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ABSTRACT 
Titel: Delaktighet och förtroende – finns dessa i ett förändringsarbete? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
Högskolan i Gävle  
Institutionen för ekonomi  
801 76 Gävle  
 
Författare: Sofia Holm  
 
Handledare: Per-Arne Wikström 
 
Syfte: Syftet med det här arbetet är att beskriva hur personalen, ledningsgrupp och chefer 
upplever att organisationsförändringar genomförs hos Försäkringskassan Gävleborg. Detta med 
fokus på personalens delaktighet i förändringsarbetet och förtroende för ledningsgruppen och 
chefsgruppen.  
 
Slutsats: Ledningsrepresentanten tror att de lyckas skapa delaktighet och förtroende bland 
majoriteten av personalen medan områdeschefen upplever att ledningen och chefer har 
misslyckats radikalt med att skapa delaktighet och förtroende för ledningen men att förtroendet 
för närmsta chefen är stort. Enhetschefen tycker att de inte lyckats helt med att skapa delaktighet 
men att de har hanterat sin del på ett bra sätt. Upplevelsen av förtroende delar hon med 
områdeschefen. Endast en eller två ur personal gruppen kände delaktighet och/eller förtroende för 
lednings- och chefsgruppen. Några kände att de delvis kände delaktighet och förtroende medan de 
flesta inte kände vare sig delaktighet eller förtroende.     
 
Nyckelord: Omorganisation, delaktighet och förtroende 
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ABSTRACT 
Title: Participation and confidence – do they exist in a change project? 
 
Level: Final assignment for Batchelor Degree in Business Administration 
University of Gävle 
Department of Business Administration 
S- 801 76 Gävle, Sweden 
 
Author: Sofia Holm 
 
Supervisor: Per-Arne Wikström 
 
Purpose: The purpose with this work is to describe how the staff and management board 
experience the reorganization at the regional social insurance office in Gävleborg is carried 
through. My focus will be on the staff’s sense of participation and the confidence they feel for the 
management board and group of managers. 
 
Conclusion: The representative from the management board thinks that they managed to create a 
sense of participation and confidence among the majority of the staff while the district manager 
experience that the management board and managers failed radical with creating a sense of 
participation and confidence. Above that, the district manager thinks that the confidence in the 
nearest manager is larger. The unit manager thinks that they have not managed entirely to create a 
sense of participation but that they handled their part in a good way. She shares the experience 
about confidence with the district manager. Only one or two from the staff group felt a sense of 
participation and/or confidence for the management board and managers. Some partly felt a sense 
of participation and confidence but the majority of the staff group did not felt either a sense of 
participation or confidence.   
 
Keywords: Reorganisation, participation and confidence 
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SAMMANFATTNING 
Omorganisationer i företag och i organisationer är vanligt förekommande och oftast nödvändiga 
för dess överlevnad. Att motivera och inspirera människor genom att tillfredställa till exempel en 
känsla av att bli sedd eller en känsla av kontroll över sitt liv har visats vara framgångsrikt i en 
omorganisering. Annan forskning visar att delaktighet är en av hörnstenarna för en lyckad 
förändring. I det här arbetet undersöker och beskriver jag hur personalen och lednings- och 
chefsgruppen hos Försäkringskassan Gävleborg upplever att pågående förändringsarbete 
genomförs hos dem. Det jag fokuserar på är personalens känsla av delaktighet och förtroende för 
lednings- och chefsgruppen. Jag valde att börja mitt arbete med att studera tidigare forskning 
avseende en känsla av delaktighet och förtroende i till exempel en omorganisering. Utifrån detta 
intervjuade jag tre representanter ur lednings- och chefsgruppen, en från ledningsgruppen, en från 
gruppen områdeschefer och en från gruppen enhetschefer, samt genomförde en 
enkätundersökning bland personalen. Både intervjuerna och enkäten innehöll frågor om 
definiering av delaktighet och förtroende, vad ledningsgrupp och chefer arbetat med för att uppnå 
detta, vad som krävs av personalen och hur delaktighet och förtroende uppnåtts. 
 
Resultatet av undersökningen visar att majoriteten i båda respondentgrupperna definierar 
delaktighet och förtroende likadant. Därefter skiljer sig meningarna åt både mellan 
respondentgrupperna men även inom respondentgrupperna. Det som lednings- och 
chefsgrupperna har jobbat med för att uppnå känslan av delaktighet och, indirekt, förtroende är att 
ge information så tidigt som möjligt och att föra en dialog. De tycker att personalen måste visa 
engagemang och vilja för att delaktighet skall vara uppfyllt, vilket finner stöd i tidigare forskning. 
Informationen från huvudkontoret i Stockholm har erhållits i omgångar vilket lett till att det har 
funnits få svar att ge på personalens frågor. Detta har upplevts frustrerande av intervjuade chefer. 
Förtroendeskapande har inte målinriktat arbetats med utan mer indirekt genom att skapa en känsla 
av delaktighet, trygghet och att ge information. 
 
Trots att det är information som arbetats med från lednings- och chefsgrupp upplever flertalet av 
personalen att de fått dålig information och de delar de båda chefernas uppfattning att det inte 
funnit några svar att få. Majoriteten av personalen har visat en vilja att engagera sig genom att ta 
till sig den givna informationen, ställa frågor, delta i diskussioner och ge synpunkter. Resterande 
känner att det inte varit någon idé att engagera sig då allt redan är beslutat av huvudkontoret i 
Stockholm. Att förtroendeskapande inte var något som arbetats med speglade sig i personalens 
svar om förtroende för lednings- och chefsgruppen. Svaren avseende förtroende var mer 
varierande än svaren rörande delaktighet. Hälften ur personalgruppen tyckte att informationen om 
omorganiseringen funnits löpande och varit bra. Medan flera ur personalen hade svårt att se att 
ledningsgruppen gjort något alls för att skapa förtroende.   
 
Ledningsrepresentanten tror att de lyckas skapa en känsla av delaktighet och förtroende bland 
majoriteten av personalen medan områdeschefen upplever att ledningen och chefer har 
misslyckats radikalt med att skapa delaktighet och förtroende för ledningen men att förtroendet 
för närmsta chefen är stort. Enhetschefen tycker att de inte lyckats helt med att skapa delaktighet 
men att de har hanterat sin del på ett bra sätt. Upplevelsen av förtroende delar hon med 
områdeschefen. Endast en eller två ur personalgruppen kände delaktighet och/eller förtroende för 
lednings- och chefsgruppen. Några kände delvis delaktighet och förtroende medan de flesta inte 
kände vare sig delaktighet eller förtroende.     
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SUMMARY 
Reorganizations in company’s and in organizations are commonly and usually necessary for their 
survival. To motivate and inspire people by satisfying for example a feeling of being noticed or a 
sense of control over your own life appear to be successful in reorganization.  Research-work 
shows that a sense of participation is one of the cornerstones for a successful change. In this work, 
I examine and describe how the staff, management board and group of managers who works for 
the regional social insurance office in Gävleborg experience that the reorganization in progress is 
carried through. The things I focus on are the staff’s sense of participation and the confidence they 
feel for the management board and group of managers. I chose to start my work by studying 
former research-work regarding a sense of participation and confidence in for example 
reorganization. From this, I preformed three interviews, one with a member of the management 
board, one with a district manager and one with a unit manager. Above that, I preformed an 
inquiry investigation among the staff. Both the interviews and the inquiry investigation contained 
questions about the definition of participation and confidence, about the work from the 
management board and group of managers to archive that, about what is called for from the staff 
and how the sense of participation and confidence was achieved. 
 
The result of this investigation shows that the majority in both respond-groups define both 
participation and confidence the same way. After that, separates their opinion both between the 
respond-groups as well as in the respond-groups. The things the management board and group of 
managers worked with to achieve a sense of participation and, indirect, confidence was to give 
information as early as possible and to lead a dialog. They feel that the staff must take an active 
part in and show a will for a sense of participation to be fulfilled; this finds support in former 
research-work. When a sense of participation does not exist between the management board in 
Gävleborg and the head office in Stockholm the scope to form own ways with in the change 
project has been small. The information from the head office has been received in bits witch has 
lead to few answers to give the staff on their questions. Confidence making have not been worked 
with goal-directed but more indirect by creating a sense of participation, safety and to give 
information. 
 
In spite of the fact that it is information, the management board and group of managers have been 
working with several in the staff-group experience that they have received poor information and 
they share the manager’s opinion that there was no answers to be had. The majority of the staff-
group had shown a will to take an active part by absorbing the given information, asking 
questions, participate in discussions and by giving their point of view. The rest feel that there is 
not any idea to take an active part when everything already has been decided. That confidence 
making was not anything that had been worked with reflected in the staff-groups answers about 
confidence in the management board and group of managers. The answers concerning confidence 
were more varied than the answers concerning a sense of participation. Half the staff-group 
thought that the information about the reorganization was there to be had running and had been 
good. While several from the staff- group had difficulties to see that the management board had 
done anything at all to create confidence. 
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Representative from the management board thinks that they managed to create a sense of 
participation and confidence among the majority of the staff, while the district manager 
experience that the management board and managers failed radical with creating a sense of 
participation and confidence. Above that, the district manager thinks that the confidence in the 
nearest manager is greater. The unit manager thinks that they have not managed entirely to create 
a sense of participation, but that they handled their part in a good way. She shares the experience 
about confidence with the district manager. Only one or two from the staff group felt a sense of 
participation and/or confidence for the management board and group of managers. Some partly 
felt a sense of participation and confidence but the majority of the staff-group did not felt either a 
sense of participation or confidence.   
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1 Inledning 
”Behoven av fortlöpande omställningar, helst produktiva sådana, ställer krav på ett kontinuerligt 
förändringsarbete i organisationer som långsiktigt vill överleva och bli framgångsrika. Detta är 
svårt, inte minst eftersom förändringar av de allra flesta människor upplevs som hotande och 
besvärliga”. (Sandström 2000, s. 19) 

 
”Om människor på en arbetsplats blir sedda av sin ledning, om de upplever att de betyder något, 
om arbetsgruppen svetsas samman i gemensamma intressen – ja då blir de anställda mer 
engagerade i sina jobb, de trivs bättre och deras produktion ökar". (Jerkedal 1986 s. 75) 

 

1.1 Bakgrund 
Ovan citat framhåller, enligt min tolkning, att förändringar är nödvändiga för organisationer och 
dess överlevnad. Om dessa förändringar skall bli framgångsrika måste ledningen ha en vi-känsla 
och personalen skall kunna känna delaktighet och förtroende för att sträva mot samma mål. Visst 
är det viktigt att ”hänga med i svängningarna” och möta kundernas krav men hur upplever 
personalen och ledningen dessa förändringar och blir dessa ständiga förändringar någonsin 
effektiva? En förutsättning för en effektiv förändring är att få personalen engagerad i 
förändringen.  
 
Min uppfattning är att för att vilja engagera sig krävs delaktighet och en tro på att förändringen 
leder till något bättre och att de som leder förändringen vet vad de gör, det vill säga att man 
känner förtroende för de som leder förändringen. Jag valde att fokusera på en känsla av 
delaktighet och förtroende då en del forskare menar att delaktighet är en mycket viktig del i ett 
förändringsarbete samt att jag anser att en känsla av delaktighet leder till, eller åtminstone är av 
vikt för, att man skall ge sitt förtroende till någon annan. Vidare anser jag att genom att undersöka 
dessa två begrepp får man en bra förståelse för hur förändringsarbetet som helhet fungerat. Jag har 
utifrån detta valt omorganiseringar och genomförandet av dessa med fokus på delaktighet och 
förtroende som ämne för min c-uppsats. Då jag funderade en del över detta under min nyligen 
avslutade anställning hos Försäkringskassan Gävleborg såg jag det som ett tillfälle att undersöka 
upplevelsen av pågående förändringsarbete hos min förra arbetsgivare. Min utgångspunkt 
kommer vara ledningsgruppens (i organisationsschemat på sidan 24 benämnt stab/service), 
chefers och personalens upplevelser under den omorganiseringen som pågår hos 
Försäkringskassan Gävleborg nu och väntas klar 2008/2009. Jag vill genom denna undersökning 
fånga upplevelsen av en känsla av delaktig och förtroende för ledningen och chefer innan 
förändringen genomförs och se om den upplevelsen skiljer sig mellan personal och 
ledning/chefer.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att beskriva hur personalen, ledningsgrupp och chefer upplever att 
organisationsförändringar genomförs hos Försäkringskassan Gävleborg. Detta med fokus på 
personalens delaktighet i förändringsarbetet och förtroende för ledningsgruppen och 
chefsgruppen.  
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1.3 Problemformulering 
Jag har valt att försöka nå arbetets syfte genom att försöka finna svar på nedan stående 
frågeställningar 

 Hur definierar personalen delaktighet och förtroende? 
 Har personalen upplevt en känsla av delaktighet i förändringsarbetet och känt förtroende 

för de personer i ledningsgruppen och chefsgruppen som fått i uppdrag att genomföra 
omorganiseringen? 

 Hur definierar ledningsgruppen och chefer delaktighet och förtroende? 
 Har ledningen känt att de kunnat skapa en känsla av delaktighet och förtroende innan 

genomförandet av omorganiseringen påbörjades? 
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2 Metod 
I det här kapitlet kommer jag att beskriva mitt val av arbetsmetod. Där efter följer en redogörelse 
av några vetenskapliga metoder. Jag påvisar även svårigheten med validitet och reliabilitet för den 
arbetsmetod jag valt och vad jag gjort för att uppfylla dessa så gott jag kunnat.  
  

2.1 Formell metod1

Ett ställningstagande man måste ta är vilken vetenskaplig metod man skall använda för insamling 
av kunskap. De två huvudmetoderna är induktion och deduktion. Forskare har dock debatterat 
problemet om induktion och deduktion kan ge oss ny kunskap, varpå en amerikansk filosof vid 
namn C.S. Pierces etablerade en tredje metod: abduktion.(Andersen (red.) 1990 s. 144 f.) 
 

2.1.1 Min metod för kunskapsinsamling 
Den metod jag valt för kunskapsinsamling till detta arbete kan inte placeras renodlat i induktionen 
då jag inte kommer forma nya teorier eller hypoteser utifrån en lång rad observationer. Inte heller 
passar deduktionen in då jag inte kommer pröva någon teori eller hypotes för att se om den 
stämmer. Min metod för kunskapsinsamling hamnar någonstans mitt emellan, i abduktionen. Jag 
har utifrån tidigare forskning tillägnat mig en kunskap om förändringsarbeten och betydelsen av 
delaktighet och förtroende i ett sådant arbete. Utifrån dessa kunskaper har jag undersökt 
ledningsgruppens och personalens upplevelser av känslan av delaktighet och förtroende i den 
omorganisering som just nu pågår hos försäkringskassan. Informationen jag fått genom denna 
empiriundersökning har jag sedan analyserat och relaterat tillbaka till tidigare forskning för att 
utifrån det dra min slutsats. Jag kommer således inte att skapa ny kunskap i någon större 
bemärkelse utan relatera personalens och ledningsgruppen/ chefgruppens upplevelser till tidigare 
forskning på området för att se om det resulterar i någon avvikelse eller nytt uppslag.  
 

