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Syftet med studien var att undersöka hur ett företag genomförde ett 
implementeringsarbete av förändrade arbetsuppgifter, samt hur 
förändringen upplevdes av den berörda arbetsgruppen. Genom att 
besvara frågeställningarna uppnås syftet; Hur genomförs 
implementeringen av de förändrade arbetsuppgifterna? På vilket 
sätt arbetar företaget för att förändringen ska ske så framgångsrikt 
som möjligt? Hur upplever arbetsgruppen det rådande 
implementeringsarbetet? Studien är utförd genom en kvalitativ 
metod där vi intervjuat fem respondenter med koppling till 
förändringen. Av det som framkommit av empirin när den ställts 
mot de teoretiska utgångspunkterna var att det finns brister i 
genomförandet av implementeringsarbetet. Men även att det finns 
förutsättningar för att nå ett önskvärt resultat om att stärka 
företagets konkurrenskraft på marknaden.  
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INTRODUKTION 
Enligt de flesta som idag skriver om förändring lever vi i en tid av turbulens 
och radikal förändring. Vi får ständigt höra hur förändringar på 
konsumtions- och arbetsmarknaderna och på det tekniska området, pressen 
från finansmarknaderna, globaliseringen och nya värderingar hos vanliga 
löntagare driver fram krav på organisationsförändring. Det sägs ofta också 
att organisationer måste lära sig att anpassa sig till förändringar eller 
riskera att misslyckas. 
 
(Alvesson & Svenningsson 2009, s. 11) 
 

Så inleder Mats Alvesson & Stefan Svenningsson i sin bok Förändringsarbete i 
organisationer (2009). Det är inte helt enkelt att implementera nya idéer i en 
organisation utan det är en lång process som innehåller flera olika steg och som kräver 
tålamod (Socialstyrelsen, 2012). Som ovanstående citat nämner lever vi i en föränderlig 
värld som organisationer måste lära sig att anpassa sig till för att lyckas. 
 
Företaget vi har valt att göra en studie på genomgår ett omfattande 
implementeringsarbete och här vill vi undersöka vad som fick dem att påbörja denna 
förändring, vad tycker de anställda om förändringen och hur har ledningen tänkt i 
planering och utförande av implementeringsarbetet? Detta är några av de frågor som 
dök upp hos oss när vi fördjupade oss inom ämnet. Vi läser om att företag och 
organisationer ständigt måste utvecklas för att följa med i samhällsutvecklingen, där 
människan hela tiden vill ha mer. Alvesson & Sveningsson (2009) fortsätter i sin 
inledning och pratar om att förändring i allmänhet ses som något bra eller nödvändigt, 
men sällan ses i en kritisk synvinkel. Organisationskultur är ett begrepp som ofta 
kopplas samman med förändring och implementering i tidigare litteratur. För att inte 
misslyckas med implementeringsarbetet anser en hel del författare bland annat Alvesson 
& Sveningsson (2009) att man inte får utesluta de olika aspekterna i 
organisationskulturen. Men vad innebär organisationskultur? 
 
I slutet på 70-talet och början av 80-talet introducerades termen organisationskultur allt 
mer när det talades om organisationer i dess olika former. Ännu längre in på 80-talet 
samt 90-talet uppfattades begreppet som det viktigaste elementet i organisationers 
arbete i att vinna framgång. Denna uppfattning om begreppet har sedan dess 
moderniserats betydligt, men det råder dock en enighet om att organisationskultur är en 
central aspekt när det talas om motivation, prioritering, resursfördelningar och 
organisationsförändringar (Alvesson & Sveningsson, 2009). 
 
Under de senaste 30 åren har ett flertal definitioner på organisationskultur dykt upp 
bland annat dessa: 

 
Det mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt 
ut, kommit underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas 
med sina problem i fråga om extern anpassning och intern integration. 
 
(Schein 1984, s. 3) 
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En gemensam uppsättning trossatser om hur folk bör bete sig på arbetet och 
i olika frågor, och en uppsättning gemensamma åsikter som i stor 
utsträckning påverkar hur de uppfattar omgivningen. 
 
(Sadler & Milmer 1993 se Granberg 2011, s. 193) 
 

Enligt Granberg (2011) spelar det ingen roll hur man definierar begreppet. Utan att det 
viktigaste är att man diskuterar igenom det och är överens om vad ordet har för 
betydelse inom organisationen och hur man vill använda det. Studiens innebörd av 
begreppet tar sin utgångspunkt i citaten av Schein (1984) samt Sadler & Milmer (1993). 
Definitionen för studien blir att alla i företaget har en gemensam uppsättning trossatser 
vilket bidrar till organisationskulturen i en organisation Det är inte ledningen som 
bestämmer hur kulturen ska se ut. Den sätts av varje individ i samförstånd., för att 
förbättra organisationskulturen i organisationen bör alla ha denna insikt, vilket betyder 
att alla har ett ansvar i skapandet av en positiv organisationskultur. 
 

Om studien 
Organisationen som vi valt att studera är mitt uppe i ett implementeringsarbete. 
Organisationen utför förändringen inom flera yrkesgrupper, men vi har valt att avgränsa 
oss till en arbetsgrupp på företaget, som består av fastighetsskötare. I företagets 
affärsplan för 2013-2015 står det under medarbetarpunkten att organisationen kommer 
ställa mycket högre krav, det kommer att finnas mindre tid, vilket leder till att de ska 
arbeta i ett högre tempo. Men det kommer inte bara att ställas högre krav på 
medarbetarna, utan även på arbetsgivaren. Hur har ledningen tänkt, och hur upplever 
medarbetarna situationen är två av de frågor som denna studie inriktar sig på. 
 
Med denna studie vill vi synliggöra implementeringsarbetet ur två synvinklar. Dels för 
ledningen som planerar förändringen och dels för fastighetsskötarna som genomgår 
förändringen. Utifrån dessa synvinklar vill vi ta reda på hur dem berörda känner, 
upplever och vilka för förväntningar som finns kring förändringen. En positiv eller 
negativ syn kan på sikt ha en stor betydelse för hur en organisations implementering får 
för resultat. 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att undersöka hur ett företag genomför ett implementeringsarbete 
av förändrade arbetsuppgifter, samt hur förändringen upplevs av den berörda 
arbetsgruppen.   
 
Frågeställningar  

• Hur genomförs implementeringen av de förändrade arbetsuppgifterna?  
 

• På vilket sätt arbetar företaget för att förändringen ska ske så framgångsrikt som 
möjligt? 
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• Hur upplever arbetsgruppen det rådande implementeringsarbetet? 

 
Bakgrund 
Definitioner 
Implementering 
Studiens definition av implementering utgår från Fixens, Naooms, Blases, Friedmans 
och Wallaces (2005) beskrivning av fenomenet. Författarna beskriver implementering 
som en sammansättning utmärkande aktiviteter, som syftar till att skapa en ny metod 
med kända aspekter att utövas i ordinarie verksamhet. En annan definition av begreppet 
som faller i linje med Fixens, et al. (2005) är Socialstyrelsens (2012) beskrivning, som 
lyder enligt följande.  
 

Implementering avser de procedurer som används för att införa nya 
metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna 
används så som det var avsett och med varaktighet. 

 

Tidigare forskning 

Nyckelsteg i implementeringsprocessen 
Implementering av nya metoder och arbetssätt inom en organisation är tidskrävande. 
Det kan ta flera år innan en ny metod integrerats och blivit en del av det ordinarie 
arbetet samtidigt som det utgör en kostnad för organisationen. Forskare trodde tidigare 
att det var svårt för ledningspersonal att införa nya metoder (Socialstyrelsen, 2012). De 
menade på att det var medarbetarna som bestämde om nya metoder skulle integreras 
och användas. Dagens forskning resulterar i en annan slutsats. Forskningen visar att 
implementering både kan ske planerat och framgångsrikt (Socialstyrelsen, 2012). 
Fixens, et al. (2005)  utgår från att implementeringsarbetet sker i fem olika steg. Dessa 
steg är följande: 
 

1.     Behov, metod, idé 
2.     Beslut 
3.     Planering, förändring, integrering 
4.     Utvärdering, anpassning 
5.     Institutionalisering 
 

Det första steget handlar om att någon inom organisationen kommer på en ny idé om 
hur ett nytt arbetssätt eller metod kan användas. Idén kan t.ex. användas för att bemöta 
ett behov eller för att lösa ett problem inom organisationen (Fixen, et al. 2005). 
Socialstyrelsen (2012), beskriver också detta steg i sin modell som faller i linje med 
Fixens, et al. (2005) beskrivning. Socialstyrelsen kallar detta steg för 
behovsinventering. 
 
Behovsinventering handlar om vilket behov organisationen har för nya metoder. Detta 
görs genom identifiering av vilka förändringsbehov som finns. Och utifrån dem välja 
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det bästa sättet att tillfredsställa dessa behov inom organisationen. Genom att identifiera 
och tydliggöra behovet ökar också möjligheterna att lyckas med implementeringen. Är 
behoven otydliga eller outtalade försämras förutsättningarna med 
implementeringsarbetet (Socialstyrelsen, 2012). 
 
För att ett beslut ska nås om förändringen krävs det att beslutet fattas på rätt nivå inom 
organisationen där idén presenteras, motiveras och utvärderas. Vilket är det andra steget 
i implementeringsarbetet (Fixen, et al. 2005). Skillnaden mellan de båda modellerna är 
att Socialstyrelsen inte tar upp detta steg i sin modell.  
 
När ett beslut tagits om att förändringen ska införlivas inträder nästa steg i processen 
som handlar om planering, förändring och integrering. För att idén ska förverkligas 
måste organisationen planera och förutse vilka resurser som behövs. Det kan t.ex. 
innebära att organisationen måste ordna med nya lokaler och utrustning eller anställa ny 
personal. Den faktiska förändringen träder sedan i kraft, vilket kräver utbildning, 
fortbildning och praktisk träning samt tid att låta metoden mogna hos personalen. Det 
kan handla om att höja kunskapsnivån och förbättra den organisatoriska kapaciteten, 
eller en förändring av rådande kultur. När den nya metoden mognat och integrerats både 
praktiskt och organisatoriskt inom organisationen betraktas den som självklar (Fixen, et 
al. 2005). Detta steg i Socialstyrelsens modell överensstämmer med Fixens, et al. 
(2005) och den beskrivs som installation av metoden. Det handlar om att skaffa 
nödvändiga resurser som t.ex. lokaler, tid för aktiviteter, rekrytering eller utbildning av 
personal. För att skapa en tydlig process som möjligt behöver målen med förändringen 
förankras inom hela organisationen. Det innebär att andra delar av organisationen än 
den direkt berörda behöver informeras om förändringen. Eftersom det är en fördel att 
personer inom hela organisationen förstår sig på behovet, för att undvika negativa 
inställningar till förändringen (Socialstyrelsen, 2012). 
 
Den nya metoden utvärderas sedan och eventuella anpassningar och korrigeringar görs. 
Metoden tas sedan för givet i organisationen och uppfattas som institutionaliserad 
(Fixen, et al. 2005). Socialstyrelsen (2012) beskriver också dessa steg, dock på ett mer 
utförligt sätt och handlar om att metoden ska användas på rätt sätt. För att 
säkerhetsställa användningen arbetas det med kärnkomponenter. En kärnkomponent 
utgör själva essensen i den nya metoden. Används inte metoden efter 
kärnkomponenterna används den heller inte på tänkt sätt. Risken är att medarbetarna 
istället använder metoden efter eget huvud och sina egna tolkningar. Därför är det 
viktigt att denna fas är integrerad med handledning för att få medarbetarna på rätt spår. 
Vidmakthållande av metoden innebär att den nya metoden betraktas som implementerad 
när hälften av medarbetarna använder metoden på det sätt som avses. Efter ytterligare 
ett eller två år har den nya metoden blivit rutin.  
 

Kriterier för ett framgångsrikt implementeringsarbete 

Guldbrandsson (2007) skriver i sin forskningssammanställning att det finns vissa 
gemensamma drag hos nya metoder där implementeringen lyckts bra. Denna 
sammanställning är en förklaring baserat på flera forskares slutsatser om hur ett lyckat 
implementeringsarbete genomförs. 
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Relevans - Relevansen och användbarheten av en ny metod spelar stor roll och är i 
sammanhanget viktigare för slutresultatet än hur implementeringen gått till. Detta skulle 
kunna ge intrycket av att om den nya metoden är tillräckligt bra, spelar det ingen roll 
hur implementeringen går tillväga. Forskning inom informationsteknologi visar däremot 
på andra slutsatser menar att nya metoder måste implementeras på ett effektivt sätt. 
Detta för att nå bästa resultat oavsett hur bra den nya metoden är. 
 

Relativa fördelar - Om målgruppen för den nya metoden anser att de inte kan uppfatta 
några fördelar med den, finns det heller ingen anledning att lägga resurser på att 
genomföra förändringen. En ny metod som har klara fördelar jämfört med rådande 
metod t.ex. i effektivitet eller lönsamhet är lättare att implementera. Relativa fördelar 
garanterar dock ej spridning av en ny metod. Då resultatet påverkas av vilka risker som 
medförs med den nya metoden och hur hanterbara riskerna bedöms vara. 

 
Överensstämmelse - Det kan finnas svårigheter eller omöjlighet att direkt överföra en 
metod från t.ex. ett land till ett annat, eller från verksamhet till en annan. Därför är 
överensstämmelser mellan rådande individuella, organisatoriska och professionella 
värderingar, normer och arbetssätt och nya metoder lättare att implementera. Detta 
eftersom den nya metoden anpassats efter användarens och organisationens ramar. 

 
Lättanvänd - För att implementeringen av en ny metod ska lyckas får den inte upplevas 
som för ny eller för svår. Om det finns likheter mellan den nya metoden och den gamla 
ökar sannolikheten för att implementeringen lyckas. Är den nya metoden okomplicerad 
och enkel att använda är den också lättare att implementera. 
 

Testbarhet - Att låta användaren prova på och utforska den nya metoden underlättar 
övergången och framtida implementeringsprocess. Nya metoder som är möjliga att testa 
innan den träder i kraft är därför lättare att implementera i en organisation. 
 

