvar 

• Vad innebär ansvar i ditt dagliga arbete? Och hur definierar du ansvar i ditt 
dagliga arbete? 

• Innebär det ökade ansvaret att ditt arbete har blivit mer givande? Vilka 
konsekvenser har det inneburit för dig? Både positiva och negativa. 

• Hur delegerar du ansvar till dina medarbetare? Hur se du på ansvar i detta 
sammanhang? 

• Hur ser du på ansvar gentemot kund, vad är ditt ansvar i den relationen? 

• Vad har omorganiseringen inneburit för dig i ditt arbete? Vilka konsekvenser har 
det medfört? 

 
 
Bilaga D Underlag för intervjuer 3 
Intervjufrågor till förvaltningschefen 
 
Organisation 

• Hur var förvaltningssidan uppbyggd innan omorganiseringen? 

• Vad var dem bakomliggande orsakerna till en omorganisering? Vad var det som 
gjorde att ni genomförde en omorganisation? 

• Vilka genomgripande förändringar har gjorts? 

• Vilka hinder stötte ni på under omorganiseringen? 

• Vilka åtgärder har det genomförts för eventuella uppståndna hinder? 

• Hur fungerar det nu? Vilka effekter har omorganiseringen inneburit? 

• Har det genomgåtts en uppföljning av omorganiseringen? 

• Har ni genomfört någon undersökning, som visar att medarbetarna är nöjda med 
dem nya arbetssättet/uppdelningen? 

• Hur ser arbetet ut idag jämfört med arbetet innan omorganiseringen? 
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Ansvar 

• Hur fungerar fördelningen av arbetsuppgifter för varje medarbetare i 
förvaltningen? 

• Hur mycket tid har personalen att utföra varje uppgift? 

• Om en fastighetsskötare har synpunkter på något i sitt arbete, har dem en 
möjlighet att framföra det till en högre chef? 

• Hur kan du knyta ansvarsbegreppet till organisationen? 

• Hur ser du på det ansvar som en fastighetsskötare har i sitt dagliga arbete? 