2.1.2 Induktion, deduktion och abduktion 
Induktion kommer från latinets “inducera” och betyder “leder till”. Induktivismen menar att 
källan till all vetenskap kommer från empiriska upplevelser och att man genom att observera ett 
fenomen (en iakttagbar företeelse som inte medvetet framkallas av människan) vid ett flertal 
tillfällen kan nå fram till ett universellt påstående, en slutsats. För att kunna göra ett universellt 
påstående skall antalet observationer vara stort, observationerna skall vara gjorda under mycket 
olika omständigheter samt att ingen observation strider mot det universella påståendet. (Andersen 
(red.) 1990 s. 100 ff.) En induktiv slutsats baseras på sannolikheter och utifrån det uttalar sig om 
framtiden. (Lantz 2007 s. 24) När ingen tidigare teori finns jobbar forskaren med empirin som 
forskningsgrund och med olika hjälpmedel så som ögon, öron och frågeformulär samlar in 
information för att utifrån detta formulera exempelvis begrepp i form av teorier eller hypoteser. 
(Backman 1998 s. 48) 
 
Deduktion kommer från latinets “deducera” och betyder “leder bort från”. Deduktion är en logisk 
härledning som betyder att man utgår ifrån en lag eller teori, tillsätter initiala betingelser vilket är 
det samma som en förutsättning för något och för att sedan utifrån det dra en logisk härledning 
eller förklaring. (Andersen (red.) 1990 s. 103 f.) Vid deduktion utgår man från teorin, befintliga 
utsagor och fastställda begrepp för att se om den formulerade hypotesen stämmer i det enskilda 
fallet.  

                     
1  Starring & Svensson 1994 s. 51 



 

 
                             Allmängiltiga lagar plus initiala betingelser  
 
              Induktion                                                     Deduktion 
 
 
 
 
 
Fakta uppnådda                                                                          Förklaringar och 
via observationer                                                                        förutsägelser 
 
Figur 1 ”What is this thing called Science” 
Källa: Andersen (red.) 1990 s. 103 
 
Abduktion beskrivs av Johansson Lindfors (1993) som ”den gyllene medelvägen”. Ett 
angreppssätt är att man börjar i teorin fortsätter till empirin för att åter avsluta i teorin. Man börjar 
i teorin då man medvetet eller omedvetet har någon form av teoretiskt perspektiv med sig som styr 
datainsamlingen. Detta perspektiv visar utifrån vilket intresse forskaren sedan undersöker 
verkligheten, empirin. Kritik som framförts mot detta angreppssätt är att det är svårt att vara 
öppen och låta empiriska iakttagelser fylla på eller omformulera det teoretiska perspektivet. Lantz 
(2007) menar att abduktion är när man drar en annorlunda slutsats genom att utifrån tidigare 
kända mönster upptäcka det som avviker från detta mönster. Slutsatsen beskriver en möjlighet till 
nya uppslag och hypoteser som sedan måste prövas i praktiken.  
 

2.2 Specifik metod2

Det andra ställningstagandet man måste ta är vilken metod man skall använda som 
undersökningsmetod. Det finns två metoder man brukar använda sig av, kvantitativ- och 
kvalitativmetod. Holme (1997) menar att det inte råder någon konkurrens mellan den kvantitativa 
och kvalitativa metoden utan att med fördel kan kombineras i en undersökning. De kan användas 
för att stärka varandra med sina svaga respektive starka sidor. Bägge metoderna kan exempelvis 
användas i en undersökning för att ge en bättre förståelse för om en människa är frisk eller sjuk 
genom att samla in kvantitativ information i form av prover som sedan tolkas kvalitativt.  
 

2.2.1 Min undersökningsmetod  
Jag har valt att arbeta utifrån ett kvalitativt synsätt som intresserar sig för hur individen upplever 
sin verklighet. Då jag själv varit anställd hos Försäkringskassan i nästan 9 år känner jag till 
organisationen med dess struktur, mål och värderingar. Jag känner även till delar av personalen, 
ledningsgrupp och chefer och de i sin tur känner till mig. Utifrån detta och arbetets syfte där jag 
kommer att undersöka upplevelser valde jag att använda fallstudien som metod för datainsamling. 
Jag kommer att undersöka en begränsad del av de upplevelser som man upplever i ett 
förändringsarbete, en känsla av delaktighet och förtroende. Jag anser vidare att om man känner 
delaktighet i förändringsarbetet är det lättare att känna förtroende för de som har ansvar för 
genomförandet då dessa två begrepp följer varandra. Då jag inte är en erfaren forskare och att 
detta arbete är tidsbegränsat har jag valt att låna in några delar från den kvantitativa metoden. Jag 
har arbetat utifrån en struktur som har gett en trygghet men ändå givit utrymme för flexibilitet.  
 

                                                             
2  Starring & Svensson 1994 s. 51 
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2.2.2 Kvantitativ- och kvalitativ metod 
En kvantitativ metod är lämplig då man eftersträvar precision och intresserar sig för det 
genomsnittliga eller representativa. Här är strukturering viktigt och medger inte ändringar i den 
plan man lagt upp för informationsinsamlingen. Även hög styrning från den som genomför 
undersökningen är ett beskrivande drag för denna metod. Ett sätt att samla in kvantitativ 
information är att använda en enkät med fasta svarsalternativ. (Holme 1997  
s. 78 ff.)  
 
En kvalitativ metod är lämplig att använda när man analyserar relationer mellan variabler. Efter 
bearbetning och analys kan man urskilja ett mönster i hur människors upplever världen (Trost 
1997 s. 10). Holme (1997) menar att flexibilitet är viktigt i denna metod då upplägg bör kunna 
ändras under genomförandet av undersökningen. Till exempel om man under en intervju 
upptäcker att man bör komplettera med ytterligare frågor eller formulera om befintliga för att få 
en bredare uppfattning eller förståelse för det man valt att undersöka. Planering bör präglas av 
öppenhet för ny kunskap och styrning bör användas så lite som möjligt från den som genomför 
intervjun. Detta så att den som är uppgiftslämnare kan forma informationen genom sin egen 
uppfattning av vad som är relevant och viktigt. Man bör se det mer som ett samtal. Maxwell 
(1996) anser att en kvalitativ metod kan användas för att beskriva eller tolka en händelse för att se 
vilken mening denna händelse hade för de som deltog. Man kan även använda denna metod för 
generalisering där man dra en slutsats av en händelse eller händelser, en utvärdering av hur en 
händelse föll ut eller som en teori över händelser samt hur man förklarar dessa.  
 
En lämplig arbetsmetod utifrån ett kvalitativt synsätt är fallstudien. I en fallstudie studeras få fall 
på djupet varpå den ofta används som utrednings- och forskningsmetod vid förändringsarbeten, 
till exempel organisationsförändringar. En fallstudie kräver oftast att man har tillgång till utförliga 
empiriska data om den process man skall undersöka. Data som är av vikt för undersökningen, vem 
som besitter denna information och hur den kan samlas in. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006 s. 
128 ff.) Fallstudien är inte en forskningsmetod i sig utan fungerar bäst tillsammans med andra 
forskningsmetoder som undersöker/studerar en specifik företeelse. En fallstudie beskriver en liten 
del av ett stort förlopp som sedan får representera verkligheten. Genom att beskriva en begräsad 
del av en större företeelse ger man ändå en förståelse för helheten. Fallstudien bidrar mer med 
förståelses än förklaring. (Ejvegård 2003 s. 33f) 



 

 14

 

2.3 Informationsinsamling 
Björklund & Paulsson (2003) hävdar att det finns flertalet olika metoder som kan användas vid 
insamling av information, de vanligaste är litteraturstudie, presentationer, intervjuer, enkäter, 
observationer och experiment.  
 
Jag kommer nedan att pressentera några av dessa metoder inklusive deras för- och nackdelar. Jag 
kommer först att redogöra för vilka metoder jag valt att använda och varför jag valde dessa. 
 

2.3.1 Min metod för informationsinsamling och urval 
Jag har valt att använda mig av tre datainsamlingsmetoder beroende på vilken metod som passat 
bäst till den information som skall samlas in och varifrån den skall inhämtas. Som data- 
insamlingsmetod för förståelse av det jag tänker undersöka men även för att ha något att relatera 
till i min analys har jag valt en litteraturstudie. För insamling av ledning/chefers definition av och 
upplevelse av delaktighet och förtroende i pågående förändringsarbete valde jag att använda mig 
av en intervju. För personalens definition och upplevelse av det samma valde jag att använda en 
enkät med blandat fasta och öppna svarsalternativ. 
 
Min litteraturstudie och sökning av litteratur har jag genomfört genom att använda biblioteket på 
högskolan i Gävle samt stadsbiblioteket i Bollnäs. Den mesta litteraturen jag använt är 
studentlitteratur för olika vetenskapliga metoder/tillvägagångssätt samt om organisation, 
ledarskap, delaktighet och förtroende. En del litteratur är även hämtad från pedagogiken. 
Försäkringskassan Gävleborg och dess omorganisering har beskrivits utifrån ett material 
sammansatt för information till Försäkringskassans personal samt en sammanställning av en 
undersökning som gjorts internt i Gävleborg. Jag har även använt mig av en tidskrift ”Dagens 
socialförsäkring” som ges ut till anställda inom Försäkringskassan och Försäkringskassans 
hemsida. 
 
Jag valde att genomföra en delvis strukturerad intervju. Detta då jag ville få någorlunda samma 
information från alla respondenter vilket underlättar en jämförelse samt att jag kände att ett 
underlag för intervjun var att föredra då jag är en ovan intervjuare. Urvalet till intervjun gjordes 
av HR-chefen utifrån mitt önskemål av en representant från ledningsgruppen (Gävleborgs 
länsledning), en från chefer på högsta nivå (områdeschefer) och en från gruppen enhetschefer som 
jobbar närmast personalen. (För vidare förklaring till nämnda befattningar sidan 24 och 25) Samt 
att dessa ska ha varit delaktiga i arbetet med omorganiseringen innan genomförandet startades i 
oktober/november 2007. När jag fått tre namn och dessa godkänt att ställa upp som respondenter 
kontaktade jag dessa per telefon för att pressentera mig och boka en tid för intervju. Någon dag 
innan intervjun mailade jag frågorna som jag satt ihop, tio till antalet, som skulle fungera som 
underlag till intervjun samt undersökningens syfte och problemfrågeställningar. Detta för att ge 
dem tid för förberedelser och för att få en förståelse vad jag ville undersöka. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas respektive kontor, en i Gävle och två i Bollnäs. Alla tre hade läst 
den information jag mailat till dem och förberett sig inför intervjun med lite egna noteringar. 
Intervjun genomfördes som en delvis strukturerad intervju med de sammansatta frågorna som 
underlag och struktur för vad som diskuteras. Jag valde att anteckna respondenternas svar under 
intervjun och sedan renskriva dessa hemma. För att undvika missförstånd eller att jag missat något 
som respondenterna tyckt var av vikt mailade jag de renskrivna svaren till respondenterna för 
möjlighet till synpunkter. Jag satte en svarstid för eventuella synpunkter på sju dagar. En av 
respondenterna mailade tillbaks några felformuleringar som jag enligt önskemål ändrade. 
 
Enkäten till personalen sammanställde jag själv, utifrån mina problemfrågor och läst litteratur. 
Den innehöll tio frågor där en del svarsalternativ var givna och några krävde öppna svar. Jag 
valde en enkät då den kan nå ut till många personer under en relativt kort tid, då min tid för 
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undersökningen är tidsbegränsad var det en viktig fördel. Dock finns risken att svarsfrekvensen 
blir låg vid användandet av en enkät på grund av låg svarsvillighet. Min upplevelse är att det är 
lättare att låta bli att svara när man inte har avsatt en speciell tid för en frågestund med en fysisk 
person, som vid intervju. Man kan känna att arbetet inte tillåter att tid läggs på detta eller att man 
inte själv har egenintresse nog att avsätta denna tid. Anonymiteten vid en sådan här undersökning 
kan för svarsfrekvensen vara positiv, då jag vågar svara öppet utan risk för reprimander från sin 
chef eller ledning. Anonymitet kan även vara negativ då pressen på att svara inte är så stor för 
”det syns ju inte att jag inte svarat” och därför är det lättare att låta bli. För att överbygga de 
negativa med en enkät och hjälpa svarsfrekvensen att bli så hög som möjligt valde jag att: 

 skicka enkäterna via brev med ett bifogat svarskuvert för att nå ut till alla samtidigt. För 
att underlätta för den svarande och garantera anonymitet fick jag lov att använda mig av 
internposten (jag var fortfarande anställd vid genomförandet av enkätundersökningen) 
som går mellan kontoren för återskick av svarskuverten. Den svarande behövde då bara 
lägga enkäten i bifogat svarskuvert och i det egna kontorets fack för utgående post till 
Bollnäs. I Bollnäs pratade jag med kvinnan som ansvarar för postöppningen som lovade 
att lägga alla svarskuvert i en hög vart efter de kom in och att jag den 10 december 2007 
skulle komma och hämta denna hög. På detta sätt vet jag inte varifrån vilket kuvert 
kommit och kan garantera anonymitet vilket jag enligt egen erfarenhet vet är viktigt för 
personalen.  

 inleda enkäten med att presentera mig och min bakgrund samt syftet och problemfrågorna 
till mitt arbete. Detta för att upprätta en förståelse för mitt arbete och vad jag vill 
undersöka. Men även för att förmedla min kunskap om Försäkringskassan som 
organisation, skapa förtroende och för att ge en känsla av personlig kontakt. 

 sätta svarstiden till tio dagar för att så många som möjligt skulle kunna avsätta tid att 
svara på enkäten och för att även de som var korttidssjuka och lediga skulle hinna svara. 
Men också för att tiden skulle vara tillräckligt kort för att inte skjuta upp och glömma bort 
då ”jag hinner sedan” vilket finns risk för om tiden är för lång. 