Synliga resultat - Om de nya metoderna visar tydliga och snabba resultat t.ex. i 
effektivitet eller lönsamhet blir det också lättare att implementera. Därför är det viktigt 
att implementeringsprocessen är upplagt på ett sådant sätt. Samt att resultaten blir 
synliga genom enkla utvärderingar av vad deltagarna anser om metoden.  
      
Anpassningsbarhet - Den nya metoden bör så långt som möjligt anpassas efter lokala 
omständigheter för att underlätta implementeringen. Under implementeringen och 
utvecklingen av den nya metoden är det inte ovanligt att det finns tillräckligt med 
resurser. Det gäller därför att anpassa metoden utifrån den dagliga driften. Då 
organisationens resurser kanske är mindre för att få en så snarlik verklighetsförankring 
som möjligt. 
 

Generaliserbar kunskap - Kunskaper om den nya metoden som även kan användas i 
andra sammanhang är lättare att implementera. Har den nya metoden även andra 
användningsområden i olika sammanhang som t.ex. användarens privatliv är det en 
fördel som gynnar organisationens implementering av metoden.    
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Reaktioner på implementeringsarbete 
Vanliga reaktioner som tas upp i samband med förändringar och som omgående 
benämns i litteraturen är oro och motstånd. Battistelli, Montani, Odoardi, Vandenberghe 
och Picci (2013) menar i sin artikel att anställdas reaktioner till förändring fått ökad 
uppmärksamhet under det senaste decenniet. Det framgår av den växande mängd studier 
inom ämnet. Deras artikel fokuserar främst på den anställdas oro som uppstår när 
företag och organisationer genomgår en förändring. Battistelli, et al. 2013) beskriver att 
individer inom organisationen tros utveckla en oro över konsekvenserna av 
förändringen och ser den som ett potentiellt hot som för med sig negativa konsekvenser 
för dem. Författarna delar upp oron som uppstår vid förändring i tre olika kategorier. 

Oron för innehållet i förändringen - innebär den oro som uppstår för effekterna av den 
förekommande förändringen och den anställdes roll. När den anställde upplever sådana 
problem känner den obehag för konsekvenserna för förändringen. Detta kan t.ex. 
innebära att förändringen ska få skadlig effekt på deras roll, såsom förlorad beslutsmakt 
eller degraderad position inom organisationen. 
Oron för fördelarna med förändringen - handlar om att de anställda är oroliga för att 
förändringen inte kommer ge de förväntade fördelarna som utlovats. Exempel på detta 
kan vara att de anställda inte får tillräcklig belöning i den utsträckning som önskats för 
deras arbete i sin rollförändring. Eller att förändringsarbetet kommer ta för långt tid 
innan fördelarna med förändringen ger önskat resultat. 

Oron för att klara av förändringen - innebär att de anställda är oroliga för att inte kunna 
bemöta de krav som förändringen utgör. Det kan vara oro för nya arbetsuppgifter och att 
lära sig nya tillvägagångssätt som ligger i linje med förändringens karaktär. 
Individer kan uppleva olika nivåer och former av oro i alla kategorier under hela 
förändringsarbetet. Dessa kan variera från individ till individ, beroende på personliga 
egenskaper och situationsspecifika aspekter. Oro inför en förändring skiljer sig också 
från andra konstruktioner som motstånd till förändring. Oron skiljer sig från allmänna 
negativa värderingar om organisationsförändring. Den fokuserar endast på 
medarbetarnas uppfattning om förändringens hot och skador både på ett individuellt- 
och organisatoriskt plan. Oron gör att de anställda avfärdar förändringens mening och 
innebörd, istället för att försöka anpassa sig för att på ett effektivt sätt finna sin roll i 
förändringsarbetet (Battistelli, et al. 2013). Sidles (2003) artikel faller i linje med 
Battistellis beskrivning av oro. Den tar också upp oro och rädsla som en förekommande 
reaktion vid förändring.   

Sebastian Fuchs och Rea Prouska (2014) beskriver i sin artikel att organisationer allt 
oftare står inför utmaningen att anpassa sig till olika affärsförhållanden för att överleva. 
Exempel på förändringar kan vara i sina interna eller externa strukturer, processer och 
strategier. Författarna beskriver vidare att anställdas motstånd mot förändring ofta 
grundar sig på hanteringen av förändringsarbetet. Fuchs och Prouska (2014) menar 
också att förändringsledarna bidrar till detta motstånd genom sina handlingar och sin 
passivitet. Misskötsel av förändringsarbetet kan leda till stress och cynism och därmed 
minska engagemanget, motivationen, arbetstillfredsställelsen och det organisatoriska 
tilliten bland de anställda. Därför är det av stor vikt att organisationer hanterar 
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förändringsarbetet så effektivt som möjligt för att skapa engagemang och motivation i 
personalstyrkan. 
Andersén (2014) menar på att hantering av motstånd är ett centralt inslag i 
organisationsförändringar. Motstånd mot förändring är en komplex fråga och kan både 
vara rationella och irrationella handlingar. För att förstå komplexiteten beskriver 
Andersén (2014) att istället för att endast hantera förändringen måste tyngden ligga på 
meningsskapande för att förstå varför vissa aktörer gör motstånd, medan andra 
accepterar förändringen. Eriksson (2004) nämner flera olika anledningar till varför 
medarbetare kan känna motstånd. Dessa kan bland annat vara att de anställda är rädda 
för att förlora något av värde, de missförstår förändringen och dess konsekvenser, samt 
att de tycker att förändringen inte är nödvändig eller helt enkelt att de har en låg tolerans 
för förändring.  
En annan infallsvinkel om motstånd mot förändring är Bringselius (2014) förklaring. I 
hennes artikel tar hon upp motstånd mot förändring som en naturlig och emotionell 
reaktion. Med detta menas att motstånd mot förändring skapas genom medfödda och 
inlärda reaktioner. Som t.ex. att vi som barn är rädda för mörkret och för saker som vi 
inte förstår. Vi människor tycker om att befinna oss i element som vi känner igen och är 
bekväma i. Och när element förändras gör vi motstånd genom medfödda och inlärda 
reaktioner. Genom att förstå denna framkomst av motstånd, kan det vara möjligt att 
minska en del av de potentiellt negativa konsekvenser som kan uppstå vid en 
förändring.        

 
Teoretiska utgångspunkter 

Lärande i organisationer 
Granberg menar (2011) att framväxten av den lärande organisationen tog fart under 
1980-talet i Sverige. En anledning till detta var den starka kunskapsutvecklingen som 
skedde när informationstekniken utvecklades. Ett tydligt exempel på en sådan 
utveckling var att företag, arbetstagarorganisationer och regeringen förespråkade 
kompetensutveckling. Kompetens och kompetensutveckling ansågs som en 
förutsättning för en fortsatt framgångsrik utveckling för Sverige. En annan aspekt av 
framväxten av den lärande organisationen var att intresset för ledar- och ledningsfrågor 
ökade. Den lärande organisationen ställde högra krav på en ny ledarroll, eftersom den 
lärande organisationen även ökade kraven hos den operativa personalen. Organisationen 
blev i allt större utsträckning beroende av medarbetarnas förförståelse i en uppgift och i 
ett sammanhang. Detta eftersom medarbetarna inte längre styrdes av hur regler och 
instruktioner såg ut, utan istället av hur de tolkade sina uppgifter. Ledarrollen i den 
lärande organisationen blev därför mer pedagogisk, ledarens roll var att agera som en 
underlättare som hjälpte medarbetarna att förstå uppgifter, helhet och sammanhang 
(Granberg, 2011). 

Inom dagens organisationer sker lärande på både individuell och kollektiv nivå. Det är 
däremot inte självklart att lärandet främjar organisationen, då det inte är säkert att 
individers ökade kunnande används för att öka organisationens förmåga. Detta kan 
exempelvis ha att göra med en organisatorisk struktur eller företagskultur som hindrar 
lärande på individuell och kollektiv nivå (Granberg, 2011). Örtenblad (2004) menar att 
lärande inom en organisation är en förutsättning för implementering av nya metoder. 
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Han beskriver lärande utifrån fyra aspekter och menar vidare i sin artikel att endast de 
organisationer som har genomfört alla aspekter kan kalla sig en lärande organisation. 
  

Organisatoriskt lärande - Den första aspekten i Örtenblads (2004) modell kallas för 
organisatoriskt lärande och innebär huvudsakligen två saker. Att vara medveten om 
behovet av olika nivåer av lärande och lagring av kunskap i organisationen. Samt att 
den lagrade kunskapen faktiskt används i praktiken. Och det är just det som gör lärande 
och kunskap organisatoriska. Det organisatoriska minnet består av rutiner, delade 
mentala modeller, dokument och tillvägagångssätt. Det organisatoriska minnet reglerar 
organisationens beteende och riktar uppmärksamheten på vad medlemmarna ska lära 
sig. 
 
Organisatoriskt lärande delas ofta in i tre olika nivåer och benämns som single- double- 
och deutero loop learning. För att organisatoriskt lärande ska vara möjligt måste 
organisationer kunna lära sig på alla tre nivåer. De bör därför ständigt förbättra sätt att 
göra rutinmässiga arbetsuppgifter på (single-loop learning), samt ha kapacitet att 
ifrågasätta dessa handlingar och se verkligheten utifrån flera perspektiv (double-loop 
learning). Den sista nivån handlar om medvetenhet hur de använder single- och double 
loop learning tillsammans (deutero-loop learning). Denna nivå kan exempelvis leda till 
att de anställda ifrågasätter organisationens principer. Genom dessa insikter kan de 
regler och principer som nyttjas av organisationen ändras, för att nå ett bättre resultat 
(Örtenblad, 2004).  
 

Lärande i arbete - Den andra aspekten kallas för lärande i arbete och fokuserar på det 
informella lärandet inom organisationen. Istället för formella kurser, ska de anställda 
lära sig genom sitt arbete på arbetsplatsen. Örtenblad (2004) menar att formella kurser 
bör spela en begränsad roll i lärandet, eftersom det finns svårigheter att tillämpa lärande 
från formella kurser in i nya arbetssituationer. Kunskaper av nya arbetsmetoder blir 
därför lättare tillämpa när lärandet sker genom arbete i den anställdas arbetssituation.  
 
Inlärningsklimat - Den tredje aspekten av lärande i organisationer och som underlättar 
lärandet på arbetsplatsen inlärningsklimatet. För att skapa ett lärandeklimat menar 
Örtenblad (2004) att det måste finnas en positiv atmosfär som gör inlärningen lätt och 
naturlig på arbetsplatsen. Det är därför av stor vikt att organisationen underlättar 
lärandet genom att ge anställda utrymme och ansvar, istället för att bedriva en 
kontrollerande verksamhet som övervakar anställda i dess nya arbetssituation. 
 
Lärande strukturer - Örtenblad (2004) menar att en flexibel och levande organisation är 
att föredra framför en som är mer byråkratisk lagd i frågan om lärande strukturer. 
Organisationen behöver därför kontinuerligt lärande för att förbli flexibel. Exempel på 
detta kan vara de anställda lär sig om organisationens kunder och deras behov, för att 
bemöta eller överträffa kundernas förväntningar. Ovanstående aspekter underlättar varje 
individs lärande i en levande och flexibel organisation. Genom en sådan struktur lär sig 
de anställda att fatta egna beslut, vilket i sin tur framkallar initiativförmåga och 
handlingskraft. 
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Förtroende mellan ledning och anställda 

Fuchs och Prouska (2014) menar att det måste byggas upp ett förtroende mellan ledning 
och anställda. Förtroendet beskrivs som en avgörande faktor för att skapa ett 
känslomässigt engagemang för implementeringsarbetet. Det förbättrar 
arbetseffektiviteten och arbetstillfredsställelsen, vilket är positivt i samband med 
förändringar. För att förtroende skall uppnås måste en rad olika delar falla på plats. En 
viktig del är att de anställda upplever att de har stöd från ledningen i form av 
uppmärksamhet, uppskattning och hjälp på arbetsplatsen. Men även att det existerar 
stöd mellan anställda såsom utbyte av sakkunskap, uppmuntran och hjälp. En annan 
aspekt som är av stor vikt är att de anställda får vara delaktiga och påverka 
implementeringsarbetet. Ett högt deltagande skapar förutsättningar för positiva attityder 
till förändringen bland de anställda. Det innebär att en anställd som stöds i tider av 
förändring är mindre benägna att skapa en negativ inställning till förändringsarbetet. 
Fuchs och Prouskas (2014) slutsats blir därför att positiva implementeringsupplevelser 
sannolikt uppnås genom en stödjande kultur som grundar sig på socialt utbyte, vilket i 
slutändan skapar engagerade medarbetare. Lyckas ej organisationen att etablera ett 
förtroende till förändringen, kan det istället leda till de anställda känner oro och gör 
motstånd i implementeringsarbetet. 
Sverke, Hellgren, Näswall, Göransson och Öhrming (2008) betonar också vikten av 
deltagande bland de anställda för att nå framgång i implementeringsarbetet. Det kan 
handla om upplevelser av rättvis behandling samt delaktighet i beslutsfattandet under 
någon del av processen. Det leder därmed till positiva attityder kring förändringen. 
Sverke, et al. (2008) skriver även att en effektiv kommunikation, respektingivande 
behandling av de anställda och arbetstagarinflytande utgör grunden för 
förtroendeskapande relationer mellan ledning och anställda. Författarna menar att 
relationen mellan dessa två karakteriserar implementeringsarbetets slutgiltiga resultat. 
 

Stödfunktion 

Enligt Socialstyrelsen (2012) finns det tre centrala framgångsfaktorer vid 
implementeringsarbete och dessa är: 

• kompetens hos användarna 
• en stödjande organisation 
• ett effektivt ledarskap 

 

Den första framgångsfaktorn som är kompetens hos användarna innebär att för att den 
kommande metoden/implementeringen ska få sin effekt så bör den användas på rätt sätt. 
Detta görs genom att gå igenom urval, utbildningen samt handledning noggrant. I och 
med att det kommer komma nya krav med den nya metoden så är det viktigt att ge en 
tydlig information. Genom att ge den tydliga informationen till de anställda så kan man 
få reda vilka som vill följa med på resan redan innan istället för att få avhopp under 
resans gång (Socialstyrelsen, 2012).  