 
Urvalet till enkäterna gjorde jag genom att klippa ur alla namn från Försäkringskassans 
maillistor. Namnen på försäkringsläkare och chefer togs bort. Sedan gjorde jag en hög för 
varje kontor (de två Söderhamnskontoren bildade en hög) och drog 10 % ur varje hög. 
Avrundnings regel användes om antalet blev ojämnt. Det blev 32 stycken som bildade 
personalens urvalsgrupp. 

 

2.3.2 Informationsinsamlings metoder 
Litteraturstudie är en studie av allt skrivet material där uppgifter tagits fram och satts samman för 
ett specifikt syfte. Ett syfte som kanske inte är det samma som för den studien som nu bedrivs. 
Detta får till följd att informationen kan vara både vinklad och bristfällig. För att 
litteraturunderlaget skall blir så fullständigt som möjligt skall man vara noga med sökord och 
datakällor (Björklund & Paulsson 2003 s. 67). Teori eller tidigare forskning kan användas i en 
kvalitativ undersökning av flera skäl. Till exempel kan man använda det som en ram för att förstå 
det man ser, för att ha något att relatera till eller använda det för att belysa det som framkommer 
genom undersökningen. Eller för att upptäcka sammanhang och dra uppmärksamheten till 
särskilda händelser eller företeelser. Det finns en fara med att använda teori på detta sätt och det är 
att man försöker passa in det man ser i befintliga teorier eller ramverk. Detta kan leda till att man 
kan vinkla sina argument och på så sätt missa nya infallsvinklar av ett fenomen. (Maxwell 1996 s. 
33 f.)  
 
Intervjuer används för att få en annan människas perspektiv på ett fenomen. Då man inte kan 
observera känslor, hur människor tolkar omvärlden eller ser på saker som de varit med om måste 
vi fråga dem. I en strukturerad intervju har man ett antal förutbestämda frågor som är uppställda i 
en speciell ordning vilket gör att man kan dra liknelser med en muntlig enkät. Motsatsen till 
strukturerad intervju kallas en öppen intervju som är utan struktur och som mer liknar ett samtal. 
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Den öppna intervjun kan användas när man inte är tillräckligt insatt i det man skall undersöka för 
att kunna formulera relevanta frågor. Denna form av intervju kräver en flexibilitet som man finner 
hos erfarna forskare. Mellan dessa två intervjuformer finns något som kallas en delvis strukturerad 
intervju som används när man vill få information om något mer specifikt från samtliga 
respondenter. Man använder då ett antal frågor utifrån det som skall undersökas men ordalydelsen 
och ordningsföljden anpassar man till utvecklingen av intervjusituationen. (Merriam 1994 s. 86 
ff.) Fördelar enligt Andersen (red.) (1994) med en intervju är att metoden ger större svarsvillighet 
och därmed svarsprocent, man vet att det är den tilltänkte respondenten som svarar, respondenten 
kan svara mer nyanserat, möjligheten att ställa många frågor är stor. Nackdelar med denna metod 
kan vara att den är dyr och svår att administrera, databehandlingen av svaren är tidskrävande, den 
intervjuade får kort tid på sig att svara och intervjuar effekten är stor.  
 
En enkät är ett formulär med ett antal frågor som är förutbestämda och där svarsalternativen 
antingen kan vara givna eller öppna med möjlighet till egenformulerade svar. Med denna metod 
kan man med relativt liten arbetsinsats få in en stor mängd information. Detta underlättar 
jämförelser men ger ingen garanti för att den informationen man får in är den man var ute efter. 
Den som skall svara kan missuppfatta frågan eller vad det är som skall undersökas vilket inte går 
att rätta till under undersökningens gång då både frågor och svar oftast är förtryckta. Inte heller 
har uppgiftslämnaren möjlighet att påverka undersökningen genom att tycka att annan information 
är relevant och intressant för undersökningen.(Holme 1997 s. 81 f.) Fördelar enligt Andersen 
(red.) (1994) med en enkät är att metoden är billig, lätt att administrera, den ger respondenten god 
tid att besvara frågorna och det finns ingen intervjuar effekt. Nackdelarna är att svarsvilligheten 
kan bli lägre vilket påverkar svars- procenten, man kan inte vara säker på att det är den tilltänkte 
respondenten som svarar och reliabiliteten är svår att kontrollera. 
 

2.3.3 Urvalsmetoder 
Urvalet är viktigt då ett felaktigt urval kan göra att hela undersökningen blir värdelös i förhållande 
till undersökningens syfte och problemformulering. Noga valda och uppfyllda kriterier för urval 
är därför av största vikt.(Holme 1997 s. 101) 
 
Trost (1997) menar att vid en kvalitativ intervju behöver man inte tänka på att urvalet skall vara 
statistiskt representativt utan att det skall vara varierade inom den uppsatta ramen, utan att för den 
skull vara extremt eller avvikande. Om man har en större population att välja från ger han några 
förslag av metoder man kan använda sig av till exempel ett obundet slumpmässigt urval. I denna 
metod numreras de som uppfyller kriterier för det som man skall mäta och utifrån det väljs ett 
lämpligt antal nummer ut slumpmässigt. De nummer som man sedan valt ut utgör urvalet. Man 
kan även använda sig av ett systematiskt urval där alla som uppfyller uppsatta kriterier också 
numreras. För att sedan få till exempel 10 % av populationen väljer man en siffra till exempel 4 
och tar sedan var tionde där efter, 14, 24, 34 och så vidare.  
 

2.4 Validitet och reliabilitet 
Det finns olika förslag och synpunkter på vad man bör kalla validitet och reliabilitet i en kvalitativ 
undersökning men inget är vedertaget. Jag kommer att pressenterat hur validitet och reliabilitet 
definieras som grundbetydelse samt pressentera några andra synvinklar av dessa två begrepp. Jag 
kommer även att påvisa svårigheten att använda validitet och reliabilitet i dess grundbetydelse i en 
kvalitativ undersökning men vad man kan göra för att förstärka dessa så gott det går. Jag har valt 
att använda mig av benämningen validitet och reliabilitet i mitt arbete trots det inte är de 
benämningarna som vanligtvis använde i en kvalitativ studie. (Se vidare sidan 18-19)  
 
Objektivitet kommer att pressenteras kort i ett eget avsnitt då jag anser att det är en viktig del för 
tillförlitligheten. 
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2.4.1 Min metod för att öka arbetets validitet, reliabilitet och objektivitet 
För att öka validiteten i bemärkelsen rätt och tillräckligt mätinstrument har jag använt flera källor 
för insamling av information. Litteratur för att få en uppfattning av vad som fram kommit i 
tidigare forskning och använda det som stöd i informationsinsamlingen. Och att använda som 
hjälp vid utformningen av frågor och för att visa en relevans i dessa och i studien. Intervjuer med 
representanter från lednings- och chefsgrupp och enkät till personalen användes för att få 
upplevelsen av organisationsförändringen från båda sidor. 
 
För att säkerställa att de svar jag får utgår ifrån det jag avser mäta har både ledning/chefer och 
personal fått ta del av undersökningens syfte och problemformuleringar innan frågorna ställts. I en 
intervju kan frågor förstärkas eller förklaras vilket inte går i en enkät. För att minska missförstånd 
i både intervjuerna och enkäten valde jag att ställa frågor om definition av delaktighet och sedan 
om förtroende för att respondenten först skulle klargöra och reflektera över vad denne menar med 
dessa två begrepp. I enkäten fans förtryckta definitioner från olika källor för ökad förståelse för 
vad jag ville undersöka. Jag valde att blanda förtryckta svar i enkäten, för att underlätta 
sammanställningen, med öppna svar där respondenten själv kunde bedöma vad som var viktigt att 
skriva ner för att fånga just dennes upplevelse. Jag är inte ute efter att generalisera utan att få 
förståelse om ett fenomen och kanske ge en vägledning i kommande liknande situationer.  
 
Jag tror inte att man kan få samma mätresultat någon annan gång då det man upplever påverkas av 
många olika saker utöver ovan resonemang att världen är föränderlig, vilket är en viktig och riktig 
påpekan. Ulla Holm diskuterar i sin bok ”Empati” från 1987 att behov, känslor och försvar kan 
vara tillfälliga eller konstanta. Med tillfälliga menar hon känslor som kan ta överhand för stunden 
och beror på vad som händer eller hur man mår och känner just då. Till exempel att man är trött, 
har haft ett gräl med chefen eller fått beröm av chefen. De konstanta känslorna är de som formar 
personens personlighet till exempel behovet att vara duktig eller omtyckt. Att svaren kan påverkas 
av hur man känner just när svaren ges kan göra att de inte alls blir lika när samma frågor ställs vid 
ett senare tillfälle. Och det menar jag har betydelse för svårigheten att få samma mätresultat nästa 
gång. Backmans reliabilitetstest (se vidare sidan 19) bedömde jag som tidsmässigt ohållbar i 
denna undersökning vad gäller återtestning och paralellmetoden och om jag skulle använda mig 
av kontrollfrågor skulle enkäten bli för lång vilket kunde påverka svarsfrekvensen negativt. Men 
för att så gott det går säkerställa reliabiliteten i mening av tillförlitlighet har jag beskrivit mitt 
tillvägagångssätt detaljerat så att studien skall gå att göra igen och så att läsaren själv skall kunna 
ta ställning till tillförlitligheten. För delen kongruens har jag ställt så lika frågor som möjligt och i 
någorlunda samma ordningsföljd till både representanter från lednings- och chefsgrupp och 
personal. 
 
Urvalet för enkäten gjorde jag per kontor då jag har vetskap om och då det har framkommit i 
gjorda intervjuer att upplevelsen kan variera beroende på vilken ort man jobbar. Jag vill utifrån 
detta få en nyanserad bild av personalens upplevelser istället för att försöka få en representativ. 
Samma resonemang gäller för representanter från lednings- och chefsgrupp men i den mening att 
jag vill få en nyanserad bild från de olika nivåerna i organisationen. Jag hävdar således inte att 
svaren eller slutsatsen kan vara representativa och generaliserbara utan ge en förståelse av 
upplevelsen av en omorganisering och ge en förståelse för det samma. 
 
Jag har försökt att förhålla mig så objektiv som möjligt. Jag håller dock med Gunnar Myrdal att 
det är svårt att vara helt fri från värderingar då man är en tänkande människa med en personlighet 
baserad på bland annat egna erfarenheter. För att öka min objektivitet valde jag att be om hjälp 
med att utse respondenter till intervjun samt genomförde ett slumval till enkäten. Jag valde även 
att låta alla kuvert komma till Bollnäskontoret innan jag hämtade dem så jag inte viste vilket 
kontor de kom ifrån. För att säkerställa att jag tolkat intervjusvaren i enlighet med det 
respondenten ville förmedla skickade jag tillbaks de renskrivna svaren för respons så jag inte 
feltolkat svaren de lämnat under intervjun 



 

 

2.4.2 Validitet 
Yin (2003) menar att validitet används för att kontrollera om man har rätt mätinstrument och ett 
tillräckligt sådant för att mäta det man vill mäta och att man håller sig till en subjektiv bedömning. 
Då det är svårt att bedöma validitet kan man istället försöka säkerställa den så gott det går. Detta 
kan göras genom att använda sig av flera källor för informationsinsamling, använda en röd tråd 
som går att följa genom hela arbetet och dokumentera vad/hur man gått tillväga i sin studie om 
någon skulle vilja göra samma studie igen. Tillsist kan man låta någon/några av de som bidragit 
till datainsamlingen (till exempel de intervjuade) läsa och kommentera studien.  
 
Validitet kan delas i inre/intern validitet och yttre/extern validitet. Jag kommer nedan använda 
benämningarna intern och extern validitet i min presentation av dessa oavsett vilken benämning 
de olika källorna använt sig av, då detta varierat. 
 
Intern validitet är ett mått på överensstämmelsen mellan det man faktiskt vill ha reda på uttryck i 
modellens termer och den operationella definitionen, hur man tänker mäta, på det man vill ha reda 
på. Exempel på validitetsproblem som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar kan uppstå är 
att: 
                mätinstrumentet endast fångar en del av det som man avser att mäta samt något                                       
                utöver detta. 
 
Extern validitet har att göra med överensstämmelsen mellan vad man tror att man mäter med en 
operationell definition och vad man faktiskt mäter (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006  
s. 61). Det kan vara så att svaren man får stämmer dåligt överens med de förhållanden man 
försöker bedöma. Folk ljuger, minns fel eller vet inte hur de skulle handla eller känna i en 
situation så de gissar sig till det. (Lundahl 1992 s. 89) Extern validitet är också i vilken 
utsträckning en undersökning kan tillämpas i andra situationer och om resultaten är 
generaliserbara. För att det skall vara relevant att diskutera extern validitet måste undersökningen 
ha en inre validitet, det vill säga att informationen är meningsfull.  
 
En diskuterad fråga är om en kvalitativ fallstudie går att generalisera? Cronbach (1975)3 föreslår 
att man istället använder ordet arbetshypotes istället för generalisering då en arbetshypotes tar 
hänsyn till lokala betingelser och kan ge vägledning vid val och beslut i liknande situationer. 
Kennedy (1979)4 i sin tur menar att forskaren inte alls behöver bekymra sig över generaliserbarhet 
utan att det är något som borde lämnas åt de som vill använda resultatet i sin forskning eller 
situation (Merriam 1994 s. 183 ff.). 
 
Trost (1997) menar att man ofta i en kvalitativ intervju vill man veta hur den man intervjuar 
uppfattar ett ord eller en företeelse. En professionellt genomförd intervju skall möjliggöra resultat 
som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara till nytta och användbara för andra. Metoden 
besöksintervju ger hög validitet i detta fall genom att frågorna ställs ansikte mot ansikte, 
intervjuare och respondent, och att respondenten valt att delta och avsatt tid för intervjun. 
Frågorna kan förklaras eller förstärkas med ytterligare frågor om så behövs för att inte 
missförstånd i kommunikationen mellan intervjuare och respondent ska uppstå. 