Nästa framgångsfaktor är en stödjande organisation vilket betyder att hitta ett system 
som hjälper de anställda att få återkoppling om hur de nya metoderna fungerar. Finns 
det här en positiv inställning till förändringen så blir detta ett bra stöd samt en god 
beredskap inför oförberedda motgångar. Organisatoriskt stöd handlar även om 
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samordning mellan olika avdelningar för att få politiskt och administrativt stöd 
(Socialstyrelsen, 2012). Den sista framgångsfaktorn som Socialstyrelsen (2012) belyser 
är ett effektivt ledarskap. För att den nya metoden ska implementeras så bra som möjligt  
är ledarskapet a och o. Genom att ha tydliga roller och ansvarsfördelare kan man bland 
annat hantera motstånd på ett bättre sätt. Ett effektivt ledarskap handlar även om att 
hantera situationer där det inte finns självklara lösningar. För att leda ett 
implementeringsarbete så bör man utöva ett adaptivt ledarskap, det innebär bland annat 
att vara mottaglig och anpassningsbar kring medarbetarnas och andras uppfattningar 
(Socialstyrelsen, 2012). Anledningen till detta är att det är viktigt att kunna motivera 
förändringen och förstå att det är svårt att lämna en invand arbetsform för en ny, det 
krävs helt enkelt realistiska lösningar.  

Tillsammans med metodtrohet ska dessa faktorer skapa en bättre förutsättning inför 
metoden som ska implementeras. Det innebär att metodtrohet till sist fungerar som en 
stödfunktion för medarbetarna i implementeringsarbetet (se figur 1).   
 

Figur 1 

 
Källa: Socialstyrelsen (2012, s. 11) 
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METOD 
Metodologiska utgångspunkter 
Studien grundar sig på en kvalitativ metodinriktning och Bryman (2011) beskriver att 
den kvalitativa forskningsstrategin mer fokuserar på ord än siffror, vilket betyder att 
tonvikten oftare ligger på ord, än på kvantifiering vid insamling och analys av data. 
Bryman (2011) beskriver vidare att den kvalitativa forskningsmetoden ytterligare skiljer 
sig från kvantitativa inriktningen dessa skillnader är induktiv syn, kunskapsteoretisk 
ståndpunkt och ontologisk ståndpunkt. Det induktiva synsättet kan kortfattat beskrivas 
som förhållandet mellan teori och praktik, där forskningsresultatet utgör grunden för de 
teoretiska utgångspunkterna. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten beskrivs som 
tolkningsinriktad. Tyngden i denna ståndpunkt vilar på en förståelse för den sociala 
verkligheten, genom att se hur deltagarna i en viss miljö tolkade denna verklighet 
(Bryman, 2011). Den tredje och sista ståndpunkten är den ontologiska som kortfattat 
innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer (Bryman, 
2011).  
 
Anledningen till att studien tog sin utgångspunkt i en kvalitativ metodinriktning var på 
grund av att forskningens syfte var att studera erfarenheter kring den pågående 
förändringen på företaget. Den valda metoden ansågs smidigast att använda, jämfört 
med en kvantitativ studie, eftersom den kvalitativa forskningsmetoden främst fokuserar 
ord snarare än siffror. Det var vi själva som genomförde intervjuerna med 
respondenterna och kunde på det sättet observera hur svaren framfördes och vilket 
kroppsspråk som användes. Genom en semistrukturerad intervjuform kan resultatet 
tolkas, vilket passade studien, i och med att dess syfte var att undersöka olika 
erfarenheter.  
 
Studien har ett induktivt synsätt, vilket betyder att den inriktade sig på att den valda 
händelsen i organisationen, som sedan kopplades ihop med de olika teorierna. 
Anledningen till att studien inriktade sig mot detta synsätt var främst för att intresset var 
större att ha utgångspunkten i resultatet snarare än i teorin. Men även för att det 
motsatta synsättet som är det deduktiva förhållningssättet, där forskaren istället utgår 
från teori än empiri (Bryman, 2011). Det induktiva synsättet ansåg vi passade bättre i en 
kvalitativ studie. En viktig infallsvinkel av det deduktiva synsättet var att 
förväntningarna ligger i den tidigare teorin och inte i det nya resultatet (Bryman, 2011). 
Det kan då innebära att viktig information förbises. 
 

Planering och genomförande 
Förförståelse 
Vi har genom en kontakt i det valda företaget fått inblick i verksamhetens 
implementeringsarbete och på så sätt fått upp ögonen för ämnet. Genom samtal med vår 
kontaktperson har vi även fått olika infallsvinklar på förändringen. På dessa grunder har 
vi valt att göra en studie om implementeringsarbetet på företaget, eftersom vi båda 
tyckte det var intressant ämne.  
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Förändringen på företaget innebär i stora drag en omarbetning av fastighetsskötarnas 
yrkesroll på företaget. Den primära skillnaden är att de efter förändringen ska 
tillhandahålla enklare reparationer för sina kunder som bor på området som de ansvarar 
över. Fastighetsskötarna ska med denna förändring bli effektivare och erbjuda kunderna 
en bredare service med igenkänningsfaktor. På detta sätt slipper också de boenden 
betala för en utkörningsavgift som de tidigare gjort, eftersom fastighetsskötaren redan 
ska finnas på området och kan utföra enklare reparationer. Vilket i slutändan också 
framkallar en igenkänningsfaktor, för de som bor på områdena.      

Urval 
Det finns två olika huvudtyper av urval och dessa är sannolikhetsurval samt icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att urvalen är gjorda på en slumpmässig 
grund, vilket innebär att samtliga enheter i en population finns representerade (Bryman, 
2011). Ett icke-sannolikhetsurval innebär att urvalen är framtagna genom ett annat sätt 
än den slumpmässiga urvalstekniken (Bryman, 2011). Inom dessa två huvudtyper finns 
det olika grenar som t.ex. snöbollsurval, bekvämlighetsurval och ett målstyrt urval. 
Urvalet som vi valt att använda oss i vår studie var ett målstyrt urval, vilket ligger under 
huvudtypen icke-sannolikhetsurval. Anledningen till urvalstypen var att det finns flera 
delar i företaget som ingick i förändringen, därav föll valet på att avgränsa oss till en 
arbetsgrupp inom företaget. Denna arbetsgrupp blev fastighetsskötarna innehållande 
fyra olika respondenter. Alltså valdes urvalet ur denna arbetsgrupp, enligt Bryman 
(2011), vilket innebär att det var ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär vidare att 
välja ut fall/deltagare på ett strategiskt sätt, vilket betyder att de personer som deltar är 
relevanta till de forskningsfrågor som är ställda (Bryman, 2011). Detta betyder att det 
inte går att generalisera svaren till en hel population, utan enbart till den valda 
arbetsgruppen inom företaget.  
 
Vi valde även att intervjua en person i ledningen för att få en förförståelse till varför 
företaget påbörjade implementeringsarbetet. Personen som vi intervjuade var 
personalchefen och arbetar med förändringen. Det var även personalchefen som var vår 
kontaktperson i företaget. Detta urval kan då ses som ett bekvämlighetsurval, som även 
det ligger under icke-sannolikhetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man gör sitt 
urval utifrån personer som för tillfället råkar finnas till hand för forskaren (Bryman, 
2011). Detta kändes tillfredsställande eftersom vi här endast ville ha 
bakgrundsinformation till förändringen.  
 

Etiska riktlinjer I kvalitativ metod 
Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska riktlinjer som bör följas och dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att författarna har en skyldighet att förklara för 
respondenterna vad forskningens syfte är. Respondenterna ska även frivilligt delta i 
studien och de har rätt att avbryta deltagandet om de ångrar sig. Med samtyckeskravet 
har respondenterna i studien själva rätt att bestämma över sin medverkan. Är någon av 
respondenterna underårig ska föräldrars eller vårdnadshavande godkännande krävas. 
Konfidentialitetskravet innebär enligt Bryman (2011) att uppgifter om de 
respondenterna som ingår i studien ska behandlas konfidentiellt i största möjliga mån. 
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Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att det resultat som framkommer i 
studien endast får användas i forskningsändamålet. 
 
För att följa dessa riktlinjer utformades ett missivbrev (se bilaga 1) som mailades ut till 
respondenterna innan intervjutillfällena. Genom missivbrevet informerades 
respondenterna om de etiska riktlinjerna. Vid intervjutillfällena togs även de etiska 
riktlinjerna upp en andra gång för att på så sätt verkligen se till att respondenterna var 
insatta i villkoren. För att bevara anonymiteten benämns de medverkande som 
respondenter, intervjupersoner, personalchef och fastighetsskötare (arbetsgrupp) i 
studien. 
 

Instrument 
För att samla in empiri använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att man har speciella teman som ska beröras 
genom en intervjuguide (Bryman, 2011). Genom en sådan metod behöver intervjuaren 
inte ställa frågorna i ordningsföljd, utan de kan följa samtalets gång. På detta sätt får 
respondenten mer frihet att utforma sina egna svar. Vi valde att använda oss av denna 
metod för att få respondenten att känna sig trygg och på så sätt samla in empiriskt 
material till studiens syfte och problemformulering.  
 
När intervjuguiderna utformades tänkte vi till stora delar på studiens frågeställning och 
syfte, som vi sedan förhöll oss till i utformandet vi olika teman. Vi använde oss även av 
litteratur från Bryman (2011). De råd som användes var bland annat att anpassa språket 
efter respondenterna, samt att ställa öppna frågor. Det innebär frågor som inte enbart går 
att svara ja eller nej på, för att få ett utförligt svar som möjligt. Enligt Bryman var det 
även viktigt att använda sig av följdfrågor, för att visa respondenten uppmärksamhet 
och för att få ett ytterligare djup i respondentens svar. Detta tips tog vi tillvara på i 
intervjuguiderna och under intervjuernas gång. 
 

Validitet 
Bryman (2011) menar att validitet handlar om huruvida forskarna observerar och 
identifierar det som avses. Innan vi utförde våra intervjuer genomfördes två 
pilotintervjuer, detta för att ta reda på om frågorna var lättförståeliga och att de inte 
skulle misstolkas. Men även för att ta reda på hur lång tid intervjuerna skulle ta. Genom 
utförandet av två pilotintervjuer kunde vi säkerställa att frågorna ej lämnade utrymme 
för misstolkningar, men även att de föll i linje med studiens syfte i enlighet med 
Bryman (2011).  Han beskriver vidare att det finns två olika typer av validitet vid 
kvalitativa undersökningar, dessa är intern samt extern validitet. Extern validitet innebär 
i korta drag den utsträckning som resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer 
och situationer. Det vill säga en problematik som kan uppstå eftersom forskare inom 
den kvalitativa genren tenderar att använda sig av fallstudier eller begränsade urval. Den 
interna validiteten innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 
observationer och de teoretiska idéerna som utvecklas. Den interna validiteten beskrivs 
som en styrka i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011).  
 



 

14 

 

Reliabilitet 

Både Kvale & Brinkman (2009) samt Bryman (2011) skriver i sina böcker att det i 
kvalitativa studier är svårt att använda sig av begreppet reliabilitet med anledning av 
dess relevans. Reliabilitet kopplas ofta ihop med forskningsresultatens tillförlitlighet, 
frågan är därför om respondenterna kommer att svara på samma sätt i en annan miljö 
eller intervjuas av en annan person (Kvale & Brinkman, 2009). Bryman (2011) betonar 
att det är viktigt att tänka på att forskningslaget kommer överens hur de ska tolka 
empirin. Genom att ha alla intervjuer i samma miljö och att före intervjuerna bestämma 
hur vi skulle ställa frågorna, kunde vi öka reliabiliteten i studien.  
 

Insamling 

Före intervjuerna ägde rum utarbetades som tidigare nämnt intervjuguider med ett antal 
teman innehållande relevanta frågor, som återkopplas till frågeställningen i studien. 
Anledningen till att vi utformade två intervjuguider var att vi genomförde två typer av 
intervjuer. En som riktade sig till ledningen för implementeringsarbetet och den andra 
som riktade sig till arbetsgruppen som genomgår förändringen. På dessa grunder ansåg 
vi att detta var nödvändigt, då studiens syfte var att studera båda sidor av 
implementeringsarbetet. För att säkerställa att frågorna i intervjuguiderna var 
lättförståeliga och relevanta genomfördes pilotintervjuer, vilket resulterade i små 
förändringar av ett antal frågor. Vi fick även intervjuguiderna godkända av vår 
handledare efter ytterligare justeringar.  
Bryman (2011) menar på att det finns en rad aspekter att ta hänsyn till vid 
genomförandet av en intervju. För att underlätta insamlingen av information skall 
forskarna spela in intervjuerna och därför ha en fungerande utrustning för ändamålet, 
detta tips tog vi också tillvara på vid intervjutillfällena. Bryman (2011) beskriver vidare 
att intervjun ska genomföras i en lugn och ostörd miljö, för få en god kvalité på 
inspelningen som möjligt. Men också för att respondenten inte ska behöva oroa sig över 
att någon obehörig kan höra vad som sägs under intervjun. Dessa aspekter som Bryman 
tar upp är något som vi tog i beaktning. För att säkerställa att inspelningen fungerade på 
ett korrekt sätt, spelade vi båda in intervjuerna på olika enheter. Intervjuerna 
genomfördes i en bekant miljö för respondenterna, då de utfördes på företagets kontor i 
ett avskilt rum. På detta sätt kunde vi också tillgodose Brymans (2011) tips om 
avskildhet, samt lugn och ostörd miljö. Intervjuerna ägde rum vid fem tillfällen med 
fem olika respondenter. Som tidigare nämnt var en av de fem respondenterna 
personalchefen på företaget och för den personen utformades en separat intervjuguide. 
Medan en annan intervjuguide utformades till de andra fyra tillhörde arbetsgruppen som 
genomgår förändringen. Detta gjorde vi för att belysa båda sidor av 
implementeringsarbetet, då vissa frågor ej var lämpade för personalchefen och vice 
versa.  Intervjuguiden var uppbyggd med teman innehållande ett antal frågor angående 
implementeringsarbetet. Vi använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att vi ej ställde frågorna i en viss ordning, utan lät samtalet löpa. Denna teknik 
använde vi för att ge respondenten frihet att utforma sina svar och på det sättet nå ett så 
bra resultat som möjligt. Följdfrågor var också något som dök upp under intervjuerna 
för att förtydliga vissa svar som respondenten gav, samt för att eftersträva ett naturligt 
samtal som möjligt. I missivbrevet informerade vi respondenterna om att intervjun 
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skulle ta max en timme och denna uppskattning visade sig vara i längsta laget, då 
intervjuerna i själva verket varade i 40-45 minuter. Vi satt både med under intervjun 
med olika roller. En av oss var intervjuledare, medan den andra satt bredvid och 
observerade intervjuns gång. Vi turades även om i dessa roller från intervju till intervju.  
 

Litteratursökning 
Litteraturen vi använt oss av fann vi genom sökningar på Linnéuniversitets olika 
databaser som SwePub, ERIC, PsycINFO, Academic search elite, samt Onesearch. 
Genom dessa informationskällor har vi främst funnit relevanta vetenskapliga artiklar 
och annan litteratur. Sökorden som användes var bl.a. implementering, implementation, 
change management, attitudes, employer attitudes, organizational change, 
förändringsarbete, resitance to organizational change, employees attitudes och 
psychological aspects. Vi har även använt oss av aktuell studielitteratur.  
 

Analys 

För att utföra analysen på ett korrekt sätt förhåll vi oss till Denscombes (2009) 
vägledande principer om analysarbete. Han menar på att forskare ska förhålla sig till 
fyra olika principer och den första handlar om resultatet, det vill säga data som ska 
analyseras utifrån en tydlig förankring i verkligheten. Forskaren ska också vara väl 
insatt och påläst på empirin för att göra en god analys, vilket beskriver den anda 
principen. Den tredje principen innefattar personliga åsikter och fördomar och att dessa 
ej ska påverka analysarbetet. Den fjärde och sista principen beskriver att forskaren ska 
bedriva upprepande processer för att bearbeta den empiriska data i samband med teorier 
och begrepp. 
För att underlätta transkriberingen spelade vi in intervjuerna för att i lugn och ro kunna 
skriva ut materialet på ett rättvisande sätt. Vi tog även Brymans (2011) beskrivning om 
olika steg vid kodning under beaktning i denna process. Transkriberingen arbetade vi 
med i olika steg, först läste vi igenom det nedskrivna materialet. I detta steg började vi 
också skriva ner nyckelfraser från intervjuerna och hur dessa eventuellt kunde tolkas 
och kodas. Andra gången som vi läste igenom materialet förde vi kontinuerliga 
anteckningar och delade in framkomna nyckelord under olika bestämda teman. På det 
sättet gjordes en kodning, vilket betydde att vi genererade en katalog över termer som 
bidrog till materialets tolkning enligt Bryman (2011). När uppdelningen av materialet 
hade gjorts granskade vi våra teman kritiskt för att se om det framkom fler samband och 
olikheter i kodningen av texten. Här läste vi ytterligare igenom det bearbetade 
materialet en gång, vilket i slutändan mynnade ut till en rad förändringar i 
tematiseringen av texten. När materialet lästs igenom och kontrollerats en tredje gång 
var vi nöjda med resultatet som innehåller flera underrubriker och symboliserar 
tematiseringen i transkriberingen.   
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RESULTAT 
Personalchef 
Bakgrund till implementeringsarbetet 
Personalchefen berättar att man tidigt i april 2014 från ledningen sida gick ut med flera 
olika förslag till flera delar av företaget. Vissa av dessa förslag realiserades snabbt och 
ett av dessa förslag som gick igenom var det som skulle påverka fastighetsskötarna i 
företaget. Respondenten berättar vidare att självaste grunden för förändringen var att 
någonstans stärka konkurrenskraften. Personalchefen fortsätter: 
 

Det låter kanske lite klyschigt men någonstans måste vi ändå helt enkelt 
sätta oss i kundperspektiv och ställa oss frågan vilka förväntningar och 
förhoppningar finns det på fastighetsskötarna? 

 
Det hela landade i att företaget kom fram till att de skulle ha en typ av total 
leverantörsprofil på fastighetsskötarna. Med detta menar respondenten att när 
fastighetsskötarna ändå finns i huset eller någonstans runt fastigheten förväntar sig 
kunderna att dem inte enbart ska syssla med grässkötsel och rabatter, utan att även 
kunna utföra enklare reparationer. Respondenten förklarar att det helt enkelt blir en 
service mot kunderna, då det blir tryggare med att ha ett ansikte som de känner igen, 
men även att företaget kan konkurrera med pris gentemot sina konkurrenter. 
 
Nästa steg i förändringen var att sjösatta förändringen, vilket man gjorde i början på juni 
2014. Företaget insåg snabbt att det blev en högre belastning på kundtjänst än vad de 
hade utgått ifrån. Detta gjorde att företaget utformade en lathund för när 
fastighetsskötarna skulle kopplas in och när de var de specialiserade hantverkarna som 
skulle kopplas in. Kort därefter togs ett konkret utbildningsprogram fram där det ingick 
en VVS-utbildning samt en lättare el-utbildning, detta för att förse fastighetsskötarna 
med nödvändiga kunskaper. 
 
När frågan om hur informationen kring förändringen nått fastighetsskötarna ställs till 
personalchefen, säger denne såhär: 
 

Där har vi nog i viss mån anledning att vara självkritiska. Den konkreta 
förändringen påannonserades som en helhet som skulle beröra flera 
avdelningar, detta var i mitten av april. Därefter så gick vi ut med ett 
skriftligt brev, som innehöll ganska mycket text med vad det var vi ville. 
 

Personalchefen fortsätter att berätta att företaget efter detta var hyfsat på tårna för att 
snappa upp reaktioner från de berörda, för att på så sätt följa upp det förändringen. 
Företaget hade även en sittning kort efter att förändringen påbörjats för att se om det var 
något som behövde förändras. Därefter har flera regelbundna möten hållits med 
ledningsgrupperna, detta har fått en stor prioritering där man diskuterat hur det hela har 
landat.  
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Lärande inom organisationen 
För att fastighetsskötarna skulle klara av förändringen med enklare reparationer 
arrangerade företaget två olika kurser, en tvådagars kurs inom VVS och en halvdagskurs 
inom elektricitet. Personalchefen på företaget berättar att alla fastighetsskötare 
genomgått den planerade utbildningsinsatsen. VVS-utbildningen var en genomgripande, 
konkret och uppskattad kurs, medan el-utbildningen inte var en 
fullbehörighetsutbildning, utan mer än överskådlig kurs inom området. Personalchefen 
berättar vidare att det inte finns några fler utbildningsinsatser planerade i framtiden, 
eftersom företaget befinner sig i ett steg för analysarbete för att utvärdera om fler 
utbildningstillfällen behövs arrangeras. 
 
Fastighetsskötarna ska endast genomföra enklare reparationer, större ingrepp kommer 
fortfarande snickarna och rörmokarna att ta hand om. Det är företagets kundtjänst som 
avgör vad som är enklare- respektive större reparationer när en kund ringer in ett 
problem. Företaget har utformat en lathund till dem som arbetar på kundtjänst och det är 
de som avgör vart ärendet ska skickas och vem som ska ta hand om det. Personalchefen 
berättar att fastighetsskötarna inte fått tagit del av lathunden, eftersom ledningen inte vill 
begränsa dem i deras arbete. Intervjupersonen säger följande. 
 

Det är ett intressant område inom pedagogik, hur öppen ska man vara med 
sådan info. Lathunden hade kanske inbringat en mer klarhet för 
fastighetsskötarna, men den kunde även varit begränsande. Nu är de ganska 
fria att prova sina vingar.  

 
Under ledningens uppstart av implementeringsarbetet diskuterades användandet av en 
handlingsplan för fastighetsskötarna i förändringen. Personalchefen beskriver att 
handlingsplanen dock aldrig användes och som en punkt där ledningen självkritiska till. 
Under uppstarten pratade ledningen mycket om att handlingsplanen skulle innehålla 
mjuka värden, t.ex. en pärm guldkant, där de kunde bocka av varje steg i 
fastighetsskötarens utveckling. Varje steg skulle också premieras på något sätt, när de 
t.ex. klarat av sitt första el-jobb. Personalchefen understryker att det var synd att en 
sådan handlingsplan aldrig användes. 
 
När intervjun ägde rum med personalchefen var förändringen redan igång och personen 
berättar att det framkommit en del synpunkter om den. Hela idén med förändringen vilar 
på att fastighetsskötarna arbetar på ett och samma område, men respondenten beskriver 
att verkligheten ser ut på ett annat sätt. Vissa fastighetsskötare arbetar på stora 
bostadsrättsområden, vilket gör att dessa person finns på området hela tiden. Men oftast 
arbetar fastighetsskötarna på fyra eller fem olika områden och personalchefen håller med 
de fastighetsskötare som tycker att förändringen tappat halva poängen. Ledningen har 
därför givit kundtjänst direktiven att de ska styra fastighetsskötarnas besök hos kunderna 
enligt det planerade veckobesöket på området. För att på det sättet undvika att 
fastighetsskötaren ska slippa åka runder mellan sina olika områden på ett oplanerat sätt. 
Personalchefen berättar vidare att det fungerat sådär till en början och kanske fortfarande 
gör för de fastighetsskötare som arbetar på flera områden. Andra synpunkter som 
framkommit från arbetsgruppen är att det råder en oklarhet i förändringen i sig. 
Personalchefen är ganska säker på att fastighetsskötarna upplever förändringen som 
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rörig, då arbetsgruppen inte riktigt vet vad som ingår i deras nya arbetsuppgifter. 
Synpunkter om utbildningskursernas kvalité är också något som kommit på tal. 
 
Personalchefen på företaget berättar att det inte är någon ingående uppföljning planerad 
för att följa upp fastighetsskötarnas kompetensutveckling. När intervjun ägde rum 
pågick medarbetarsamtalen med arbetsgruppen och dessa beskrivs som en form av 
uppföljningsmöten. Enligt personalchefen har företaget också en ”nöjd kund” 
undersökning som fungerar som ett uppföljningsverktyg bland företagets kunder. Sådana 
undersökningar sker vartannat år och nästa tillfälle är planerat att äga rum år 2015. 
Respondenten berättar vidare att det inte finns någon punktinsats som enbart har för 
avsikt att följa upp implementeringsarbetet och förändringen för fastighetsskötarna. 
 

Förtroende 
På frågan om fastighetsskötarna har fått utrymme att komma med synpunkter om 
förändringens innebörd svarar personalchefen på följande vis. 
 

Av de sex orter som genomgått förändringen, så är det Växjö som har haft 
mest begränsat med utrymme för att ge sina synpunkter. Det beror på att det 
blev ett sådant konkret datum i april, då vi informerade om att en reparatör 
fick gå hem, samtidigt som vi släpper informationen om den här 
förändringen. På de andra ställena har de haft lite längre startsträcka, 
medan i Växjö var det ”hands on” direkt. 

 
Anledningen till att fastighetsskötarna gavs ett begränsat utrymme för sina synpunkter 
var tidsaspekten, enligt personalchefen. Mer tid lades istället på fackförhandlingar, 
eftersom företaget avslutade en reparatörs anställning på grund av arbetsbrist, än att 
informera generellt om förändringen.  
 
För att motivera fastighetsskötarna i genomförandet av förändringen arrangerar 
företaget regelbundna grupp- och personalmöten, där all personal inom företaget 
medverkar. På sådana möten vill företaget påminna de anställda om vad de faktiskt 
uppnått och vad de har presterat, för att uppmärksamma deras arbete. Personalchefen 
berättar att ett sådant möte ska ske samma vecka som intervjun ägde rum. Företaget 
försöker också motivera fastighetsskötarna i deras lönesamtal, då den som fixat 
förändringen på ett bra sätt t.ex. får 100 kr mer i lön. I denna fråga kommer även 
pärmarna med guldkant på tal igen. 
 
Personalchefen berättar också att ledningen stött på en del motstånd till förändringen 
från arbetsgruppen. De största protesterna har dock ej kommit från Växjö. Men det har 
funnits exempel på fastighetsskötare på någon av orterna, som har haft två år kvar till 
pension som inte velat delta på utbildningskurserna. Den här reaktionen är också något 
som framkommit av någon fastighetsskötare i Växjö. En annan aspekt som framkommit 
från fastighetsskötarna är tidsfrågan, om hur de ska hinna med sitt arbete. 
Arbetsgruppen upplever att företaget inte tänkt igenom förändringen fullt ut och att 
ledningen utgår från en hypotes i denna fråga, eftersom flera av fastighetsskötarna 
ansvarar över flera olika områden. För att hantera motståndet har personalchefen 
personligen deltagit i olika diskussioner i företagets fikarum. Detta för att ge in bild av 
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att företaget ej vill vara som personalchefen uttrycker det ”superformella och 
utestängande”, för att på det sättet skapa ett förtroendegivande ledarskap. 
Respondenten berättar vidare att en viss lyhördhet och dialog har funnits mellan 
fastighetsskötare och företagets ledning inom implementeringsarbetet. 
 

Övrigt 
Här konstaterar personalchefen att företaget endast haft en fastighetsskötare som sagt 
upp sig under förändringen, vilket berodde på helt andra orsaker. Respondenten tycker 
detta är ett positivt tecken.   
 

Fastighetsskötarna 
Information och kommunikation 
Respondenterna är överens om att de fick ta del av informationen om förändringen på 
ett möte. Det framgår även i svaren att några av dem inte riktigt minns vilket sorts möte 
det var, någon benämner mötet som ett stormöte där företagets VD informerade om 
förändringen. Medan andra beskriver att det var under ett kort veckomöte. De är också 
oense om det ägt rum ett eller flera möten om förändringen. Respondenterna upplevde 
beskedet om förändringen som ett direktiv från ledningen, där de också fick en 
möjlighet att framföra sina synpunkter om förändringens innebörd och genomförande. 
Dock fick deras synpunkter och åsikter ej något gensvar, enligt arbetsgruppen. En 
fastighetsskötare beskriver det såhär kring hur de fick informationen; 
 

Egentligen ingen information, det har varit ett kort möte om förändringen 
från ledningen men inget annat. 

 
Andra informationskällor om förändringen har presenterats i skriftlig form på företagets 
intranät, där fastighetsskötarna på eget initiativ kunnat gå in och ta del av 
informationen. Överlag upplevs kommunikationsvägar och informationsflöde mellan 
ledning och fastighetsskötare som bristfälliga. Informationen som arbetsgruppen har 
fått ta del av upplevs som otillräcklig och oplanerad från ledningens sida. 
Fastighetsskötarna upplever även att de velat få mer djupgående information om 
förändringens genomförande och vid fler tillfällen. I detta fall beskrivs informationen 
mer som riktlinjer, och en djupare och tydligare beskrivning av förändringens 
genomförande efterfrågas av arbetsgruppen.  
 