                                                             
3  Cronbach, L.J. (1975) Beyond the two disiplines of scientific psychology. American Psychologist, 30, s. 116-127. 

4  Kennedy, M.M. (1979) Generalizing from single case studies. Evaulation Quartery, 3, s. 661-679 
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2.4.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 
måttenheten. Skulle andra undersökare, vid ett annat tillfälle och på ett annat urval, kommit fram 
till samma resultat om de använt samma angreppssätt? Den forskare som använder reliabla 
mätinstrument som är stabila ger samma resultat varje gång de används på samma material 
(Ejvegård 2003 s. 70 och 77). Svårigheten med reliabilitet är att för få samma resultat vid en 
annan mätning krävs ett statiskt förhållande vilket är svårt då vi hela tiden befinner oss i en 
process. Reliabilitet består av fyra sammansättningar: Kongurens som är likheten mellan frågor 
som avser mäta samma sak. Precision som är hur intervjuaren registrerar svaren eller hur 
respondenten kryssar i rutorna i ett frågeformulär. Objektivitet är hur skilda intervjuare registrerar 
svaren. För hög objektivitet skall olika intervjuare uppfatta samma saker likadant. Och slutligen 
konstans vilket är att fenomenet eller attityden som frågas om inte ändras över tiden (Trost 2007 s. 
64). Reliabiliteten har inte en central plats i en kvalitativ undersökning då det man vill är att få en 
bättre förståelse för ett fenomen och väljer de informationslämnare som kan ge en nyanserad blid 
hellre än en representativ. (Holme 1997 s. 94)  
 
Vad man studerar i en kvalitativ undersökning är hur människor upplever världen, människors 
perspektiv menar Merriam (1994). En grundsyn inom den kvalitativa forskningen är att 
verkligheten är flerdimensionell och i ständig förändring. Detta gör det svårt att veta om man 
verkligen mäter det man tror sig mäta. Det blir också svårt att få samma resultat när man gör 
samma mätning igen då inte bara världen är i ständig förändring utan även människors beteende 
förändras. Linkon & Guba (1985) föreslår därför att man istället för inre validitet, extern validitet 
och reliabilitet använder sanningsvärde, överförbarhet och konsistens/ överensstämmelse. Det 
som är grundläggande oavsett vilka termer man använder är om forskaren kan lita på de resultat 
som undersökningen gett. För att stärka reliabiliteten kan man förklara de teorier som ligger 
tillgrund för undersökningen, vilken ställning man har till det som skall undersökas, förklara 
varför man valde de informatörerna man gjorde och de sociala sammanhang som informationen är 
hämtad ifrån. Att man använder flera metoder för informations insamling och analys av denna 
samt triangulering som betyder att man låter de intervjuade läsa och ge synpunkter på det som 
skrivits. Att man är detaljerad i sin beskrivning av hur man samlat sin information så att andra kan 
följa tillvägagångssättet och därmed kunna upprepa studien. 
 
Backman (2003) föreslår att man kan göra en reliabilitetstest av en enkät genom fyra olika tester. 
Återtestning vilket betyder att man testar samma personer två gånger. Halveringsmetoden där man 
delar upp svaren i två halvor och jämför svaren med varandra. Parallellmetoden där man med två 
olika enkätmätningar mäter samma sak samt kontrollfrågor där ett mindre antal frågor, som 
efterfrågar samma sak som tidigare frågor men med annan formulering, läggs in i enkäten. 
 
Trost (1997) menar att även om validitet och reliabilitet i traditionell mening blir lite annorlunda i 
en kvalitativ studie och intervju är tillförlitligheten och trovärdigheten viktiga. Man måste kunna 
påvisa att den data/information som är insamlad är trovärdig och relevant för studiens 
problemformulering. Ett bra sätt att styrka dessa två är att öppet rapportera hur frågorna är ställda 
varpå läsaren själv kan bedöma trovärdigheten och relevansen. 
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2.4.4 Objektivitet 
Objektivitet betyder att de egna åsikterna inte skall ha någon betydelse vare sig vid datainsamling 
eller vid rapportering, dessa skall hållas sakliga. Att vara helt utan åsikter eller vara helt saklig är 
mycket svårt. Gunnar Myrdal5 ställde i slutet på 1960-talet frågan om man kunde frigöra sig från 
sina värderingar. Han frågade sig om man kunde göra sig fri från det som påverkar forskarens 
tänkande i form av en omfattande litteraturstudie inom dennes ämnesområde, det inflytande miljö 
och samhället som denne lever i har och inflytandet från forskarens egen personlighet. (Andersen 
(red.) 1994 s. 39) En annan syn på objektivitet är att objektiva företeelser är en slags sanning, 
något vi kommit överens om och som betyder samma sak för alla i deltagargruppen eller för 
samhället i stort. Inom forskningen kan objektivitet vara att använda teorier eller metoder som 
anses adekvata. (Trost 1997 s. 103) 

 
5  Gunnar Myrdal, 1898-1987, var Svensk nationalekonom och författare till Objektivitet i samhällsforskningen 1968. 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer definition av begrepp och tidigare forskning pressenteras för att senare 
vara till hjälp vid analys och tolkning av insamlat empiriskt material samt ge en relevans till 
studien. Detta kapitel finns också med för att ge läsaren en förståelse för tidigare forskning om 
delaktighet och förtroende i till exempel en omorganisation. Denna forskning har också legat 
tillgrund för min empiristudie samt för att ge mitt arbete en relevans.  
 

3.1 Förändringsprocesser/Omorganiseringar 
Vid förändringar, oavsett hur betydelsefull, sätter människor upp barriärer som kan vara svåra att 
ta sig igenom. Ibland krävs extra mycket energi och ansträngning för att komma runt dessa 
barriärer och inte låta dem sakta ner förändringsarbetet eller till och med stoppa det helt. Att 
inspirera och motivera personalen genom att tillfredställa människors ofta otillfredsställda 
basbehov som prestation (insats), tillhörighet, att blir sedd, självkänsla, en känsla av kontroll över 
sitt eget liv har visat framgång. Att leva upp till sina ideal ger ofta en väldigt hög energinivå och 
det i sin tur kan vara till hjälp för att komma igenom de uppsatta barriärerna. Denna aktivering 
kan uppnås genom att kommunicera målen till personalen på ett sådant sätt som gör att de blir 
viktiga för individen. Ge personalen en möjlighet att delta i att förverkliga visionen viket ger dem 
en känsla av kontroll. Att erkänna och belöna personalens försök och framgång i att nå visionen 
vilket ger dem en känsla av tillhörighet en organisation som bryr sig om dem. (Kotter 1990 s. 
61ff.) 
 

3.2 Delaktighet 
Min litteraturstudie har visat att tidigare forskning kommit fram till att känslan av delaktighet är 
en av hörnstenarna för en lyckad förändring. Några påstår till och med att förändringar inte går att 
genomföra utan delaktighet från personalen. Dilschmann m.fl. (2000) genomförde en 
undersökning och sammanställde en bok som fick titeln ”Lärandebok”. Ambitionen med boken 
var att ”öka förståelsen och för att stärka förmågan att genomföra förändringsarbete med hög 
grad av delaktighet”. Det som följer i detta delkapitel är hämtat ur denna bok.  
 
Bristande delaktighet gör det svårt att förstå beslut som är fattade av någon annan och ger en 
känsla av avsaknad av kontroll och överblick. Det finns ingen fastslagen definition av delaktighet 
men delaktighet är inte synonymt med att bestämma. Delaktighet är att få information och 
möjlighet att ge sina synpunkter och att dessa tas i beaktan. Utifrån det ges en möjlighet att vara 
med och påverka. Att en synpunkt inte påverkat det beslut som togs betyder inte nödvändigtvis att 
den inte tagits i beaktan utan mer troligt att den saknar relevans i frågan. Om synpunkter saknar 
relevans ger det en anledning till att fundera över om personalen fått tillräckligt med information 
för att få en relevant förståelse för frågan som skall behandlas.  
 
För att man skall anse att möjlighet till delaktighet är uppfyllt menar Dilschmann m.fl. att det 
finns det några kriterier som skall vara uppfyllda: 

• att medarbetaren godkänner målen, känner att de uppfattas någorlunda rätt och är 
meningsfulla för dennes arbetsuppgifter. Att de kan känna sig som ”ägare till målen”.  

• att personalen erbjuds tillräcklig information för att få kunskap om det som är av vikt för 
förändringen.  

• att det finns handlingsutrymme för personalen att, inom givna ramar, hitta egna vägar att 
nå målen.  

• att ledningen anser att frågor som berör arbetsplatsen och dess utveckling angår 
personalen och att de verkligen tror att delaktighet från personalen bidrar till att förbättra 
verksamheten. 
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När förutsättningarna för delaktighet finns är det personalens ansvar att vilja engagera sig och 
vara delaktig, ”man blir inte delaktig, man gör sig delaktig”. Om personalen inte tar ansvar för det 
egna engagemanget och den egna delaktigheten är det omöjligt att uppnå delaktighet. Det är på 
dagens arbetsplatser inte tillräckligt att ”göra sitt jobb” utan det krävs mer av personalen. Som till 
exempel att ta ett medansvar för verksamheten och genom att ha förmågan att anpassa sig till nya 
förhållanden.  
 

3.3 Förtroende 
Den samhällsvetenskapliga forskningen kan inte enas om en definition av förtroende men 
gemensamt för många definitioner som pressenteras är betoningen på individens positiva 
förväntningar beträffande motpartens handling. (Johansson m.fl 2006 s.173)  
En definition av förtroende som Förtroendekommissionen6 använder är “den förväntan 
beträffande andra medlemmar av en gemenskap som uppstår när denna gemenskap präglas av 
konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat beteende grundat på accepterade normer” (SOU 
2004:47 s 13) som de i sin tur har översatt från samhällsfilosofen Francis Fukuyama (1996) Trust; 
The Social Virtues and the Creation of Prosperity.  
 
I en förtroendesituation finns ett samspel mellan förtroendetagaren och förtroendegivaren. Om 
bägge parter är öppna med och kommunicerar sina förväntningar underlättar det skapandet av 
förtroende. (Johansson m.fl. 2006 s. 192 f.) För att kunna kommunicera bör man förstå att 
människor ser världen på olika sätt och att det inte alltid är min bild av verkligheten som är den 
rätta. Ett exempel kan vara att chefen tycker att informationen denne förmedlar är tydligt och rakt 
medan personalen tycker att chefen är okänslig och fåordig.(Engquist 2007 s. 13 f.) 
 
Luhmann (2005) menar att förtroende är riktat mot framtiden men att man inte kan ge ett 
förtroende utan tidigare erfarenheter. Ett beslut om att ge ett förtroende baseras på den 
information man har tillsammans med tidigare erfarenheter samt en del osäkerhet om vad 
framtiden ger. Förtroende kan inte förklaras då det bygger på ett vetande och ett icke vetande. 
Johansson m.fl. (2006) pratar också om erfarenheter men menar att det finns en mängd faktorer 
som påverkar förtroendegivarens förväntningar. Några faktorer som framhålls är kulturell 
bakgrund, personlighet och erfarenhet. Den kulturella bakgrunden, som kan vara det samma som 
våra värderingar, påverkar genom hur vi förväntar oss ett visst beteende i olika situationer. De tar 
bland annat upp en studie som C M Cordeiro genomförde 2004 som bland annat handlade om 
skillnader i hur vi såg på begreppet förtroende i asiatiska och skandinaviska kulturer. Studien 
byggde på 33 intervjuer av företagsledare/chefer i företag från dessa två kulturer. Studien visade 
till exempel att singaporianer förväntar sig en auktoritet och styrning och ser “the boss” som 
allvetande och någon de kunde lita på vid beslutsfattande. Svenskarna arbetade oftast efter en 
decentraliserad beslutsmodell där “the boss” inte sågs som en allvetande expert utan mer som en 
jämlike och mentor.  
 
Personlighet definieras av Harald Schelderup, professor i psykologi: 
”Med personlighet menar vi den mer eller mindre fast organiserade helhet av de för en 
individ karakteristiska sätten att reagera på - intellektuellt, emotionellt och genom yttre 
beteende.” (Kaufmann m.fl. 2005 s. 116)  

 

 
6   tillsatt 2002 av regeringen “för analys av behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska 
näringslivet” 
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Personlighet kan också definieras som en samling känslor, tankar, beteenden hos en person som är 
konstanta över tid och i olika situationer.  
 
Om man som ledare skall kunna leda och påverka andra på ett fruktbart sätt, att kunna använda de 
resurser som finns på ett bra sätt, måste man kunna förstå och utnyttja andra människors 
personlighet och egenskaper. För att kunna påverka är det av stor vikt att kunna anpassa sin egen 
framtoning så att den passar med motpartens personlighet, man brukar prata om att personkemin 
ska stämma. En förutsättning för att kunna anpassa sig till olika personligheter är att man först lär 
känna sin egen personlighet. (Sandström 2000 s. 114 f.)  
 
Erfarenheter bygger på tidigare erfarenheter avseende vad som kan förväntas av 
förtroendetagaren. (Johansson m.fl. 2006 s.175) 
 
 



 

 

4 Empiri 
Jag har valt att jobba utifrån nedan egen gjorda modell för att samla empirisk information. 
Modellen är uppbyggd med några av de delar som jag med stöd från tidigare forskning tycker är 
av vikt för och påverkar känslan av delaktighet och förtroende. 
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Figur 2: Känslan av delaktighet och förtroende  
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I det här kapitlet redogör jag kort för försäkringskassan och dess omorganiseringar inklusive den 
som väntas klar under 2008/2009. Efter det följer ett sammandrag av intervjuerna. Jag har valt att 
pressentera dessa genom att dela upp intervjun i delkapitel, ett för delaktighet och ett för 
förtroende. De tre representanternas upplevelser pressenteras löpande i turordningen ledning, 
områdeschef och enhetschef under varje delkapitel. Frågorna som används som underlag till 
intervjun återfinns i bilaga 1. 
 
Efter det följer ett sammandrag från personalens enkät. Jag har valt att pressentera svaren fråga för 
fråga. Svaren kommer att pressenteras i antal personer, till exempel ”fem av 14 svarade” då det 
ger en bättre uppfattning än angivelsen i procent vid ett så här litet antal respondenter. Då det 
kommer att var mycket siffror i arbetet fortsättningsvis har jag för läsligheten valt att skriva antal 
till och med tio med bokstäver medan 11 och uppåt kommer att skrivas med siffror.  
 