En annan fråga som var genomgående i alla intervjuer var vad som klassas som enklare 
reparationer. Här finns det en tveksamhet inom arbetsgruppen eftersom de inte riktigt 
vet var skiljelinjen går mellan enklare och tyngre reparationer. Är det en tyngre 
reparation ska uppgiften ej utföras av en fastighetsskötare, utan den ska istället åtgärdas 
av exempelvis en snickare. Skillnaden mellan de olika reparationerna är något som 
ledningen ej kommunicerat ut till arbetsgruppen och en tydlighet i denna fråga är något 
som efterfrågas av alla fastighetsskötare.  
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Syfte och mål med förändringen 
Syftet och målet med förändringen beskrivs överlag som raka och klara direktiv från 
ledningen. Flertalet fastighetsskötare upplever att syftet och målet med förändringen var 
att det skulle bli mer lönsamt för företaget och billigare för kunderna. Uppfattningen 
om hur detta skulle uppnås var genom att fastighetsskötarna skulle utföra enklare 
reparationer när de befann sig på bostadsområdet, för att undvika en utkörningskostnad 
för kunderna. Några av dem menar också att syftet och målet med förändringen var att 
säga upp reparatörer, eftersom deras tjänster blev överflödiga, då fastighetsskötarna nu 
övertog en del av deras arbete. För att på det sättet spara pengar och bli mer lönsamma. 
Syftet och målet som ledningen kommunicerat upplevs som ohållbara, eftersom 
respondenterna har svårt att se hur förändringen ska fungera tidsmässigt på ett praktiskt 
sätt, men de tycker att tanken är god.  
 

Syftet och målet med förändringen var väl så att man skulle kunna få ner 
kostnaderna för kunden. Eftersom att vi befinner oss på plats. 
 

Förväntningar 
Respondenternas allmänna inställning kring organisationsförändringar i arbetslivet är att 
det är något som är naturligt och bör göras då och då. Alla trycker även på att det är 
viktigt att om förändringen inte fungerar bör de som leder förändringen ha så pass god 
insikt att de tänker om enligt respondenterna. En av respondenterna upplever att så 
länge de få vara med och diskutera förändringen är det bra. Flertalet av respondenterna 
har inte varit med om en stor förändring tidigare som påverkat deras arbetsuppgifter i 
stor utsträckning som denna förändring gjort. 
 
De flesta av respondenterna hade blandade känslor kring förändringen. En av 
respondenterna beskriver det som att det positiva med förändringen var att tanken var 
god och att det skulle främja den personliga utvecklingen. Medan de negativa 
förväntningarna bestod av tidsfrågan som alla fastighetsskötare sa att de visste att det 
aldrig skulle fungera i praktiken. En annan respondent beskrev att dennes förväntningar 
på förändringen var att det skulle innebära hårdare arbete i och med att det skulle utföra 
fler arbetsuppgifter, fast på samma tid som tidigare. Samma respondent upplevde det 
som en positiv förändring, då denne gillar att arbeta hårt. Nackdelen med att arbeta 
hårdare var dock att detta inte syntes i lönekuvertet och då finns det genast ingen 
anledning till arbeta hårdare. 
 
När det kom till ledningens förväntningar upplevde en av respondenterna att de skulle 
utföra deras nya arbetsuppgifter med kvalité. Enligt en annan respondent tror denne att 
ledningens förväntningar är att respondenten ska lösa uppgiften i sin nya yrkesroll enligt 
förändringens innebörd. En tredje förväntning var att de skulle klara av den ökade 
arbetsbelastningen. 
 

Reaktioner och inställningar 
Fastighetsskötarna upplevde även att ledingen ej tog deras synpunkter under beaktning, 
utan beslutet om förändringen och hur den skulle genomföras hade redan tagits. När 
fastighetsskötarna tänker tillbaka på när de fick ta emot beskedet berättar majoriteten av 
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respondenterna att beslutet om förändringen kom som en överraskning för 
arbetsgruppen.  
 
Vid den tidpunkt som intervjuerna ägde rum framförde respondenterna att de upplevde 
kraven på dem från företagets sida som orimliga. Den främsta anledningen till detta var 
en ökad arbetsbelastning. Flertalet fastighetsskötare upplever att de efter förändringen 
måste hinna med fler arbetsuppgifter på samma tid som innan förändringen trädde i 
kraft, vilket enligt dem motsvarar en heltidsanställning.  

 
Kraven känns orimliga och egentligen väldigt hårt ställda. Ingen mår ju bra 
av att ha för mycket att göra, sen ska man heller inte ha för lite att göra, en 
måttlig mängd hade varit rimlig. Visst vi får en del uppbackning av 
byggservice, men sen måste man själv våga säga till om det blir för mycket 
att göra och fråga en kollega om hjälp.  
 

Den genomgripande inställningen till förändringen är i grund och botten positiv bland 
huvuddelen av fastighetsskötarna. Eftersom de nu får utföra fler arbetsuppgifter, vilket 
enligt fastighetsskötarna skapar variation i det dagliga arbetet, samtidigt som det bidrar 
till personlig utveckling. De är också positiva till förändringen eftersom det skulle 
skapa en bättre service till de som bor på områdena. Men de upplever att förändringens 
genomförande borde vara mer anpassad till verkligheten.  
 

Tidsaspekten 
Tidsfrågan är återkommande under alla intervjuer och den främsta aspekten som 
framkallar negativa känslor hos flertalet fastighetsskötare gentemot förändringen. 
Respondenterna som arbetar på flera områden upplever att de inte hinner med alla 
arbetsuppgifter när de är på plats på ett område. Till skillnad från fastighetsskötare som 
arbetar på ett stort område och som har bättre förutsättningar att klara av alla åtaganden, 
eftersom personen alltid är på plats på området. Detta betyder att de ändå får köra runt 
bland olika områden för att hinna med sina åtaganden för att ge en bra service. På så 
sätt blir det en utkörning till området som upplevs som en tidskrävande del av arbetet. 
En av respondenterna uttryckte tidsfrågan på följande vis. 
 

Jag åker nästan alltid runt i och med att jag har så pass många områden, 
det blir nästan aldrig att jag kan stanna på ett ställe. Det blir mycket åkande 
när man har många småområden och man kanske bara är på ett område en 
gång i veckan. Om ett problem uppstår kan jag ju inte säga att jag kommer 
om sex dagar om man precis varit på där. Då kommer servicen bli lidande 
på området, så det slutar med att jag ändå får åka dit igen. Det blir en del 
restid som sväljer ren arbetstid, ofta finns det heller inte verktyg och man 
får då åka och hämta dem först. Man dödar tid hur man än gör, så logistiskt 
är det ju inte särskilt smart.   

    
Fastighetsskötarna upplever överlag att tidsfrågan motsätter sig till förändringens 
innebörd om att arbetsgruppen ska utföra exempelvis enklare reparationer hos kunderna 
inom ramen för det planerade besöket. När detta inte hinns med, får fastighetsskötaren 
som arbetar på flera områden ändå köra tillbaka till området för att åtgärda problemet. 
Det är på dessa grunder som flertalet inom arbetsgruppen upplever tidsaspekten som 
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orealistisk. Därför önskar dessa fastighetsskötare återigen mer djupgående information 
om hur ledningen rent praktiskt tänkt sig att genomförandet av förändringen ska gå 
ihop, ur ett tidsmässigt perspektiv. Respondenterna upplever att de endast fått riktlinjer 
och har sedan dess fått lösa tidsaspekten utifrån eget initiativ. Därför önskar 
arbetsgruppen tydligare direktiv från ledningen i denna fråga, då de har svårigheter att 
hinna med alla arbetsuppgifter inom ramen för det planerade besöket på ett visst 
område.  
 

Förutsättningar och konsekvenser 
Alla respondenter upplevde att förändringen som skulle ske skulle ha en positiv 
inverkan i deras yrkesroll som fastighetsskötare. Genom att de boende i fastigheterna 
skulle få ett välkänt ansikte som utförde majoriteten av alla uppdrag i området. Alla 
trycker dock på att de skulle vara till fördel om de kunde ha alla verktyg på plats, för att 
ge de boende en ännu snabbare service. Då fastighetsskötarna har en maskinpark som 
finns på ett annat område än var de har sitt kontor. Fastighetsskötarna i företaget 
framförde ett flertal gånger i början till de ansvariga att de skulle behöva fler redskap 
för att utföra reparationerna. En av respondenterna uttryckte sig såhär: 
 

… mitt i allt ska man iväg på en reparation. Då kanske man har 
gräsklippare och släp med sig så ska gräsklipparen ställas av, släpet hakas 
av och sedan hämta verktyg någon annanstans eftersom att man troligtvis 
inte har med sig vad man behöver, eller om man är på plats så får man åka 
iväg ändå för att hämta verktyg i och med att alla bilar inte är fullutrustade. 
 

De kände att det inte gavs tillräckliga förutsättningar för att utföra sina nya 
arbetsuppgifter. Istället fick arbetsgruppen planera och låna verktyg av varandra vilket 
var tidsförödande och ett irritationsmoment. Det resulterade i att några fastighetsskötare 
själva åkte och köpte de verktyg som behövdes. De vet heller inte varför ledningen ej 
gav dem verktygen som behövdes i början av förändringen. 
 

Förtroende 
Flertalet fastighetsskötare som deltagit i studien har uppfattningen om att arbetsgruppen 
ej fått vara delaktiga i utformningen av förändringen, eftersom beslutet om 
förändringen kom som en överraskning. De uppfattar att beslutet om förändringen och 
dess innehåll helt har bestämts av ledningen på egen hand. Majoriteten av 
fastighetsskötarna berättar att de framförde sina tankar och synpunkter i ämnet, men 
fick inget gehör från företagets ledning. Istället skulle de arbeta som ledningen tänkt det 
för att förhålla sig till beslutet om förändringen. En respondent upplevde att bristen på 
deltagande gjorde att denne inte kände något förtroende från ledningen. 
 

Motivation 
Överlag känner sig respondenterna som tidigare nämnts motiverade att utföra de nya 
arbetsuppgifterna och detta beror på att de i grund och botten tycker om tanken med 
förändringen. De beskriver också att det är motiverade att utföra de nya 
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arbetsuppgifterna, eftersom de får en större variation i det dagliga arbetet, då de får 
utföra fler moment. En av personerna säger följande.  
 

Självklart att det kul att prova på nya saker, som man inte gjort innan och 
problemlösning ju ganska roligt. Att lära sig nya saker är alltid skoj och 
viktigt för ens utveckling, det sporrar en.  

 
Respondenterna berättar vidare att motivationen hos de flesta kommer från ett 
personligt engagemang för att lära sig nya saker och utvecklas som personer. De tycker 
också att det är motiverande att hjälpa en kund som blir nöjd med fastighetsskötarnas 
service. Fortsättningsvis upplever de att motivationen mer grundar sig på ett personligt 
plan, snarare än att motivationen framkallats från företaget som ej upplevs uppmuntra 
arbetsgruppen till förändringen. I denna fråga kommer verktygs- och tidsfrågan på tal 
igen. Flertalet av fastighetsskötarna upplevde verktygsbristen som mindre motiverande 
och något som skapade en negativ inställning till förändringen.  
 

Lärande i organisationen 
Den valda arbetsgruppen upplevde inte att det fick en tydlig handlingsplan kring hur 
förändringen skulle ske. Efter att beskedet kom så var det egentligen ”pang på” som en 
av respondenterna uttryckte sig. En annan av respondenterna upplevde detta som 
problematiskt, då denne inte hade några förkunskaper kring lättare reparationer. 
Utbildningar som utlovades kom långt mycket senare, detta gjorde att denne fick ta 
hjälp av sina kollegor till en början. Samarbetet var då enligt respondenten något som de 
gjorde på eget initiativ. Senare i processen insåg samma respondent att mycket av de 
reparationer som skulle utföras var reparationer han gjort hemma och egentligen inte 
krävde några större kunskaper. Ytterligare en respondent uttryckte sig att upplägget 
kändes ogenomtänkt, ledningen hade hela tiden haft en tanke med genomförandet, men 
den har företaget missat att förmedla till dem berörda. Därav har förändringens mening 
känts otydlig för majoriteten av fastighetsskötarna i företaget.  
 
På frågan om hur respondenterna skulle lära sig dem nya arbetsuppgifterna svarade en 
av respondenterna att det var en fråga som denne också ställt till sig själv. De andra 
respondenterna berättade om utbildningstillfällena som kom efter en tid, den ena 
utbildningen var en VVS-utbildning, där både teoretiska och praktiska inslag ingick. 
Medan den andra utbildningen var en kortare el-utbildning, där man mer påtalade om de 
risker som finns när man är i kontakt med el. Majoriteten av respondenterna var eniga 
om att VVS-utbildningen gav en mer ”kött på benen” och var väldigt givande. Medan 
en annan respondent inte alls tyckte att de var givande, utan den enda skillnaden från 
tidigare var att denne nu fick ett diplom som sa att personen nu var kvalificerad för att 
utföra VVS-reparationer. Alla respondenter påtalade tydligt att detta dock inte alls 
hjälpte dem när det kom till tidsaspekten. 
 

Stöd 
På frågan om fastighetsskötarna fått stöd från ledningen för att klara av förändringen 
råder det delade meningar om. Några av dem upplever att ledningen inte alls har 
fungerat som ett stöd, utan menar på att de förväntas lösa situationen på egen hand. De 
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berättar också att de inte fått något stöd i frågan om material och verktyg, då detta ej 
tillgodosågs av ledningen. Andra respondenter menar att de fått ett visst stöd av 
ledningen genom att de deltagit i grundläggande utbildningskurser för att klara av 
förändringen. Alla fastighetsskötare var överens om en punkt och det var efterfrågandet 
av en långsiktig plan som på ett tydligt sätt beskriver förändringens struktur och 
innebörd. Likaså att det bör utformas en utvärderingsplan som framför vad som har varit 
bra respektive dåligt med förändringen. Enligt arbetsgruppen finns inte någon sådan plan 
i dagsläget.   
 
Två av respondenterna eftersökte även någon form av uppföljning. En av dessa tror att 
detta kommer att tas upp på kommande medarbetarsamtal. Den andra berättade att 
företaget inte bedriver någon form av uppföljning, då de inte kollar upp om 
fastighetsskötarnas jobb är utfört på ett korrekt sätt hos kunderna. Denne nämner också 
att det ska finnas något som heter Q-möten inom företaget och beskrivs som 
kvartalsmöten. Men något sådant möte har inte alls ägt rum under året. Respondenten 
menar att ett sådant tillfälle hade varit bra att bedriva små uppföljningar på. Dessa har ej 
blivit av trots att flertalet av fastighetsskötarna efterfrågat Q-mötena.  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
I denna studie valde vi att utföra en kvalitativ forskningsmetod istället för en kvantitativ. 
Anledningen till att vi valde denna metod var på grund av att vi ville ha ett större djup i 
de svaren som vi skulle få. Hade en kvantitativ studie utförts, hade vi med allra största 
säkerhet något ut till fler respondenter och på det sättet kunnat generalisera resultatet på 
ett annorlunda sätt. Men då vi var ute efter diskussionen och samtalet med 
respondenterna för att på så sätt få ut mer information, som annars hade missats i en 
kvantitativ studie. Vi fick på så sätt en större förförståelse till ämnet som studien berör, 
då det var respondenternas uppfattningar och erfarenheter som vi ville åt. Vi menar på 
att den kvalitativa metoden var allra bäst lämpad för vår studie. 
 

Urval 
I vår studie intervjuade vi fem respondenter varav fyra var fastighetsskötare. Hade vi 
haft mer tid hade det självklart varit till en fördel att intervjua fler respondenter, för att 
på så sätt få ett ännu mer legitimt resultat. Urvalet gjordes med hjälp av en kontakt på 
företaget, som själv hade en del i förändringen. Det hade kanske varit ännu bättre om vi 
på något sätt hade kunnat göra urvalet slumpvis om vi hade haft mer tid. En av 
medarbetarna hade haft sitt medarbetarsamtal innan intervjun, respondentens svar 
kanske på något sätt påverkats av detta, då de andra tre inte hade haft det ännu. Detta på 
grund av att den respondenten som haft medarbetarsamtalet kanske kan ha fått feedback 
som de andra inte ännu fått ta del av. Detta är något som kan ha påverkat vårt resultat 
och som vi har tagit i beaktning. Då vårt urval endast utgick från ett företag, kunde vårt 
resultat endast kopplas till det valda företaget och inte till hela yrkesgruppen. 
 
Den femte personen vi intervjuade hade ett personalansvar och var med i förändringen 
ifrån ett ledningsperspektiv. Anledningen till att vi valde att intervjua denna respondent 
var för att vi ville få en ännu större förförståelse till själva bakgrunden av förändringen. 
Denna person var samma person som hjälpte oss med urvalet till de andra fyra 
respondenterna. Detta kan kanske ha påverkat studiens utfall, men vi upplevde inte att 
detta haft någon inverkan på studien, då de utvalda respondenterna svarade på ett 
övergripande sätt utifrån deras upplevda perspektiv.  
 

Förförståelse 
Då vi valde att använda oss av det induktiva synsättet i vår studie var förförståelsen till 
organisationen och själva implementeringsarbetet en stomme i förarbetet. Då vi hade en 
förförståelse var det även viktigt att se på hela förändringen ur en så objektiv synvinkel 
som möjligt. Det induktiva synsättet innebar att vi var tvungna att sätta oss in i 
implementeringsarbetet innan vi tog del av de teorier som vi använde oss av. För att inte 
bli påverkade av företagets information, var vi noggranna med att vara objektiva. Vi 
upplevde att det induktiva synsättet var det bästa för vår studie för att vi hade valt att se 
hur de påverkade, reagerade och sedan jämföra med vad teorierna säger och inte hur de 
borde reagera utifrån teorierna. 
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Instrument 
Under insamlingen av empirin till studien användes en metod som heter 
semistrukturerade intervjuer. Denna metod innebär som tidigare nämnt att intervjun ska 
ta upp olika teman, samt att frågorna ej behöver ställas i ordningsföljd. Valet av denna 
metod föll väl ut, då vi på ett avslappnat sätt kunde intervjua respondenterna. 
Intervjuerna var mer som vanliga samtal och på det sättet upplevde vi att 
respondenterna kände sig mer bekväma och gav oss därför mer djupgående svar. Vilket 
också var en av de främsta anledningarna till att vi valde den semistrukturerade 
intervjuformen.  
 
Det utformades två stycken intervjuguider eftersom vi genomförde två typer av 
intervjuer. Intervjuguiderna var utformade kring samma frågeställningar, men där vi 
riktade frågorna på två olika sätt för att belysa båda sidor av 
implementeringsarbetet.   Intervjuguiderna utformades med olika teman som kopplades 
till studiens frågeställning. Nu i efterhand skulle vi kunna tänka oss att justera vissa 
frågor i intervjuguiderna, eftersom att vi märkte att en del frågor berörde samma sak. 
Hade vi haft möjlighet till det kanske svaren från respondenterna varit mer konkreta. Vi 
är dock nöjda med utfallet och resultateten i intervjuerna.  
 
Innan intervjuerna ägde rum på företaget gjordes två pilotintervjuer för att ta reda om 
frågorna var lättförståeliga. Vi uppfattade att alla respondenter förstod innebörden och 
innehållet av frågorna och på det sättet fick vi även innehållsrika svar på frågorna. 
Intervjuerna ägde även rum på företagets kontor och på olika dagar vid olika tidpunkter. 
För att stärka reliabiliteten i studien hade vi kunnat utföra intervjuerna vid samma 
tidpunkt på dagen, men detta var tyvärr ej möjligt. 
 

Insamling 
För att underlätta insamlingen av empirin spelades alla intervjuer in för att vi skulle 
kunna återgå till materialet i transkriberingen. Alla inspelningar var av god kvalité då vi 
tydligt kunde höra vad som sades på det inspelade materialet. Intervjuerna ägde som 
tidigare nämnt rum på företagets kontor i en avskild mötessal. På det sättet kunde vi 
även möta Brymans (2011) krav om avskildhet och en lugn och ostörd miljö. Vi tror 
även att miljön spelade en viss roll i respondenternas öppenhet, eftersom ingen obehörig 
kunde höra vad som sades under intervjun, samt de etiska riktlinjerna som 
respondenterna fick i skriftlig och i muntlig form innan intervjuernas start. Det 
semistrukturerade tillvägagångssättet tillät också respondenten en stor frihet att 
formulera sina egna svar på sitt eget sätt, vilket vi ansåg var en stor fördel i insamlingen 
av information. 
 

Analys 
Under analysarbetet använde vi oss av Denscombes (2009) vägledande principer om 
analysarbete. Den svåraste av dessa principer var att ej blanda in fördomar och 
personliga åsikter i den data som vi samlat in. På det sättet uppstod det diskussioner 
mellan författarna för att förhålla oss på ett objektivt sätt. Dessa diskussioner anser vi 
främjat studiens kvalité. Vi har även satt oss in och läst på empirin i flera omgångar för 
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att skapa en god grund för transkriberingen och analysarbetet, som vi anser har en tydlig 
förankring till verkligheten. Kodningen och tematiseringen i transkriberingen upplever 
vi som genomarbetad och uppdelningen av olika teman förtydligar även resultatet med 
olika underrubriker.  
 

Resultatdiskussion 
Information & kommunikation 
Vi har i vår bakgrund berättat att det är tidskrävande för att få till ett lyckat 
implementeringsarbete. Att få till en ny metod eller arbetsgång kräver en tydlig 
planering, där det viktigt ta reda på vad det är för behov företaget har för att införa en 
förändring (Socialstyrelsen, 2012). Både Fixen, et al. (2005) och Socialstyrelsen (2012) 
utgår från att implementeringsarbetet sker i fem olika steg. Dessa fem steg behandlar 
tillvägagångssättet kring hur ett implementeringsarbete ska genomföras. De tre första 
stegen i denna modell är de väsentliga i uppstartfasen av en implementering. Steg ett 
innebär att man ska utföra en behovsinventering där man tar reda på vad det är för 
förändringsbehov som behövs, utifrån de behoven som behövs ska man finna det bästa 
sättet att tillfredsställa dessa behov (Socialstyrelsen, 2012). Nästa steg är att ta själva 
beslutet att genomföra förändringen (Socialstyrelsen, 2012). När sedan beslutet tagits 
att implementeringen ska infrias är det dags för det viktigaste steget som innefattar 
planeringen av förändringen. Här gäller det att se vilka resurser som behövs allt från 
material, nyrekryteringar, nya lokaler etc. Allt för att vara förberedd till när 
förändringen sedan ska träda i kraft, det är då dags för utbildningar, fortbildningar, 
praktisk träning samt tid för att låta förändringen mogna hos personalen 
(Socialstyrelsen, 2012). 
 
Enligt personalchefen togs flera förslag till förändringar i företaget upp i april 2014, allt 
för att effektivisera och på det sättet stärka konkurrenskraften. Förändringen för 
fastighetsskötarna realiserades snabbt och förändringen sjösattes i juni 2014. Innan dess 
informerade företaget de berörda om förändringen som skulle ske, detta är något som 
personalchefen själv upplever att de kunnat göra på ett bättre sätt. En av de anställda 
blev uppsagd på grund av arbetsbrist, då fastighetsskötarna skulle ta över dennes 
uppgifter. Förändringen innebar i kortare drag att fastighetsskötarna skulle börja utföra 
lättare reparationer. Företaget tog även tag i utbildningar som skulle kunna tänkas 
behövas. Enligt personalchefen var ledningen på tårna när förändringen konkretiserades 
för att snappa upp reaktioner hos fastighetsskötarna. Personalchefen berättar även att de 
snabbt insåg att förändringen även berörde kundtjänst på ett större plan än vad de först 
anat. Det togs då fram en lathund till kundtjänst för att de skulle veta vad som skulle 
göras av fastighetsskötarna och vad som skulle göras av exempelvis hantverkarna. 
 
Efter att ha samtalat med fastighetsskötarna fick vi fram att i vissa punkter är de inte 
överens med personalchefens berättelse om hur förändringen har gått till. 
Fastighetsskötarna var överens om att det fått informationen om förändringen på ett 
möte, en av de anställda berättade att denne upplevde det hela som ett direktiv. De 
nämner också att informationen lades upp i intranätet och kunde därigenom nås av alla. 
Då flertalet av fastighetsskötarna gärna hade velat ha mer information upplever vi att 
man redan i detta skede inte fått med sig alla fastighetsskötare. Som Socialstyrelsen 
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(2012) skriver i sin stegmetod är planeringen en av de viktigaste bitarna till att få till ett 
lyckat implementeringsarbete. Det framgår att företaget stressat igenom 
informationstillfället till de berörda och inte riktigt insett vikten av att kommunicera på 
ett tydligt sätt kring hur förändringen ska gå till. Då företaget vid detta tillfälle var 
precis i början av hela förändringen borde de redan här tydliggjort förändringens 
innebörd. För att på det sättet som Socialstyrelsen (2012) beskriver det, få alla personer 
i organisationen att förstå behovet av förändringen och på så sätt undvika negativa 
inställningar. Vid intervjuerna med fastighetsskötarna var det en fråga som de alla hade 
ställt sig, vad som klassas som en enklare reparation. Det finns en tveksamhet hos 
fastighetsskötarna vid denna punkt då de inte vet var skiljelinjen går mellan en enklare 
och en tyngre reparation. Då en enklare reparation i vissa fall kan ta timmar att felsöka. 
Detta har inte kommunicerats ut av ledningen. Personalchefen berättar att ledningen 
inte gjort detta, då de anser att det skulle kunna begränsa fastighetsskötarna i deras 
arbetsuppgifter. Det kanske skulle kunna göra att fastighetsskötarna inte anser att vissa 
uppgifter som ”deras”. I denna fråga förstår vi ledningen, men tror att det behövs 
utföras någon form av utvärdering på hur företaget ska fortsätta i denna fråga, då det är 
en central del av förändringen. Guldbrandsson (2007) skriver i sin 
forskningssammanställning om ordet lättanvänd som ett begrepp. Hon menar på att 
implementeringen av en ny metod inte bör vara för svår för att den ska lyckas. Är den 
nya metoden okomplicerad och enkel att använda kommer den också vara lättare att 
implementera. På något sätt bör Guldbrandssons (2007) begrepp lättanvänd kanske 
kunna vara ett ledord till utvärderingen. Kundtjänstens lathund kanske kan utvecklas på 
något sätt för att underlätta för fastighetsskötarna. Syftet med förändringen är något 
som fastighetsskötarna upplever har kommunicerats på ett tydligt sätt. Det framkommer 
dock att syftet upplevs som ohållbart, då de har svårt att se hur förändringen ska 
fungera tidsmässigt. 
 

Reaktioner & konsekvenser 
Guldbrandsson (2007) beskriver i sin forskningssammanställning kriterier för ett 
framgångsrikt implementeringsarbete. I denna sammanställning presenteras olika steg 
för att nå ett lyckat resultat när nya metoder implementeras. En av de steg som hon tar 
upp är synliga resultat. Med detta steg menar Guldbrandsson (2007) att om den nya 
metoden visar tydliga och snabba resultat blir det också lättare att implementera. Därför 
är det viktigt att implementeringsprocessen är upplagt på ett sådant sätt. Ett annat steg 
som tas upp anpassningsbarhet, vilket innebär att en ny metod bör anpassas efter lokala 
omständigheter för att underlätta implementeringen. Metoden ska anpassas utifrån den 
dagliga driften på företaget. 
 