4.1 Försäkringskassan och omorganisering 2007-05-15 
På försäkringskassans hemsida kan man läsa att försäkringskassan är en organisation med 16 000 
anställda vara av ca 299 av dessa jobbar i Gävleborg. 1 januari, 2005 förstatligades 
försäkringskassan, 21 försäkringskassor förenades med Riksförsäkringsverket till en myndighet, 
där efter har sedan den ena förändringen avlöst den andra. Den senaste organisationsförändringen 
som genomfördes under våren 2007 innebar att varje län indelades i geografiska områden. 
Fördelen med denna nya organisation var att likformighet mellan försäkringskassorna i Sverige 
skulle uppnås. (Dagens socialförsäkring februari 2007 s. 12) När den omorganiseringen var 
genomförd var det direkt dags att planera för den stora omorganiseringen för ”Den nya 
Försäkringskassan” som skall vara klar någon gång under 2008. (Dagens socialförsäkring mars 
2007 s. 15) 



 

 
Omorganiseringen som väntas klar 2008/2009 omfattar hela Försäkringskassans organisation i 
Sverige. Innan omorganiseringen handlades flera förmånslag på varje kontor och varje län hade en 
egen organisation. Den nya organisationen kommer att innefatta alla kontor i Sverige. Denna 
organisation kommer att innehålla fyra telefonikundtjänster som kommer ha längre öppettider och 
kunna besvaras fler frågor än tidigare. Det kommer att finnas 18 nationella försäkringscenter på 
16 orter i landet där ärenden med stor volym och få kundkontakter kommer att handläggas. 
Tillexempel kommer all föräldrapenning för hela Sverige handläggas i Falun. 60 lokala 
försäkringscenter på 50 orter i landet kommer att handlägga förmåner som kräver att personligt 
möte eller en personlig handläggare. Några exempel är handikappersättning och sjukersättning 
och de kommer att handläggas på flertalet av dessa 60 kontor. Utöver detta kommer 
försäkringskassan att vara tillgänglig för möten i alla kommuner på något av lokalkontoren. 
 
Nedan följer Försäkringskassan Gävleborg organisation 2007-05-15, innan pågående 
organisationsförändring. Organisationsschemat är en egen figur där skillnaden från originalet är 
att jag har tagit bort chefernas namn. Detta då organisationsschemat finns med för att visa 
organisationens uppbyggnad och vara behjälplig för förståelse för de olika titlar som nämns i 
arbetet, inte för att visa vem som innehar de olika chefsjobben. 
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Figur 3: Försäkringskassan Gävleborg organisation 2007-05-15 
Källa: Egen figur från ”Försäkringskassan Gävleborg organisation 2007-05-15” http://www.gavleborg.fk.se/  
 
Stab/service ingår i det som jag tidigare benämnt ledningsgruppen och kommer benämna det så 
fortsättningsvis. 
 
Det finns tre områdeschefer i organisationen och dessa är underställda länsdirektören och ansvarar 
för var sitt område, till exempel område Hälsingland. Varje område innehåller flertalet enheter 
(förmånslag) och för varje enhet finns en enhetschef (några enheter har delat chefskap med två 
enhetschefer).   
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Enhetschefen har ett personal- resultat och uppföljningsansvar inom sitt ansvarsområde. 
Enhetschefens uppgift är att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens samt att resurser finns 
på kort och lång sikt.7  Ansvarsområdet är vanligtvis ett förmånslag, till exempel pension eller 
föräldrapenning och är underställd en områdeschef. Enhetschefens personalgrupp kan vara 
utspridd på olika orter i länet.  
 

4.2 Sammandrag av intervjuer med en ledningsrepresentant och två 
chefer  
Jag genomförde tre intervjuer sammanlagt, respondenterna var en representant från 
ledningsgruppen (benämnd ledningsrepresentanten), en områdeschef och en enhetschef. Nedan 
följer ett sammandrag från dessa intervjuer. Jag valde att intervjua en person ur de olika nivåerna 
av ledning och chefer som finns inom Försäkringskassan Gävleborg för att få en uppfattning hur 
delaktighet och förtroende ses i de olika nivåerna. Min tanke är inte att dessa intervjuer skall 
representera dessa tre nivåers upplevelser utan att ge en uppfattning och förståelse för upplevelsen 
av delaktighet och förtroende i ett förändringsarbete som en omorganisation bland ledning och 
chefer.  
 
Då svaren avseende delaktighet var mer omfattande än de om förtroende valde jag för 
tydlighetens skull att dela upp de olika respondenternas svar om delaktighet under egna rubriker. I 
avsnittet om förtroende pressenteras alls svar under samma rubrik. 
 

4.2.1 Ledningsrepresentanten om delaktighet 
Ledningsrepresentanten definierar delaktighet som: Att få information och att man får den tidigt 
och kontinuerligt. Att få en möjlighet att påverka och lämna sina synpunkter och att de synpunkter 
som lämnas ska respekteras och tas tillvara samt att man får återkoppling. För att personalen skall 
känna sig delaktig krävs förutom detta känslan av trygghet och att man får bidra med sin kunskap. 
Från personalen krävs engagemang ansvarstagande och vilja. Ledningsgruppen har arbetat med att 
sprida information ut till personalen så snart de kunnat, de har använt både muntlig och skriftlig 
information och den har kommit från olika håll för att skapa delaktighet. När beslut väl är fattat av 
huvudkontoret kan ledningsgruppen bara utforma sin del som de fått i uppdrag att arbeta med i 
länet. Ledningsgruppen har jobbat för att personalen skall få information och känna trygghet så 
gott det går. 
 
Ledningsrepresentanten tror att de lyckas skapa delaktighet bland majoriteten av personalen 
genom information så tidigt som möjligt och från flera håll. Orsaken till att de inte lyckats fullt ut 
kan möjligen bero på några har en felaktig föreställning om att ledningen vetat mer än de gått ut 
och informerat om. Kanske kan det också finnas delade meningar om vad delaktighet innebär i en 
så här stor förändring. 
 

4.2.2 Områdeschefen om delaktighet 
Områdeschefens definition av delaktighet är en möjlighet att påverka. Han menar att det finns 
olika grader av delaktighet. Nivå noll där man inte kan påverka alls, nivå ett där man får möjlighet 
att komma med åsikter om ett framtaget förslag innan beslut tas och nivå två där man får vara med 
och arbeta fram förslaget. Det viktiga är att man för en dialog med personalen. Att det pratas om 
förändringen så att förståelse för förändringen skapas, vad den innebär och varför den görs. 
Förhoppningsvis kan personalen då tycka att den är OK. Att få tycka till är också viktigt. Det har 
pratats och förts en dialog sedan i våras så fort de fått veta något nytt. Cheferna har pratat med 
                                                             
7 http://forsakringskassan.se/omfk/arbeta/ledigaplatser/071216_2/
 

http://forsakringskassan.se/omfk/arbeta/ledigaplatser/071216_2/
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varandra och med sin personal. Tyvärr har det varit en envägskommunikation då ledningen i 
Gävleborg inte haft några svar att ge. Ingen visste så mycket och det är inte förrän nu som det 
funnits någon vettig kanal till ledningen i Stockholm att använda för att framföra synpunkter och 
frågor. Diskussionerna och behovet där har varit olika i länet, Gävle har sett en lösning medan 
norra delen av länet inte gjort det. Från personalens sida krävs vilja och man måste kunna tänka 
sig att föra en dialog om förändringen. Acceptans och engagemang kan vara för mycket att begära 
om man inte gillar förändringen men det är ändå viktigt att förstå vad förändringen går ut på. En 
del tycker att delaktighet är att få som man vill. 
 
Områdeschefen upplever att ledningen och chefer har misslyckats radikalt med att skapa 
delaktighet. Han tycker att det borde krävts mer delaktighet från Stockholm innan beslut om 
omorganisering togs och sedan borde ledningen i Gävleborg kommit till en acceptans innan en 
dialog med personalen påbörjades. Så länge man inget själv vet koncentrerar man sig på sin egen 
situation. Det som fungerat bra har varit samarbetet mellan fackföreningarna och arbetsgivaren, 
samarbetet har speglat problemlösning istället för konfrontation. Enhetscheferna har varit bra på 
att föra en diskussion och ta till sig personalens frågor även om svar inte funnits just då. En 
undersökning bland personalen visar att 26 % av personalen tycker att ledningen i Stockholm 
skött denna omorganisering mycket dåligt medan vi i Gävleborg har fått en positiv respons på vårt 
arbete.  
 

4.2.3 Enhetschefen om delaktighet 
Enhetschefen definierar delaktighet med eget ansvar, delaktighet är inget man bara får man måste 
vilja vara delaktig. Det är även att man har tillgång till och får information och när man fått 
informationen får man säga vad man tycker, att det är ett öppet forum. Det betyder ju inte att jag 
får de jag vill utan att alla får säga vad de tycker. När ett beslut är fattat kan man säga att det är 
skit bara man säger MEN jag var med på att jobba efter det ändå. För att personalen skall känna 
delaktighet krävs att man ”pratar, pratar och pratar” och är tydlighet med det man vet. För att 
gruppen skall känna delaktighet säger hon det hon vet och ibland måste det sägas att “jag vet mer 
men på grund av” till exempel med hänsyn till en annan arbetsgrupp kan hon inte berätta det just 
nu. Men hon tycker att det är viktigt att säga det, att det inte upplevs att hon vet men inget säger. 
Det är viktigt för delaktigheten att och det ger engagemang att man säger “det har jag inte tänkt 
på och jag återkommer när jag fått svar på det”. Och att man sedan gör det. Hon ställer ofta 
frågor i chefsgruppens möten som hon vet att hennes personalgrupp kommer att ställa till henne så 
att hon om möjligt kan ge dem svar när frågan ställs. Hon uppmuntrar till att personalgruppen 
kommer till henne för att klargöra eventuella rykten så att hon vid behov kan dementera, det 
sparar energi. Rykten har mera makt än information. Ibland frågar hon personalen vad det är som 
gnager på dem mest just nu och det är personalen nöjda med. Hon använder ordet kanske 
jättemycket när hon informerar. Detta för det är ingen som vet just i den stunden men hon vill 
förbereda på att det kanske blir så här för när det händer, händer det fort. Upprepning krävs för 
delaktighet för ibland är man så blockerad just då att man behöver få höra det flera gånger innan 
man förstår. Hon försöker ta ner informationen på personalgruppens nivå, hur det påverkar 
gruppen, så att alla skall förstå. Sedan kontrollerar hon att alla förstår. Hon jobbar med VAD 
HUR NÄR. VAD kan de inte påverka i denna omorganisering då beslutet kommer från ledningen 
i Stockholm och då talar hon om det så att personalen inte lägger en massa energi på något de inte 
kan påverka. HUR kan man ibland få vara med och påverka. Det är oftast NÄR som man skall 
och kan lägga sin energi på, hur vi skall arbeta. 
 
Från personalen tycker enhetschefen att det krävs eget engagemang, ”dukade bord” fungerar inte 
längre och ”dukade bord” är inte delaktighet. Viljan måste också finnas. Hon tycker att 
ledningsgruppen arbetat med att göra personalen delaktig genom att ge cheferna mycket 
information och tid för olika möten. På så vis har cheferna kunnat ta hjälp av varandra med att 
klargöra informationen, att de förstått den rätt, det ger trygghet innan de skall prata med sin 
personal. Det har funnits en närhet i ledningsgruppen och många möten både med 
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ledningsgruppen och med personalen. Det som inte varit bra är att de hela tiden fått komma med 
kontrainformation, till exempel ändrade datum för olika hålltider och det har skapat frustration. 
 
På frågan om hon känner att ledningsgruppen kunnat skapa delaktighet svarar hon att man inte 
kan lyckas helt, antingen kommer människor i kläm eller så blommar de upp, det kan inte bli full 
pott. Den del som de har hanterat känner hon att de har hanterat bra. Men steget före, ledningen i 
Stockholm till länsledningen i Gävleborg, har inte fungerat, det har inte varit delaktighet. Men det 
är nog inte meningen, man kan inte rubba en så stor myndighet eller göra en så stor 
omorganisering och tro att man skall ha delaktighet.  
 

4.2.4 Ledningsrepresentanten och de två cheferna om förtroende 
Ledningsrepresentanten definierar förtroende som: känsla av tillit och att man kan lita på till 
exempel ledningen. Att jobba med förtroende är inte ett uttalat mål men det är inbyggt i 
ledningsgruppens arbete med förändringen genom att försöka skapa delaktighet och att ledningen 
står för förändringen och för informationen till personalen. Det som det jobbat extra mycket med 
är information och att ge personalen en trygghetskänsla så gott det går. Ledningsgruppen känner 
att de har förtroende från majoriteten av personalen vilket även visats i en 
medarbetarundersökning de gjort bland personalen.  
 
Områdeschefen tycker att förtroende är att lita på. Man skall kunna ha en diskussion som leder till 
en överenskommelse som man sedan försöker leva upp till. Att ingen information kommer 
bakvägen och att personalen känner att ”chefen fightas för mig”. Områdeschefens svar på frågan 
om personalen känner förtroende för ledningen är ”både och”. Han upplever att närmaste chef har 
stort förtroende från personalen men att det sedan tunnas ut ju högre upp i nivåerna man kommer. 
Förtroende bygger på närvarande och att kunna föra en dialog. Det är svårt att känna förtroende 
för någon man inte ser. Förtroendeskapande är inte något som uttalat arbetats med, fokus har 
istället legat på att skapa delaktighet. För förtroende gäller det att skapa en basnivå till exempel 
med fungerande utvecklingssamtal och återkommande arbetsplatsmöten, där har alla chefer gjort 
ett bra jobb. När baskraven är uppfyllda är det dags att gå till nästa nivå. 
 
Enhetschefen definierar förtroende som tillit. Men det kan också vara att man visar att ”det här 
fixar du” och att man med det driver något framåt. Hon tycker att det är viktigt att skapa tillit och 
förtroende i hela gruppen inte bara till chefen eller ledningsgruppen. Hon lägger själv ribban 
genom att svara prestigelöst, vet hon inte svaret på en fråga säger hon det men att hon 
återkommer. Man behöver inte alltid kunna allt och vara duktigast, man är istället duktig när man 
delar med sig. När det pratas om att man skall ha högt i tak (ett öppet klimat) läggs oftast allt på 
chefen men en taksänkare kan istället vara personalen själv. Man måste inte alltid kunna allt utan 
man skall istället kunna hjälpa varandra. Hon tycker att när man kan ställa knäppa frågor då har 
man förtroende. Hon påpekar att delaktighet måste finnas även här att man känner att så här vill vi 
jobba. Förtroende har jobbats med genom att de har gått försiktigt fram, kollat av med varandra 
innan de gått ut med information. Hon känner att alla har velat att det skall vara bra för 
medarbetarna. Det som de har varit delaktiga i gentemot Stockholm är värdegrunderna 
(värdegrunder som skall gälla för ett bra bemötande inom försäkringskassan), där har Gävleborg 
varit med att arbetat.  Det jobbet har varit förtroende inriktat. De har arbetat fram värdeord med 
personalen och dessa har sedan pressenterats. Delaktighet leder till förtroende, detta måste 
genomsyra för att en grupp skall må bra. 



 

 
På frågan om hon tror att personalen har förtroende för ledningen svarar hon att det varierar. 
Hennes personalgrupp har lägre förtroende för länsledningen än för ett år sedan och för ledningen 
i Stockholm är det ännu lägre. Ett val har varit att inte vara delaktiga, gentemot ledningen i 
Stockholm och då finns besvikelse med, man har inte kunnat tänka sig att det skulle kunna bli så 
här.  
 