I Battistellis, et al. (2013) artikel tas det upp olika former av oro som kan förekomma 
vid implementering av nya metoder. En form kallas för oro för innehållet i förändringen 
och innebär den oro som uppstår för effekterna av den förekommande förändringen och 
den anställdas roll. En annan form kallas för oro för att klara av förändringen, vilket 
innebär att de anställda är oroliga för att inte kunna bemöta de krav som förändringen 
utgör. Battistelli, et al. (2013) menar på att individer kan uppleva olika nivåer och 
former av oro. Men också att oron kan göra att de anställda avfärdar förändringens 
mening och innebörd. Istället för att försöka anpassa sig för att på ett effektivt sätt finna 
sin roll i förändringsarbetet.  
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Alla fastighetsskötare upplevde förändringen som något positivt och att den skulle ha 
en positiv inverkan på deras yrkesroll. De tyckte om idén om att de boenden i 
fastigheterna skulle få ett välkänt ansikte som utförde majoriteten av alla uppdrag i 
området. Några av dem betonade också att förändringens innebörd dock ej kommer 
fungera rent praktiskt, eftersom de ansvarar för flera småområden. Personalchefen är 
också inne på samma spår och berättar att det framkommit en del synpunkter om 
förändringen. Hela idén med förändringen vilar på att fastighetsskötarna arbetar på ett 
och samma område och personalchefen beskrev att verkligheten ser ut på ett annat sätt. 
De fastighetsskötare som arbetar på stora bostadsområden har bättre förutsättningar för 
att arbeta i linje med förändringen, eftersom det befinner sig på ett och samma område 
hela tiden. Men majoriteteten av fastighetsskötarna ansvarar för många småområden 
och personalchefen håller därför med fastighetsskötarna om att förändringen tappat 
halva poängen. Då fastighetsskötarna upplever att de ändå får köra runt bland sina 
bostadsområden på ett oplanerat sätt för att hinna med sina arbetsuppgifter. 
Personalchefen var också ganska säker på att fastighetsskötarna upplevde förändringen 
som rörig, då arbetsgruppen kanske inte riktigt vet vad som ingår i deras nya 
arbetsuppgifter. Fastighetsskötarna upplevde också att företagets ledning ej gav dem 
tillräckliga förutsättningar för att klara av förändringen. En punkt som alla inom 
arbetsgruppen tog upp var bristen på verktyg.   
 
Beträffande ovanstående teori om implementeringsarbete och den empiri som 
framkommit kan det vara fullt möjligt att fastighetsskötarna ej upplevt några synliga 
resultat med den aktuella förändringen. Arbetsgruppen berättar som tidigare nämnt att 
de tycker förändringens grundidé är god, men att den ej fungerar i praktiken. Denna 
bild förstärks också av personalchefen som kan förstå fastighetsskötarna om att 
förändringen tappat halva poängen. Hade implementeringsarbetet varit upplagt på ett 
annat sätt som tydligt visade på snabba resultat, kanske det verkliga resultatet hade sett 
annorlunda ut enligt teorin. Enligt en del av fastighetsskötarna har ej förändringen 
anpassats efter den dagliga driften. Detta eftersom majoriteten av dem arbetar på flera 
småområden, vilket gör det svårt för dem att klara av alla arbetsuppgifter när de 
befinner sig på ett område. Det resulterar i att det ändå blir körande fram och tillbaka 
mellan områdena, vilket motsätter sig till förändringens innebörd enligt vissa 
fastighetsskötare. Anpassningsbarheten kan vara en anledning som framkallat osäkerhet 
kring förändringens syfte och innebörd hos arbetsgruppen. 
 
På frågan om fastighetsskötarna är oroliga för förändringen råder det delade meningar 
om. Vissa är inte alls oroliga, medan andra upplever konsekvenserna som stressande, då 
de känner att det är svårt att hinna med alla arbetsuppgifter för att motsvara innebörden 
av förändringen. I längden kan oron påverka implementeringsarbetet på ett negativt sätt. 
Det finns en risk att de fastighetsskötare som känner oro kan komma att avfärda 
förändringens mening och innebörd och på det sättet ej finna sin roll i 
förändringsarbetet, enligt Battistelli, et al. (2013). 
 

Förtroende & motivation 
Genom tidigare forskning inom implementering har det framkommit anställdas 
motstånd till förändring ofta grundar sig på hanteringen av förändringsarbetet. 
Misskötsel av ett förändringsarbete kan leda till stress och cynism och därmed minska 
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engagemanget, motivationen, arbetstillfredsställelsen och den organisatoriska tilliten 
bland de anställda. Det är därför viktigt att organisationer hanterar förändringsarbetet 
effektivt för att skapa förtroende och motivation i personalstyrkan (Fuchs & Prouska, 
2014). För att skapa, förtroende, motivation och en positiv inställning till förändringen 
bland de anställda måste det byggas upp en tillit mellan ledning och anställda. En sådan 
tillit byggs upp genom de anställda känner sig delaktiga i implementerings framväxt, 
samt att de får uppmuntring och uppskattning från företagets ledning (Fuchs och 
Prouska, 2014). De anställda är också i behov av effektiv kommunikation och 
inflytande som utgör grunden för förtroendeskapande relationer mellan ledning och 
anställda enligt Sverke, et al. (2008). 
 
Majoriteten av fastighetsskötarna upplever att de inte fått vara delaktiga i utformningen 
av implementeringsarbetet. Utan de är av uppfattningen att utformningen av 
förändringen helt har fattats av ledningen på egen hand. De upplever heller inte att de 
fått gehör från ledningen när de framfört sina synpunkter och åsikter. En av 
fastighetsskötarna upplevde att bristen på deltagande gjorde att denne inte kände något 
förtroende från ledningen. Personalchefen håller även med om att arbetsgruppen gavs 
ett begränsat utrymme för sina synpunkter och anledningen till det var tidsaspekten. 
Mer tid lades på fackförhandlingar än att informera generellt om förändringen, enligt 
personalchefen. Kommunikationen mellan ledningen och arbetsgruppen anses som 
bristfälliga enligt fastighetsskötarna, då de hade velat ha mer ingående information om 
implementeringsarbetet. Medan personalchefen menar på att en viss lyhördhet och 
dialog har funnits mellan arbetsgruppen företagets ledning angående 
implementeringsarbetet. Personalchefen berättade även att ett visst motstånd 
framkommit till förändringen bland fastighetsskötarna. Detta motstånd grundar sig på 
tidsfrågan och att vissa fastighetsskötare upplever att de inte hinner med sitt arbete. För 
att hantera motståndet har personalchefen deltagit i olika diskussioner i företagets 
fikarum för att skapa ett förtroendeingivande ledarskap. 
 
Fastighetsskötarna berättar i intervjuerna att alla känner sig motiverade att utföra de nya 
arbetsuppgifterna överlag. Motivationen vilar på att arbetsgruppen tycker om tanken 
med förändringen och att de får en större variation i det dagliga arbetet. Det 
framkommer också att motivationen grundas på ett personligt plan, snarare än att 
motivationen framkallats från ledningen som ej upplevs uppmuntra arbetsgruppen till 
förändringen. I denna fråga berättade personalchefen att ledningens tanke från början att 
det skulle finnas exempelvis en pärm med guldkant, där de kunde bocka av varje steg i 
fastighetsskötarnas utveckling. Varje steg skulle då premieras på något sätt, när de t.ex. 
klarat av sitt första elarbete. Personalchefen understryker också att det var synd att en 
sådan motivationsfaktor aldrig användes. För att motivera arbetsgruppen i 
genomförandet av förändringen arrangerar företaget regelbundna grupp- och 
personalmöten, där all personal inom företaget medverkar för att belysa vad de 
åstadkommit. Ledningen försöker också motivera fastighetsskötarna i deras lönesamtal 
genom löneförhöjning. 
 
Delaktigheten i implementeringsarbetet är något som båda sidor av 
implementeringsprocessen efterfrågar. Ledningen skulle velat att fastighetsskötarna 
hade fått vara mer delaktiga i utformningen om det hade funnits mer tid. Samtidigt som 
arbetsgruppen också efterfrågar mer delaktighet och inflytande från ledningen. På det 
sättet blir det tydligt att företaget inte lyckats att uppfylla Fuchs och Prouskas (2014) 
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punkt om delaktighet, vilket också kan vara en bidragande faktor till fastighetsskötarnas 
minskade förtroende till ledningen. Kommunikationen mellan ledningen och 
arbetsgruppen råder det dock delade meningar om. Fastighetsskötarna anser överlag att 
kommunikationen är bristfällig, medan personalchefen berättar om att en viss lyhördhet 
och dialog har funnits mellan arbetsgruppen företagets ledning. Vad detta beror på är 
inget som framkommer i studiens empiri, men i slutändan kan det resultera i att 
arbetsgruppen får minskat förtroende till företagets ledning enligt Sverke, et al. (2008). 
Motståndet till förändringen kan kanske bottna i bristen på delaktighet och 
kommunikation i implementeringsarbetet. Fuchs och Prouska (2014) menar på att 
förändringsarbetet bör hanteras effektivt för att undvika motstånd bland 
personalstyrkan. Kanske kan det vara så att det råder tveksamheter även i denna fråga. 
 
Fastighetsskötarna känner sig motiverade att utföra de nya arbetsuppgifterna, men 
beskriver att motivationen kommer ur ett personligt plan, snarare än att motivationen 
framkallats från ledningens sida. Utifrån denna insikt finns det krafter inom 
arbetsgruppen att genomföra förändringen eftersom de även upplever tanken som god. 
Kan ledningen finna en väg att fånga upp arbetsgruppens motivation är det fullt möjligt 
att förändringen får större genomslagskraft, vilket i slutändan kan leda till ett bättre 
resultat. Kanske var införandet av guldpärmen rätt väg att gå, men som aldrig blev av, 
för att öka motivationen från ledningens sida. Motivation inom implementering hänger 
samman med Fuchs och Prouskas (2014) teorier om förtroende och delaktighet. Om 
ledningen även här kan finna en vinnande väg finns det förutsättningar att öka 
motivationen från ledningens sida bland arbetsgruppen, enligt Fuchs och Prouska 
(2014). 
 

Lärande i organisationen 
Örtenblad (2004) menar att lärande inom en organisation är en förutsättning för 
implementering av nya metoder. Han beskriver lärande utifrån fyra olika aspekter och 
menar att endast de organisationer som genomfört alla aspekter kan kalla sig för en 
lärande organisation. Den första aspekten handlar om organisatoriskt lärande som delas 
in i tre nivåer. Single- double- och deutero loop learning. För att organisatoriskt lärande 
ska vara möjligt anser Örtenblad (2004) att organisationer måste kunna lära sig på alla 
tre nivåer. Den andra aspekten handlar om lärande i arbete och fokuserar på det 
informella lärandet inom organisationen. Inlärningsklimat är den tredje aspekten och 
handlar om att främja och underlätta lärandet på arbetsplatsen. Den fjärde och sista 
aspekten är lärande strukturer som beskriver vilka förhållanden och miljöer som ska 
råda i företaget för att skapa hållbara lärande strukturer.   
 
För att klara av förändringen fick fastighetsskötarna genomgå två olika utbildningar. Av 
arbetsgruppen framgår det att utbildningarna kom långt mycket senare, vilket de 
upplevde som problematiskt, eftersom förändringen redan hade påbörjats. En av 
fastighetsskötarna berättar att arbetsgruppen fick ta hjälp av varandra eftersom alla inte 
hade den kunskap som behövdes. Samarbetet var också något som uppstod på eget 
initiativ inom arbetsgruppen. En annan person bland fastighetsskötarna uttryckte att 
även om att förändringens genomförande kändes ogenomtänkt. Arbetsgruppen upplevde 
att de inte fått tillräcklig med information eller någon handlingsplan om hur 
förändringen skulle genomföras. En annan synpunkt som framkom var hur 
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arbetsgruppen skulle lära sig de nya arbetsuppgifterna. Någon menade på att det främst 
var genom utbildningsinsatserna som ledningen ordnat, men att dessa inte var 
tillräckliga. En annan menade på att VVS-utbildningen var givande och gav mer ”kött 
på benen”. Personalchefen berättar att företaget ordnat med två olika 
utbildningstillfällen och att alla fastighetsskötare genomgått den planerade 
utbildningsinsatsen. Det finns heller inga planerade utbildningsinsatser i framtiden, 
eftersom företaget befinner sig i ett steg för analysarbete för att utvärdera om fler 
utbildningstillfällen behövs arrangeras. Personalchefen berättar även att det diskuterades 
användandet av en handlingsplan under ledningens uppstart av implementeringsarbetet. 
Den tänkta handlingsplanen användes dock aldrig, vilket ledningen är självkritiska till. 
 
Utgår vi från Örtenblads (2004) teori om lärande organisationer och den första aspekten 
kan det vara möjligt att utbildningsinsatserna utgör en förbättring av rutinmässiga 
arbetsuppgifter. Vilket i detta fall kan uppfylla kravet om single-loop learning. Det 
framgår också att fastighetsskötarna har kapaciteten att ifrågasätta dessa handlingar och 
förmågan att se verkligheten utifrån olika perspektiv. På det sättet kan företaget uppnå 
kravet om double-loop learning. Eftersom det finns tendenser att företaget upplever 
både single- och double-loop learning är det även möjligt att de kan uppfylla kravet om 
deutero-loop learning. Deutero-loop learning innebär att företaget använder single- och 
double-loop learning tillsammans. Det finns tydliga tecken på informellt lärande inom 
arbetsgruppen, vilket uppfyller kravet om lärande i arbete. Ett sådant tecken grundar sig 
på att arbetsgruppen fick samarbeta och lära sig av varandra när förändringen trädde i 
kraft. Utbildningstillfällena som ledningen ordnade kan ses som en faktor som 
underlättar lärandet på arbetsplatsen, vilket gynnar inlärningsklimatet. Örtenblad (2004) 
menar att det måste finnas en positiv atmosfär som gör inlärningen lätt och naturlig på 
arbetsplatsen. Av fastighetsskötarna svar framgår det att de har en vilja att lära sig nya 
saker och utvecklas i sin yrkesroll. Här kanske det kan finnas mer att göra från 
ledningens sida för att ta vara på arbetsgruppens vilja och för att gynna 
inlärningsklimatet ännu mer på arbetsplatsen. Implementeringsarbetet kan vara ett 
exempel på att företaget är en flexibel organisation mer än en byråkratisk. Företaget 
genomgår förändringen eftersom de vill bemöta kundernas behov och kanske till och 
med överträffa deras förväntningar. Örtenblad (2004) menar att en flexibel organisation 
underlättar varje individs lärande, vilket kan innebära att företaget även här uppfyller 
kravet om lärande strukturer. 
 
Ser vi lärandet utifrån synvinklarna ovan kan företaget kalla sig för en lärande 
organisation. Men naturligtvis finns det olika infallsvinklar som kan tyda på att 
företaget ej uppfyller kravet om en lärande organisation. Ett exempel på en sådan 
infallsvinkel kan vara att företaget ej använde sig av en handlingsplan för att tydliggöra 
förändringens olika steg. En handlingsplan hade nog gynnat arbetsgruppen i 
förändringens tillvägagångssätt.  
 