4.3 Sammandrag av enkätundersökningen genomförd bland 
personalen 
För att få personalens upplevelser avseende delaktighet och förtroende för ledningsgruppen och 
chefer i pågående omorganisation skickade jag ut en enkät till 32 stycken av personalen, 
motsvarande 10 %. 17 stycken besvarade enkäter inkom och tre enkäter kom tillbaks oöppnade då 
personen i fråga slutat sin anställning. Maillistan som jag använde för mitt slumpval var 
uppenbarligen inte uppdaterad. Två av de som svarat hade inte uppmärksammat att det var frågor 
även på baksidan vilket gjorde att det är 15 stycken som svarat på frågorna om förtroende. Då jag 
inte är ute efter att generalisera eller hävda att svaren är representativa valde jag att nöja mig med 
de 17 respektive 15 svar som inkommit. Nedan följer en sammanställning av personalgruppens 
svar i samma ordning som frågorna på enkäten, uppdelade i delavsnitt delaktighet och förtroende. 
Enkäten som skickades ut finns som bilaga nummer två.  
 
Jag kommer att redovisa svaren genom att ge en kort förklaring till och en sammanställning av 
varje fråga från enkäten. Jag har valt att använda en hel del siffror i sammanställningen för ökad 
klarhet då antalet inkomna svar inte var så många. Några svar redovisas i diagram för att få en 
variation från mängden siffror. 
 

4.3.1 Delaktighet 
1. Vilket av nedanstående formuleringar stämmer mest överens med vad delaktighet 
betyder för dig? 
Respondenterna hade fyra svarsalternativ att välja mellan: att få information och möjlighet att ge 
synpunkter som tas i beaktan, att få vara med och bestämma, att man förstår de beslut som tagits 
och att ledningen bryr sig om vad personalen tycker. Nedan följer ett stapeldiagram som visar 
svarsresultatet. 
Ett svar var felaktigt besvarat och kunde därför inte tas med.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Info/lämna synpunkter

Vara med och bestämma

Ledningen bryr sig vad
personalen tycker

 

 29



 

 
2. Rangordna nedanstående att-satser sätt en 5:a bakom den som är viktigast för dig för att 
du skall kunna känna delaktighet i en förändring sedan 4:a och 1:a på den som du känner 
minst för? Jag har sammanställt svaren genom att räkna ut ett medeltal för de olika 
svarsalternativen, max är 5,0. Att-satserna redovisas i rangordning med högst medeltal överst. 
 

• Att du känner att målen med förändringen känns någorlunda rätt och är meningsfulla för 
dina arbetsuppgifter = 3,8 

• Att du erbjuds tillräckligt med information för att få kunskap om det som är av vikt för 
förändringen = 3,5 

• Att det finns handlingsutrymme för personalen att hitta egna vägar, inom givna ramar, att 
nå målen = 3,3 

• Att ledningen verkligen tror på att delaktighet från personalen förbättrar verksamheten = 
2,9 

• Att du blir sedd = 1,9 
 
3. Vad har du bidragit med för att skapa delaktighet? 
På denna fråga fick personalen svara öppet vilket 16 av 17 stycken gjorde. Svaren varierade men 
man kan ändå dela in svaren i tre kategorier. 
De flesta, sex stycken, svarade att de ställt frågor och sedan informerat arbetskamraterna eller 
lämnat sina synpunkter till exempelvis närmsta chef.  
Fem stycken har följt förändringsarbetet via den information de fått eller sökt fram den 
informationen som funnits tillgänglig och sedan deltagit i diskussioner i arbetslagen.  
Fem stycken känner att de inte bidragit eller tyckt att det var svårt att bidra till delaktighet då att 
redan är bestämt och att ingen lyssnar   
 
4. Tycker du att ledningen/processledningen (de som fått i uppdrag att genomföra 
omorganiseringen) arbetat för att skapa delaktighet och engagemang och på så vis 
förankrat förändringen innan själva genomförandet? 
De svarsalternativ respondenterna hade att välja mellan var: ja, delvis men inte fullt ut och nej. 
Nedan följer ett stapeldiagram som visar svarsresultatet. 
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Som följdfråga valde jag att fråga ”varför”. 11 stycken valde att svara på denna fråga.  
En svarade att förändringen förankrats via information och att det givits möjlighet att tala om 
förändringen.   
Sju stycken svarade på någorlunda lika vilket var att de var dålig information och det inte var 
någon idé att fråga då det inte finns några svar, allt var redan bestämt från huvudkontoret. Detta 
får dem att känna sig överkörda då det inte spelar någon roll vad de gör.  
 
Utöver detta visar någon misstanke att chefen och ledningsgruppen vet betydligt mer än de talar 
om och några menar att många tvivlar på fördelarna för kunden och personalen i 
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omorganiseringen. Andra tycker att cheferna tar till sig informationen från ledningen på olika sätt 
på grund av olika bakgrund, tid på försäkringskassan och kunskap varpå informationen blir olika 
till de olika arbetslagen 
 
5. Vilken att-sats under fråga 2 tycker du att ledningen bäst förmedlat till personalen för att 
skapa delaktighet? På denna fråga var det tre stycken som inte svarade. 
 
Åtta stycken svarade att du erbjuds tillräckligt med information för att få kunskap om det som är 
av vikt för förändringen. 
En svarade att bli sedd. 
En svarade att du känner att målen med förändringen känns någorlunda rätt och är meningsfulla 
för dina arbetsuppgifter. 
 
Tre svarade att de inte tyckte att något alternativ passade och en svarade vet ej. 
 
6. Vilken att-sats under fråga 2 tycker du att ledningen inte förmedlat så bra, eller inte alls, 
till personalen för att skapa delaktighet?   
Två hade inte besvarat denna fråga. De svaren som gavs var mycket varierande och följer nedan. 
  
En svarade att du känner att målen med förändringen känns någorlunda rätt och är meningsfulla 
för dina arbetsuppgifter. 
Två stycken svarade att du erbjuds tillräckligt med information för att få kunskap om det som är 
av vikt för förändringen. 
Fem stycken svarade att det finns handlingsutrymme för personalen att hitta egna vägar, inom 
givna ramar, att nå målen. 
Två stycken svarade att ledningen verkligen tror på att delaktighet från personalen förbättrar 
verksamheten. 
Tre stycken svarade att du blir sedd. 
En svarade alla passade på vad de inte gjort så bra och en vet ej. 
 

4.3.2 Förtroende  
7. Vilken av nedanstående definitioner stämmer mest överens med din definition av 
förtroende?  
De svarsalternativ respondenterna hade att välja mellan var: en individs positiva förväntning 
beträffande motpartens handling, den förväntan på andra som präglas av konsekvent, hederligt 
och samarbetsriktat beteende grundat på accepterade normer. Bägge parter är öppna med sina 
förväntningar och tillit, övertygelse att man kan lita på någon. 
Nedan följer ett stapeldiagram som visar svarsresultatet. Två stycken svarade inte på denna fråga. 
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8. Känner du förtroende för ledningen/processledningen avseende genomförandet av 
organisationsförändringen? 
De svarsalternativ respondenterna hade att välja mellan var: ja, delvis men inte fullt ut och nej. 
Nedan följer ett stapeldiagram som visar svarsresultatet. Tre stycken svarade inte. 
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Som följdfråga valde jag att fråga ”varför”.  12 stycken svarade på denna fråga och svaren var 
varierade.  
Fem stycken upplevde en osäkerhet över att ingen, varken ledningen i Stockholm eller i 
Gävleborg, viste hur det skulle bli och vilka konsekvenser skulle få på det pågående arbetet och 
arbetsmiljön.  
Två stycken kände att det fanns dold information eller en dold agenda som inte informerades till 
personalen.  
Tre stycken kände att personalen inte sågs då de inte fick yttra sig eller att förändringen 
genomfördes utan förankring hos personalen. 
 
Någon tyckte att en närhet till kunden skulle skapa större chans att nå målen och någon uttryckte 
frågor om arbetet i praktiken och personalens arbetsmiljö. 
 
9. Nämn något du tycker ledningen/processledningen gjort för att personalen skall känna 
förtroende för dem (medvetet eller omedvetet). 
På denna är det 14 stycken som svarat och av dessa är det sju stycken som tycker att information 
löpande på Fia (Försäkringskassan Gävleborgs intranät) har varit bra, att det funnits tid till 
diskussioner runt frågor.  
Någon tyckte att det var bra att Curt Malmborg (Försäkringskassans Generaldirektör) rest runt.  
Någon tyckte att ledningsgruppen spelat ovetande fram tills att beslutet redan är spikat. 
Fem stycken tyckte att ledningen/processledningen inte gjort något eller att de inte kan komma på 
något som de gjort för att personalen skall känna förtroende för dem. 
 
10. Nämn något du tycker ledningen/processledningen borde göra för att vinna eller stärka 
ditt förtroende. 
På denna fråga var de 14 stycken som svarade och dessa kan delas in i två delar där hälften 
efterlyser mer information, en konsekvensbeskrivning och mer likformig information från 
cheferna. Den andra halvan efterlyser mera tillit till personalens kunskaper och synpunkter, 
mindre toppstyrning och att cheferna skall kunna ta kritik och ändra på dåliga beslut. 
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5 Analys och tolkning 
Jag har delat upp analys och tolkning i delkapitel, delaktighet och förtroende. Dessa kapitel är i 
sin tur uppdelade i avsnitt som är tagna utifrån den egna modell som pressenterades i kapitel 4.   
 
I detta kapitel kommer jag att samanställa de olika respondenternas upplevelser (empirin) för att 
sedan analysera och tolka dessa samt koppla upplevelserna till tidigare forskning som 
pressenterats i kapitel 3. Empirin bygger på intervjuer med tre representanter från 
ledningsgruppen och chefsgruppen samt en enkät besvarad av 17 personer från personalen. När 
ledningsrepresentantens och chefernas delade upplevelser ingår i texten kommer jag att benämna 
dessa som ledning/chefer som förkortning. Vill jag påvisa olikheter i deras upplevelser benämner 
jag dem med titel. När jag använder mig av benämningen personalgruppen menar jag de 17 ur 
personalen som svarat på enkäten.  

5.1 Delaktighet  
Jag har valt att analysera delaktighet utifrån nedan egen gjorda modell, den är en delmodell av den 
som användes i empirikapitlet, och relatera de olika delarna till tidigare forskning som tagits upp i 
detta arbete. Definition av delaktighet, lednings- och chefsgruppens arbete för att skapa 
delaktighet och personalens bidrag till detta anser jag leder till upplevelsen av delaktighet. 
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Figur 4: Känslan av delaktighet  
Källa: Egen figur 

 

5.1.1 Definition av delaktighet 
Både ledning/chefer och majoriteten av personalgruppen definierar delaktighet som att få 
information och möjlighet att ge synpunkter som sedan tas i beaktan. Men, poängterar alla tre från 
ledning/chefer, delaktighet är inte det samma som att få det jag vill. Detta finner stöd i det 
Dilschmann m.fl. (2000) kommit fram till i sin undersökning/bok där de menar att det inte finns 
någon fastslagen definition av delaktighet men att delaktighet inte är synonymt med att bestämma. 
Delaktighet är däremot att få information och att det ges möjlighet att lämna sina synpunkter och 
att dessa tas i beaktan. Att man ges en möjlighet att vara med och påverka.   
 
En samsyn råder således över definitionen av delaktighet.  
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5.1.2 Lednings- och chefsgruppen arbete för att skapa delaktighet 
Alla nivåer, ledning/chefer, har arbetat med information och dialog för att skapa delaktighet bland 
personalen. Vikten har legat på att få ut information tidigt, föra en dialog och att ”prata, prata, 
prata”. De två cheferna upplever att detta varit svårt då det inte funnits några svar att ge direkt vid 
informations- eller dialogtillfället. Det har gett upplevelsen av en envägskommunikation mer än 
en dialog. Svaren har de hela tiden fått återkomma med när de i sin tur fått svar eller ytterligare 
information från huvudkontoret. Det är inte förrän nyligen som det funnits någon ”vettig kanal” 
att använda för att framföra synpunkter eller frågor till huvudkontoret. Ibland har de fått komma 
med kontrainformation vilket tillsammans med att inte kunna få/ge något svar har upplevts väldigt 
frustrerande för både chefer och personal. Områdeschefen tycker att de borde ha krävt mer 
delaktighet från huvudkontoret och haft mer tid att själva acceptera och diskutera informationen 
från huvudkontoret innan de informerade personalen. Enhetschefen upplever att den del som de 
har hanterat har de hanterat bra. Men steget före, huvudkontoret till ledningsgruppen i Gävleborg, 
har inte fungerat och inte varit delaktighet. Men det är nog inte meningen heller tror hon, man kan 
inte rubba en så stor myndighet eller göra en så stor omorganisering och tro att man skall ha 
delaktighet.  
 
Det som är viktigt för att personalgruppen ska känna delaktighet är att ledningsgruppen verkligen 
tror på att delaktighet från personalen förbättrar verksamheten. Samt att det erbjuds tillräckligt 
med information för att få kunskap om det som är av vikt för förändringen. Hälften av 
personalgruppen tyckte att det som ledningsgruppen bäst förmedlat till personalen för att skapa 
delaktighet var tillräckligt med information för att få kunskap om det som är av vikt för 
förändringen. Men trots att det är information som jobbats med från alla håll på lednings och 
chefsnivå är det ungefär lika många ur personalgruppen som tycker att ledningsgruppen inte 
informerat tillräckigt. De upplever samtidigt att det inte varit någon idé att fråga då det inte 
funnits några svar. Allt är redan bestämt från huvudkontoret. Detta får dem att känna sig 
överkörda. Och det upplevs att det inte spelar någon roll vad de gör eller tycker. Några stycken 
upplever att det inte finns handlingsutrymme för personalen att hitta egna vägar, inom givna 
ramar, att nå målen.  
 
Både ledning/chefer och personalgruppens svar tyder på att lednings- och chefsgruppens roll i 
denna omorganisering varit att fungera som ett språkrör för att få ut information till personalen. 
Samt att informationen givits/erhållits en liten del i taget och inte som en helhet vilket upplevts 
frustrerande och givit upphov till osäkerhet. Ledningsgruppen och chefer har arbetat med att få ut 
informationen snabbt till personalen något som i sin tur har lett till att de inte kunnat svara på mer 
än den information de fått just då. Det har heller inte funnits något utrymme att komma med 
synpunkter på omorganiseringen för vare sig ledning, chefer eller personal. Den information och 
de direktiv som kommit har varit en färdig produkt att föra ut i organisationen som inte givit något 
större utrymmer till att hitta egna vägar att nå målen som Dilschmann m.fl. (2000) menar är 
viktigt för att delaktighet skall föreligga. Att tillräckligheten av information upplevts olika i 
personalgruppen ger Engquist (2007) ett bra exempel på, med chefen som upplever sig som rak 
och personalen upplever honom som fåordig, när han pratar om att kunna kommunicera. Och för 
att kunna kommunicera menar han att måste man förstå att alla har olika bild av verkligheten. Att 
alla har olika bild av verkligheten och hur den skall vara är en trolig förklaring till att ena hälften 
av personalgruppen tycker att informationen var det ledningsgruppen och cheferna gjort bra 
medan andra halvan tyckte att information var något bristfällig. Utifrån det kan tolkas att alla 
människor har en egen bild av hur man vill att informationen skall ges och hur mycket som 
behövs för att det skall kännas tillräckligt för att få en förståelse för, i detta fall omorganisationen. 
Hur man uppfattar informationen baseras också på den egna bilden av verkligheten vilket gör 
information väldigt svårt både att ge och att ta emot. Alla tolkar den givna informationen olika 
utifrån sin bild av hur det är eller ska vara .  
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Flertalet ur personalgruppen efterlyser mer information och en konsekvensbeskrivning men man 
kan ändå utläsa av en del svar att majoriteten ändå har förstått omorganiseringen och arbetet med 
den så bra att de kan skilja på vad huvudkontoret bär ansvar för och vad ledningsgruppen i 
Gävleborg har fått att jobba med i deras organisation. Områdeschefen hänvisar till en 
undersökning Försäkringskassan Gävleborg gjort bland personalen och att den visar att 26 % av 
personalen tycker att huvudkontoret skött denna omorganisering mycket dåligt medan 
ledningsgruppen och chefsgruppen i Gävleborg har fått en positiv respons på sitt arbete.  
 
Några uttrycker att det inte kan se fördelar vare sig för kunden eller personalen i denna 
omorganisering och många uttrycker en osäkerhet när de inte känner att någon vet vad som 
händer och ingen konsekvens beskrivning är gjord. Områdeschefen pratar om att de borde ha 
krävt delaktighet från huvudkontoret. Detta tyder på att personalgruppen och kanske även 
ledning/chefer inte godkänner målen eller känner att de uppfattas rätt och meningsfulla för deras 
arbetsuppgifter. De kan inte känna sig som ägare till målens om Dilschmann m.fl. (2000) menar är 
en förutsättning för delaktighet.  
 

5.1.3 Personalens bidrag till att skapa delaktighet 
Dilschmann m.fl. (2000) menar vidare att när förutsättningarna för delaktighet finns är det 
personalens ansvar att vilja engagera sig och vara delaktig, ”man blir inte delaktig, man gör sig 
delaktig”. Detta stämmer överens med ledning/chefers svar om vad som krävs från personalen för 
delaktighet. De menar att det måste finnas en vilja att vara delaktig och ett eget ansvar och 
engagemang. Engagemang var kanske mycket att kräva om man inte trodde på förändringen 
menade områdeschefen medan enhetschefen tyckte att det inte längre går att komma ”till dukade 
bord”. De två chefernas olika resonemang kan på visa vikten av att veta vad som menas med 
delaktighet och vad som krävs av olika parter för att uppnå känslan av delaktighet. Dilschmann 
m.fl. (2000) påpekar att det krävs mer idag av personalen än att ”bara göra sitt jobb”. Vet inte alla 
detta är det svårt att jobba tillsammans för att skapa delaktighet i ett företag.  
 
Insamlad information har visat att förutsättningarna för att skapa engagemang har varit mycket 
små då omorganiseringen styrts från huvudkontoret och ledningsgruppen i Gävleborg inte haft 
någon delaktighet i besluten som fattats. När beslut väl är taget kan ledningsgruppen bara utforma 
sin del som de fått i uppdrag att arbeta med i länet. Detta har givit väldigt små möjligheter för 
personalen att lämna synpunkter mer än om vad man tycker om förslaget och hur det påverkar 
arbetsgruppen. Utrymme för att hitta egna vägar att nå målen har således inte funnits. 
Synpunkterna har fått fungera mer som en ventil än som något som kan leda till ett konkret sätt att 
nå målet. Ändå känner så många som 11 av16 i personalgruppen att det bidragit till att skapa 
delaktighet. Bland de som bidragit har sex engagerat sig lite mer genom att ställa frågor som de 
sedan informerat sina arbetskamrater om och lämnat sina synpunkter på. Fem stycken har 
engagerat sig genom att följa den informationen som givits eller funnits att själv söka fram och 
sedan deltagit i diskussioner i arbetslaget. Resterande fem ur personalgruppen känner att de inte 
engagerat sig, bland annat på grund av att det inte känts som någon ide.  
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Kotter (1990) menar att det ger personalen en känsla av kontroll att delta i att förverkliga en 
vision. Personalgruppen uttrycker i sina svar en frustration över att behöva vänta på vidare 
information och svar på sina frågor som flertalet gånger blivit uppskjuten. Detta kan ha gjort det 
svårt att känna kontroll över och se vad omorganiseringen i helhet betyder. Vilket i sin tur kan 
vara en anledning till att det är svårt att känna engagemang och en vilja att ställa upp att arbeta 
mot målet, ett mål som känns diffust och som de inte känner kontroll över.  

5.1.4 Känslan av delaktighet  
Av de kriterier Dilschmann m.fl. (2000) pekade på som viktiga för delaktighet är det bara 
information, dialog och möjlighet att komma med synpunkter (ventilera åsikter) som lednings- 
och chefsgruppen jobbat med. Detta resulterade det i att det bara var två stycken ur 
personalgruppen som upplevde att lednings- och chefsgruppen arbetat för att skapa delaktighet 
och engagemang och på så vis förankrat förändringen innan själva genomförandet påbörjades. 
Fyra stycken upplevde att de lyckats delvis men inte fullt ut. Medan majoriteten, 11 stycken, 
upplevde att lednings- och chefsgruppen inte lyckats skapa delaktighet och förankring av beslutet 
innan själva genomförandet påbörjades. På frågan varför svarade sju stycken av 11 någorlunda 
lika. De upplevde att de fått dåligt med information och det inte var någon idé att fråga då det inte 
fanns några svar att få, allt var redan bestämt från huvudkontoret. Detta får dem att känna sig 
”överkörda” och att det inte spelar någon roll vad de gör eller tycker. Några visar misstanke om 
att lednings- och chefsgruppen vet betydligt mer än de informerar om.  
 
Då det inte funnits någon delaktighet mellan ledningsgruppen i Gävleborg och huvudkontoret i 
Stockholm leder det till att det blir svårt att få personalen i Gävleborg att känna delaktighet och 
för personalen att vilja engagera sig. Det blir även svårt att se om lednings- och chefsgruppen 
känner att delaktighet från personalen förbättrar verksamheten när dessa i sin tur har lite 
delaktighet i hur verksamheten skall se ut. Några ur personalgruppen har även nämnt att det är 
svårt se fördelen med denna omorganisation. Trots det lilla utrymme som funnits för att skapa 
delaktighet känner jag att ledning/chefer har försökt skapa delaktighet genom att ge personalen 
information snabbt och genom att föra dialog, diskussion i olikas gruppkonstellationer. 
Majoriteten av personalgruppen har försökt bidra till att skapa delaktighet genom engagemang 
och genom att ta till sig den information och delta i de diskussioner som erbjudits. Utöver detta 
har de flesta i båda grupper respondenter visat en förståelse och ett engagemang genom ett eget 
tyckande i sina uttömmande och förklarande svar. Ovan sammantaget tyder på en vilja från både 
ledning/chefer och personalgruppen att skapa delaktighet trots dåliga förutsättningar.  
 
Min undersökning visar att upplevelsen ledningsrepresentanten har, det vill säga att majoriteten 
känner att ledning och chefer lyckats skapa delaktighet, inte stämmer överens med 
personalgruppens upplevelser om skapad delaktighet. Denna undersökning visar mer att det är 
områdeschefens och enhetschefens upplevelse att de misslyckats radikalt med att skapa 
delaktighet eller med att de skött sin del bra som är den som speglar personalgruppens upplevelse.  
 



 

5.2 Förtroende  
Jag har valt att analysera förtroende utifrån nedan egen gjorda modell, det är en delmodell av den 
som användes i empirikapitlet. Definition av förtroende, lednings- och chefsgruppen arbete för att 
skapa förtroende och personers olika bild av verkligheten baserat på bl. a. personlighet och 
erfarenheter leder till känslan av förtroende för lednings- och chefsgruppen. 
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Figur 5: Känslan av delaktighet och förtroende  
Källa: Egen figur 
 

5.2.1 Definition av förtroende 
Även definitionen av förtroende delar ledningen/chefer med majoriteten av personalgruppen. 
Förtroende för dem är tillit, att man kan lita på någon. Johansson m.fl. skriver att den 
samhällsvetenskapliga forskningen inte kan enas om en definition vilket inte stämmer överens 
med respondenterna i denna undersökning som till största delen är överens om definitionen av 
förtroende. 
 
En samsyn råder således över definitionen av förtroende.  
 

5.2.2 Lednings- och chefsgruppen arbete med att skapa förtroende 
Ledning/chefer är överens om att förtroende inte är något som de målinriktat arbetat med utan mer 
indirekt genom att ge fortlöpande information och på så sätt skapa delaktighet och trygghet. 
Hälften av personalgruppen som svarade tycker att information löpande på Fia har varit bra. Detta 
och att det funnits tid till diskussioner runt frågor tycker de var det som lednings- och 
chefsgruppen arbetat bra med och som varit förtroendegivande. Fem av 14 tyckte inte att det fanns 
något, som lednings- och chefsgruppen arbetat med för att personalen skall känna förtroende för 
dem, eller att de inte kunde komma på något de arbetat med. 
 
Lednings- och chefsgruppen har jobbat med ett samspel med personalen som Johansson m.fl. 
menar är viktigt i en förtroendesituation. Detta samspel har innefattat information och 
kommunicering runt omorganisationen och hur det påverkar personalen och arbetet. Någon 
kommunicering om sina förväntningar på varandra, som Johansson m.fl. (2006) menar skapar 
förtroende, framkommer dock inte i undersökningen. Vet man inte vad som förväntas av en är det 
svårt att leva upp till någon annans förväntningar eller ta ställning till om man vill ställa upp på 
detta. Öppenhet borde således leda till förtroende enligt detta resonemang. 
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5.2.3. Personers olika bild av verkligheten baserat på bland annat 
personlighet och erfarenheter 
Då lednings- och chefsgruppen arbetat med förtroende indirekt genom att informera, skapa 
delaktighet och trygghet analyserade och tolkade jag även svaren som givits för frågorna avseende 
delaktighet för upplevelsen av förtroende. På frågan vad de gjort för att skapa delaktighet och vad 
som är viktigt för att lyckas svarar ledningsrepresentanten att information är viktigt. Hon pratar 
om information spridits från olika håll och på olika sätt och att det varit lyckat. En orsak till att de 
inte lyckats fullt ut kan ha varit att det funnits misstankar om att ledningsgruppen vetat mer än vad 
de informerat om vilket varit en felaktig uppfattning. Områdeschefen pratar om att föra en dialog 
och att dialogen är viktig mellan olika grupper men också i den egna gruppen för att nå acceptans 
och förståelse. Han upplever att det i denna omorganisering tyvärr varit en envägskommunikation 
mer än en dialog. Enhetschefen menar att prata är viktigt och att vara öppen med vad man vet 
även om man inte kan berätta allt just för tillfället. Hon berättar en del konkreta exempel hur hon 
arbetat med att nå förståelse för förändringen och förebygga misstankarna om att information 
hålls inne eller missuppfattas. En acceptans för att delaktighet inte kan finnas fullt ut alla gånger 
finns hos henne och den har hon försökt att kommunicera till personalen för att minska 
frustrationen över att inte kunna påverka. 
 
Både ledning/chefer och personalgruppen upplever en osäkerhet över framtiden då det inte finns 
svar på frågor. Personalgruppen efterlyste en konsekvensbeskrivning då de upplevde en osäkerhet 
över att ingen, varken ledningen i Stockholm eller i Gävleborg, viste hur det skulle bli och vilka 
konsekvenser det skulle få på pågående arbete och på arbetsmiljön. Luhmann (2005) menar att 
förtroende ger man för framtiden men att beslutet att ge ett förtroende bygger på erfarenheter, den 
information man har samt en del osäkerhet om vad framtiden ger. I detta fall är det ett troligt 
antagande att osäkerheten var för stor för personalgruppen för att de skulle kunna ge sitt 
förtroende trots att de besatt en hel del information om omorganiseringen. Och även om ingen av 
respondenterna direkt tar upp att de inte ger sitt förtroende på grund av dåliga erfarenhet hänvisar 
till upplevda situationer i sina öppna svar, oftast dåliga upplevelser från olika situationer. Någon 
har varit med om att information som givits till arbetslagen varit olika, några andra menar att 
ledningsgruppen och chefer bör kunna ändra på dåliga beslut och att de upplever att ingen lyssnar. 
Utifrån detta kan man tolka att de tycker att det finns beslut bakåt i tiden som inte varit bra och de 
har försökt engagera sig i dessa, eller kanske sett andra göra det, men det har inte givit dem de 
resultat de väntat så denna gång låter de bli. Detta är erfarenheter som delvis styr 
förtroendegivaren i sitt beslut om att ge sitt förtroende i denna omorganisering.   

5.2.4 Känslan av förtroende för lednings- och chefsgruppen 
Ledning/chefers upplevelse av förtroendet för ledningsgruppen varierar. Lednings-representanten 
svarar att de har förtroende från majoriteten av personalen medan cheferna upplever att 
förtroendet är starkare för närmsta chef än för ledningen. Områdeschefen framhåller att närmaste 
chef har stort förtroende och att det sedan tunnas ut ju högre upp i nivåerna man kommer. Han 
menar att det är svårt att ha förtroende för någon man inte ser. Detta resonemang backas upp av 
enhetschefen som känner att hon har ett bra klimat med sin grupp men att förtroendet för 
ledningsgruppen i länet har minskat sedan förra året och förtroendet för ledningen i Stockholm har 
minskat ännu mer.  
 