Stöd 
Socialstyrelsen (2012) tar upp tre centrala punkter i fråga om stöd vid 
implementeringsarbete. Den första punkten handlar om kompetensen hos användarna 
och att de ges rätt förutsättningar för att klara av den nya metoden som implementeras. 
En sådan förutsättning kan exempelvis vara att företaget ger de anställda kompetens 
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genom utbildning, handledning och tydlig information under processens gång. Nästa 
steg är att företaget ska inta en stödjande roll, vilket betyder att de ska ha ett utvecklat 
system som hjälper de anställda med återkoppling och hur de nya metoderna fungerar. 
Tredje punkten handlar om ett effektivt ledarskap med tydliga roller och 
ansvarsfördelare för att bemöta eventuellt motstånd på bästa sätt. Men även att de som 
ansvarar för implementeringen ska vara lyhörda och anpassningsbara för anställdas 
uppfattningar.  
 
Det råder delade meningar i frågan om ledningens stöd bland fastighetsskötarna. Några 
av fastighetsskötarna upplever att ledningen inte alls har fungerat som ett stöd, utan att 
de förväntas att lösa situationen på egen hand. Andra menar på att de fått ett visst stöd 
från ledningen genom utbildningsinsatserna för att klara av förändringen. Alla 
fastighetsskötare är dock överens om att de saknar en långsiktig handlingsplan som 
tydliggör förändringens struktur och innebörd. Arbetsgruppen berättar även att de är i 
behov av handledning och en utvärderingsplan som följer upp och framför positiva och 
negativa delar med förändringen. Personalchefen berättade att det inte finns någon 
direkt uppföljning inplanerad som enbart är till för att följa upp fastighetsskötarnas 
kompetensutveckling och den aktuella förändringen för arbetsgruppen. Viss 
återkoppling bedrivs genom medarbetarsamtal och dessa kan liknas vid en form av 
uppföljningsmöten, enligt personalchefen. 
 
Utgår vi från Socialstyrelsens (2012) centrala punkter råder det en viss tveksamhet om 
ledningen ger arbetsgruppen det stöd som efterfrågas. Den främsta insatsen som 
ledningen ordnat med är utbildningstillfällena för fastighetsskötarna. Vilket enligt 
Socialstyrelsen (2012) är en form av stöd för att förse arbetsgruppen med rätt 
kompetens. Den andra punkten kan dock ses som bristfällig i frågan om uppföljning och 
handledning. Arbetsgruppen efterfrågar båda delar och personalchefen berättar också att 
någon punktinsats gällande uppföljning och handledning ej är inplanerad och aktuell i 
dagens läge. Varför en sådan insats ej är inplanerad framgår tyvärr inte i empirin. En 
viss uppföljning och handledning äger dock rum genom medarbetarsamtalen som 
ledningen har med arbetsgruppen. Fastighetsskötarna efterfrågar också mer lyhördhet 
från ledningen och att deras synpunkter uppmärksammas i implementeringsarbetet. 
Enligt fastighetsskötarna beskrivs beslutet om implementeringen som ett direktiv som 
de ej fått vara med att utforma. På dessa grunder kanske inte ledningen kan ses som 
anpassningsbara, då de enligt arbetsgruppen bestämt förändringens innebörd på egen 
hand, utan att lyssna på den berörda arbetsgruppen. Personalchefen beskriver att 
ledningen varit lyhörda i viss mån där fastighetsskötarna kunnat framföra sina 
synpunkter. På dessa grunder kanske det kan finnas tendenser av ett effektivt ledarskap 
som utgör en stödjande organisation. 
 

Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur ett företag genomför ett implementeringsarbete 
av förändrade arbetsuppgifter, samt hur förändringen upplevs av den berörda 
arbetsgruppen. Frågorna som vi ville besvara var följande, hur genomförs 
implementeringen av de förändrade arbetsuppgifterna? På vilket sätt arbetar företaget 
för att förändringen ska ske så framgångsrikt som möjligt? Hur upplever arbetsgruppen 
det rådande implementeringsarbetet? 
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Implementeringens tillvägagångssätt av nya arbetsuppgifter: 
 

• Ledningen ordnade med informationsmöten för att informera arbetsgruppen om 
implementeringens innebörd och syfte. Enligt fastighetsskötarna upplevdes 
informationen mer som ett direktiv, där de ej fick möjlighet att framföra sina 
synpunkter om förändringens innebörd och syfte. Det förekom även regelbundna 
möten mellan ledningsgrupperna inom företaget, där olika steg i processen 
utvärderades.   

 

• Information kring förändringen framkom även i företagets intranät. Där gick det 
enligt fastighetsskötarna att läsa sig in på förändringen man ville 

 

• Utbildningsinsatser planerades och genomfördes från ledningens sida, för att 
tillgodose fastighetsskötarna med nödvändig kompetens. Utbildningsinsatserna 
uppskattades överlag av arbetsgruppen, medan någon tyckte att kurserna inte 
gav någon ny kunskap.  

 
Arbetsgången för att få till en lyckad implementering: 

 

• Av vad som framkom i resultatet har företaget genomfört två olika insatser för 
att nå en lyckad implementering. Dessa är som tidigare nämnt 
utbildningstillfällena och informationsmötena.  

 

• Här saknas det tyvärr fler lyckade implementeringsinsatser.  
 
Arbetsgruppens tankar och upplevelser om den rådande förändringen: 

 

• Flertalet av fastighetsskötarna ställer sig frågade till vad en enklare reparation är. 
Det råder en stor tveksamhet kring var skiljelinjen går mellan en enklare 
reparation och en tyngre reparation.  

 

• Flertalet av fastighetsskötarna upplever att ledningen inte tar deras synpunkter 
under beaktning. Bland annat synpunkterna kring hur förändringen skulle gå till 
men även vad för redskap som behövs vid de olika reparationerna. 
Arbetsgruppen efterfrågade en större delaktighet i utformandet av 
implementeringen. 
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• Den genomgripande inställningen till förändringen är positiv då de med 
förändringen får varierande yrkesuppgifter. De känner sig även motiverade att 
utföra de nya arbetsuppgifterna, då de tycker att tanken med förändringen är 
god.   

 

• Arbetsgruppen ser kritiskt på själva genomförandet. Enligt arbetsgruppen blir 
det tidsbrist vid utförandet av de nya arbetsuppgifterna, då de gamla och nya 
uppgifterna fortfarande ska genomföras under samma tid som tidigare. Flertalet 
av fastighetsskötarna arbetar på flera bostadsområden, vilket försvårar 
arbetsgången enligt implementeringens innebörd och upplevs därför som 
orealistisk. 

 

• En handlingsplan är något som efterfrågas av arbetsgruppen för att tydliggöra 
implementeringens olika steg. Uppföljnings- och utvärderingsmöten är också 
något som fastighetsskötarna efterlyser. 

 
 

 

Vidare forskning 
Efter att ha gjort denna studie så kan vi författare konstatera att det hade varit av 
intresse att vidare studera hur de andra implementeringsprocesserna gått till vid de 
andra avdelningarna i företaget. Har de stött på liknande problem? Det hade även varit 
av intresse att se ifall det finns något samband med fastighetsskötare generellt kring 
deras syn på implementering. En annan intressant tanke som väckts är om man gjort 
studien som en kvantitativ studie och istället fått med alla fastighetsskötare i företaget. 
Hade resultatet i den studien då speglat det vi fått fram i denna studie. 
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Bilaga I 

I 

Missiv 
Hej! 
Vi är studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö 
som nu är inne på vår femte termin och har därmed i uppgift att skriva en C-uppsats. 
Uppsatsen ska inrikta sig på arbetslivspedagogik och vårt valda tema är 
implementeringsarbete inom organisationer. 
Syftet med denna studie är att undersöka en organisations implementering av förändrade 
arbetsuppgifter, samt hur implementeringen upplevs av den aktuella yrkesgruppen. 
Vi har fördjupat oss i litteratur samt forskning kring det valda temat. Utöver detta skulle 
vi vilja komplettera vår studie genom att ta hjälp av er organisation. Därför är vi 
tacksamma att du som har erfarenhet inom ämnet, ställer upp som intervjuperson till vår 
studie. Din medverkan kommer att vara värdefull för vårt resultat. Intervjun kommer att 
bestå av cirka 16 frågor och vår ambition är att det inte kommer ta mer än en timme. 
Viktigt för dig är även att vi kommer att ta hänsyn till de etiska riktlinjer som ställs på 
forskning. Det finns fyra etiska krav som man ska tas till hänsyn. Det första är 
informationskravet vilket innebär att vi som forskare ska informera de vi intervjuar vad 
syftet med vår forskning är. Det andra är samtyckeskravet vilket innebär att du som 
deltagare i undersökningen har själv rätt att bestämma när du vill avbryta din 
medverkan. Det tredje kravet är konfidentalitetskravet där har vi som forskare i uppgift 
att i största möjliga mån behandla er med konfidentialitet, obehöriga människor skall 
även inte kunna ta del av era personuppgifter. Det sista kravet är nyttjandekravet som 
betyder att det resultat vi får fram genom intervjuerna endast får användas i 
forskningsändamål. 
 
Vi ser fram emot att träffa dig på intervjun (DATUM&KLOCKSLAG)! 
 
Med vänliga hälsningar: 
Haben Debessay hd222bk@student.lnu.se 
Robert Tjernström robert.tjernstrom@gmail.com 
 
 
Handledare: Marie Gunnarsson marie.gunnarsson@lnu.se 
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Bilaga II 

I 

Intervjuguide Fastighetsskötare 
Del 1: Allmän information 

1.     Berätta kort om dig själv? 
-‐ Ålder och hur länge du arbetat på företaget? 
-‐ Vilken position har du på företaget? 
-‐ Vad är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

Del 2: Information 

1.     Vilken information har du fått om förändringarna som kommer att ske i din yrkesroll? 
2.     På vilket sätt fick du ta del av informationen? 

-‐ Flera olika informationskällor och personer? 
-‐ Har denna information varit tillräcklig? 

3.     Hur har företaget förmedlat syfte och mål med förändringen? 
-‐ Har detta varit tydligt nog? 
-‐ Om inte, vad kunde gjorts bättre? 

Del 3: Förväntningar 

1.     Vad är din allmänna inställning till organisationsförändringar inom arbetslivet? 
2.     Har du tidigare erfarenhet av organisationsförändringar inom arbetet? 

-‐ Om ja, berätta om dina erfarenheter kring detta. 
3.     Berätta vilka förväntningar du har på den aktuella förändringen? 
4.     Vad tror du förändringen innebär för dig i din yrkesroll? 

-‐ Hur tror du detta kommer påverka ditt arbete? 
5.     Vilka förväntningar tror att ledningen har på dig i dina nya arbetsuppgifter? 

Del 4: Lärande inom organisationen 

1.     Hur är det tänkt att ni ska genomgå denna förändring? 
-‐ Har ni fått ta del av en handlingsplan om hur förändringen kommer att ske? 
-‐ Hur ser i så fall en sådan plan ut för dig? 

2.     På vilket sätt är det meningen att du ska lära dig de nya arbetsuppgifterna? 
3.     Hur kommer företaget följa upp dina nya kunskaper, så att du vet att du utför de nya 

arbetsuppgifterna på korrekt sätt? (Också fråga om stöd) 

Del 5: Förtroende 

1.     På vilket sätt har du varit delaktig i utformningen av förändringen? 
-‐ Har du fått utrymme att komma med dina synpunkter om förändringens 

innehåll? 
2.     Hur motiverad känner du dig för att utföra de nya arbetsuppgifterna? 

-‐ Har företaget en inverkan i detta och i så fall på vilket sätt? 
3.     Hur upplever du de nya kraven som arbetsgivaren ställer på dig? 

-‐ Oro, motstånd, positiv, personlig utveckling? 
-‐ Hur har denna känsla uppstått? 



 

II 

4.     Upplever du att du har/får tillräckligt med stöd från företaget för att klara av 
förändringen? 

-‐ Om ja, hur har fått detta stöd? 
-‐ Om nej, hur skulle du vilja att företaget agerade för att ge dig detta stöd? 

Del 6: Övrigt 

1.     Vad är den allmänna inställningen till förändringen bland er fastighetsskötare? 
2.     Är det något mer du vill tillägga kring de frågor vi ställt? 
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III 

Intervjuguide Personalchef 
Del 1: Allmän information 

1.     Hur gammal är du och hur länge har du arbetat på företaget? 
2.     Vilken är din högst avslutade utbildning? 
3.     Vilken är din befattning och vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden har du? 

Del 2: Bakgrund till implementeringsarbetet 

1.     Berätta kort om den kommande förändringen för fastighetsskötarna? 
2.     Hur kom ni fram till att en sådan förändring var nödvändig? 

-‐ Vad är målet med förändringen? 
3.     Vad är din roll i den aktuella förändringen? 
4.     På vilket sätt har ni nått ut med informationen till fastighetsskötarna om förändringen? 
5.     Vem/vilka inom organisationen leder implementeringsarbetet? 

-‐ Hur ser ett sådant ledarskap ut? 

Del 3: Lärande inom organisationen 

1.     Hur påbörjades förändringen (gällande planering och integrering)? 
-‐ Och hur är det tänkt att förändringen kommer att ske i sin helhet? 

2.     På vilket sätt är det meningen att fastighetsskötarna ska lära sig om sina nya 
arbetsuppgifter? 

-‐ Hur är det tänkt att kunskaperna ska överföras från teori till praktik? 
3.     Hur kommer ni att följa upp kompetensutvecklingen för fastighetsskötarna, så att det 

faller i linje med förändringens mål? (Också fråga om stöd) 

Del 4: Förtroende 

1.     Har fastighetsskötarna fått utrymme att komma med sina synpunkter om förändringens 
innebörd? 

-‐ Om ja vad har då framkommit? 
-‐ Om nej varför inte? 

2.     Hur motiverar och uppmuntrar ni fastighetsskötarna i genomförandet av förändringen? 
3.     Har ni stött på något motstånd från anställda, i så fall vad och när i processen? 

-‐ Hur hanterade ni detta? 

Del 5: Övrigt 
1. Är det något mer du vill tillägga kring de frågor vi ställt? 

 