Endast en ur personalgruppen kände förtroende för lednings- och chefsgruppen. Sju stycken 
kände inte förtroende och sex stycken kände delvis förtroende för lednings- och chefsgruppen. 
Huvudanledningen till varför de inte kände eller delvis kände förtroende var att de upplevde en 
osäkerhet över att ingen, varken huvudkontoret eller ledningen i Gävleborg, viste hur det skulle 
bli. Inte heller viste de vilka konsekvenser omorganiseringen skulle få på pågående arbete, 
personalen eller arbetsmiljön. Några upplevde att det fanns dold information eller en dold agenda 
som inte informerades personalen. Andra kände att personalen inte sågs då de inte fick utrymme 
att yttra sig och att förändringen genomfördes utan förankring hos personalen. Således är 
osäkerheten om framtiden och att de inte får några svar samt misstron orsaken till att det är svårt 



 

 39

att känna förtroende för lednings- chefsgruppen. Denna osäkerhet och misstro kan i sin tur komma 
av att avståndet (menat i kontakten med personalen) är för långt mellan personalen och 
ledningsgruppen. Förtroende ges lättare till de som finns närmast, i detta fall enhetschefen. En 
trolig tolkning med tanke på chefernas svar är att de som svarat delvis på frågan om de känner 
förtroende för lednings- och chefsgruppen känner förtroende för närmsta chef men mindre för 
ledningen.  
 
Då det inte finns någon fastställd definition av förtroende och lednings- och chefsgruppen inte 
uttalat arbetat med att inge förtroende är det inte oväntat att personalgruppens svar var så 
varierade som de var. Inte heller var det oväntat att flera svarade att de inte kunde komma på 
något som lednings- och chefsgruppen arbetat med för att personalen skall känna förtroende för 
dem.  
 
Tittar man på enkät svaren visar de att de som inte känner delaktighet känner inte heller 
förtroende för lednings- och chefsgruppen. De flesta som känner eller känner delvis delaktighet 
känner också förtroende eller delvis förtroende. Detta stärker min tro på att känslan av delaktighet 
leder till, eller åtminstone är av vikt för, att man ger sitt förtroende till någon annan. Att 
delaktighet och förtroende ”går hand i hand” i ett förändringsarbete. Något som ledning/chefer 
indirekt håller med om genom att de arbetat med förtroendegivande genom att försöka skapa 
delaktighet. 
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6 Slutsats 
Nedan följer de svar jag anser undersökningen givit på mina problemfrågor. Efter det följer en 
koppling till tidigare forskning som jag valt att ta med i mitt arbete och min egen reflektion över 
det som framkommit genom undersökningen. 
 

6.1 Hur definierar personalen delaktighet och förtroende? 
Personalen definierar delaktighet som att få information och ges möjlighet att ge synpunkter som 
tas i beaktan.  
 
Förtroende definierar de som tillit, övertygelse att man kan lita på någon. 
 

6.2 Har personalen upplevt delaktighet i förändringsarbetet och känt 
förtroende för de personer i ledningsgruppen och chefsgruppen som 
fått i uppdrag att genomföra omorganiseringen? 
Majoriteten av personalgruppen har inte känt vare sig delaktighet eller förtroende för ledningen, 
några har dock delvis känt delaktighet och förtroende men inte fullt ut. Svaren antyder att det 
förtroende som känts varit till närmaste chef men inte eller mindre till ledningen och därför har de 
svarat delvis. Det som varit viktigt för personalen har varit att få tillräcklig information för att få 
kunskap om omorganiseringen och att få komma med synpunkter samt att ledningen och cheferna 
tror att delaktighet från personalen förbättrar verksamheten. Att bli sedd var där emot inte viktigt. 
Enkätsvaren visar de att de som inte känner delaktighet känner inte heller förtroende för lednings- 
och chefsgruppen. De flesta som känner eller känner delvis delaktighet känner också förtroende 
eller delvis förtroende för de samma. 
 

6.3 Hur definierar ledning och chefer delaktighet och förtroende? 
Ledning/chefer definierar delaktighet som att få information och möjlighet att ge synpunkter som 
sedan tas i beaktan. Utöver detta tycker representanten från ledningsgruppen att delaktighet är att 
få bidra med sin kunskap och enhetschefen lägger stor vikt vid eget ansvar Men, poängterar alla 
tre, delaktighet är inte det samma som att få det jag vill.  
 
Förtroende definierar de som tillit, övertygelse att man kan lita på någon. 
 

6.4 Har ledningen känt att de kunnat förankra förändringarna hos 
personalen, innan genomförandet av omorganiseringen, genom att 
skapa delaktighet och förtroende? 
Ledningsrepresentanten tror att de lyckas skapa delaktighet bland majoriteten av personalen 
medan områdeschefen upplever att ledningen och chefer har misslyckats radikalt med att skapa 
delaktighet. Han tycker att det borde krävt mer delaktighet från huvudkontoret innan beslut om 
omorganisering togs och sedan borde ledningen i Gävleborg kommit till en acceptans innan en 
dialog med personalen påbörjades. Han hänvisar till en undersökning bland personalen som visar 
att 26 % av personalen tycker att huvudkontoret skött denna omorganisering mycket dåligt medan 
lednings- och chefsgrupp i Gävleborg har fått en positiv respons på sitt arbete. Enhetschefen 
känner att man inte kan lyckas helt att skapa delaktighet, antingen kommer människor i kläm eller 
så blommar de upp, det kan inte bli full pott. Den del som de har hanterat känner hon att de har 
hanterat bra. Men steget före, huvudkontoret till länsledningen i Gävleborg, har inte delaktigheten 
fungerat. Men det är nog inte meningen, man kan inte rubba en så stor myndighet eller göra en så 
stor omorganisering och tro att man skall ha delaktighet menar hon.  
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Även deras upplevelse av personalens förtroende för länsledningen varierar. Representanten från 
ledningen svarar att de har förtroende från majoriteten av personalen medan cheferna upplever att 
förtroendet är starkare för närmsta chef än för ledningen. Områdeschefen framhåller att närmaste 
chef har stort förtroende och att det sedan tunnas ut ju högre upp i nivåerna man kommer. Han 
menar att det är svårt att ha förtroende för någon man inte ser. Detta resonemang backas upp av 
enhetschefen som känner att hon har ett bra klimat med sin grupp men att förtroendet för 
ledningsgruppen i länet har minskat sedan förra året och förtroendet för ledningen från 
huvudkontoret har minskat ännu mer.  
 

6.5 Koppling till tidigare forskning och min reflektion 
Ledningsgruppen och chefer har jobbat med information och dialog för att genomföra denna 
omorganisering så bra som möjligt för personalen. De har genom detta också försökt skapa 
delaktighet och indirekt förtroende för ledningsgrupp och chefer. Då majoriteten inte känner 
delaktighet krävs således något mer än information, dialog och möjlighet att komma med 
synpunkter.  
 
Dilschmann m.fl. 2000 kom i sin undersökning fram till att bristande delaktighet gör det svårt att 
förstå beslut som är fattade av någon annan och ger en känsla av avsaknad av kontroll och 
överblick. För att man skall anse att möjlighet till delaktighet är uppfyllt menar de samma att det 
finns det några kriterier som anses skall vara uppfyllda : 

• Att medarbetaren godkänner målen och känner att de uppfattas någorlunda rätt och är 
meningsfulla för dennes arbetsuppgifter. Att de kan känna sig som ägare till målen.  

• Att personalen erbjuds tillräcklig information för att få kunskap om det som är av vikt för 
förändringen.  

• Att det finns handlingsutrymme för personalen att, inom givna ramar, hitta egna vägar att 
nå målen.  

• Att ledningen anser att frågor som berör arbetsplatsen och dess utveckling angår 
personalen och att de verkligen tror att delaktighet från personalen bidrar till att förbättra 
verksamheten. 

 
Av dessa punkter är det endast information och möjligheten att komma med synpunkter på 
Gävleborgs arbete som jobbats med och funnits utrymme att jobba med. Då det inte funnits 
delaktighet mellan ledningsgruppen i Gävleborg och huvudkontoret i Stockholm har 
handlingsutrymmet varit mycket litet för ledningsgruppen i Gävleborg att skapa känslan av 
delaktighet i sin organisation och kanske även förtroende. Punkten om handlingsutrymme för 
personalen att hitta egna vägar att nå målet har inte funnits utrymme till i denna omorganisering 
då ledningsgruppen fått en färdig produkt att föra ut i organisationen. Svaren från respondenterna 
tyder också på att denna omorganisering inte uppfattats som rätt för personalen och att de känt en 
stor osäkerhet vart denna omorganisering kommer att betyda för deras arbete och arbetsmiljö samt 
för kunden.  
 
Vidare tycker jag att de tre intervjuer speglar väl vilket avstånd de olika nivåerna har till 
personalen, man ser tydligt på svaren vem som finns närmast. Ju närmare personalen i hierarkin 
desto mer konkret blev svaren på hur de arbetat för att nå känslan av delaktighet. 
Ledningsrepresentanten pratade om information och höll sitt resonemang riktat mer mot 
ledningen i Stockholm och vad de tillsammans gjort för att skapa delaktighet än om arbetet 
tillsammans med personalen. Här fanns även tron om att de lyckas skapa delaktighet och 
förtroende bland majoriteten. Jag är medveten om att mina respondenter i denna undersökning 
inte kan ses som representativa för de olika nivåerna i organisationen. Men även om man lägger 
till delvis svaren till de som kände delaktighet eller förtroende svarar ändå majoriteten att de 
varken känner delaktighet eller förtroende i denna omorganisation. Ett steg närmare personalen i 
hierarkin (områdeschefen) pratades det om dialog och vikten av en förståelse för 
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förändringsarbetet på alla nivåer i organisationen. Här var upplevelsen att de misslyckats radikalt 
med delaktighet vilket mer är i paritet vad min undersökning visat. Ytterligare en nivå ner i 
hierarkin (enhetschefen) pratades det om att prata och det gavs konkreta exempel på vad som 
arbetats med, hur och varför. Svaren från personalgruppen visar också på att det är närmsta chefen 
som står för mesta informationen och kommuniceringen till/med personalen medan 
ledningsgruppen sällan är ute i länet. Ovan nämnda delar är en trolig orsak till varför förtroendet 
är högre för närmsta chefen och sedan tunnas ut ju högre upp i hierarkin man kommer som de 
båda cheferna berättat om. Jag tycker att undersökningen visar att man måste konkret göra något 
med/för personalen för att vinna deras förtroende, jobba tillsammans mot ett mål oavsett om målet 
känns bra eller dåligt. Samt att ju längre från personalen man kommer desto mer förlitas det på 
siffror och information från andra istället för att vara ute bland personalen för att själv få en 
uppfattning. Personalgruppen efterlyste att ledningsgruppen ute på kontoren och visade 
uppskattning över att Curt Malmborg åkt runt ute i landet. Jag anser att undersökningen tyder på 
att personalgruppen håller med C M Cordeiro och det han kom fram till i sin undersökning. Det 
vill säga att de tycker att chefen skall vara en jämlike och en mentor som leder gruppen i rätt 
riktning. Att minska avståndet till ledningsgruppen och ge personalen känslan att de verkligen vet 
vad som händer på kontoren skulle också stärka känslan av delaktighet och öka förtroende 
ledningsgruppen. 
 
Det är svårt att veta vad som bör göras konkret för att styra de olika grupperna mot uppsatta mål 
om man inte är med i gruppen och lär känna den utan finns till exempel på annan ort. Johansson 
m.fl. pratar om ett samspel mellan förtroendetagaren och förtroendegivaren och om att 
kommunicera. Engqvist och Sandström menar att för att kunna kommunicera med andra 
framgångsrikt måste man förstå att människor är olika och har olika bild av verkligheten och att 
man måste kunna anpassa sig till detta i olika situationer. Jag tycker att undersökningen visar att 
det är svårt att skapa ett förtroende eller ge ett förtroende om man inte möts och i viss mån lär 
känna varandra. Att man ser varandra och varandras handlingar och på så vis får en känsla av att 
man är på samma sida och strävar mot samma mål. Om man sällan eller aldrig möts kan man inte 
skapa sig en bild av den andres verklighet. Kan man inte det kan man inte heller anpassa sig själv 
eller arbetet med att skapa förtroende. Det blir ett glapp mellan de olika nivåerna och förståelsen 
för varandra. Detta gäller inte bara kommunikationen och samspelet mellan ledningsgruppen och 
personalen utan mellan alla nivåer i hierarkin. Att minska känslan av avstånd mellan personalen 
och ledningsgruppen skulle enligt min tro öka känslan av både delaktighet och förtroende och 
gagna arbetet med organisationsförändringar.  
 
Jag är inte förvånad över att resultatet i denna undersökning visade att personalgruppen inte kände 
vare sig delaktighet eller förtroende. Då det saknas delaktighet mellan Gävleborg och Stockholm 
får det konsekvenser på möjligheten att skapa känslan av delaktighet i Gävleborg. I denna 
omorganisation fick Gävleborg en färdig produkt att föra ut i organisationen. Min förhoppning var 
att undersökningen skulle visa mer av Gävleborgs arbete med delaktighet och förtroendeskapande. 
Tyvärr fanns inte de förutsättningarna och undersökningen slutade i ett tunnare resultat än vad jag 
hoppats på. Det som jag tyckte var extra intressant med resultatet av undersökningen var att se att 
delaktighet måste finnas i hela organisationen. Brister det mellan någon nivå påverkar det 
nivåerna under. Den stärkte även min tro på att känslan av delaktighet och förtroende hör samman 
även om jag inte hittade något i den litteratur jag läst som behandlade detta. Undersökningen 
visade klart att de i personalgruppen som inte känner delaktighet känner inte heller förtroende för 
lednings- och chefsgruppen. De flesta som känner eller känner delvis delaktighet känner också 
förtroende eller delvis förtroende.  
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Då det inte funnits utrymme att hitta egna vägar för att nå uppsatta mål i denna omorganisering 
kunde jag inte heller se hur den biten hanterades av försäkringskassan Gävleborg. Det skulle ha 
varit intressant att undersöka en omorganisering som planerats enbart av länsorganisationen för att 
se hur de skulle arbeta med känslan av delaktighet och förtroende och om resultatet skulle bli 
annorlunda. Skulle ledningsgruppen och cheferna ge utrymme för personalen att hitta egna vägar 
och visa att de tycker att det är viktigt och skulle det i så fall ge upplevelsen av delaktighet och 
förtroende i högre grad?  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Vilken befattning har du i organisationen och vilken var roll i omorganiseringen? 
 
2. Hur definierar du ordet delaktighet? 
 
3. Vad tror du krävs för att personalen ska känna sig delaktig i ett förändringsarbete som en 
omorganisering? 
 
4. Vad har ledningen/processledningen (de som fått i uppdrag att genomföra omorganiseringen) 
arbetat med för att få personalen att känna sig delaktiga i förändringen innan själva 
genomförandet? 
 
5. Vad tycker du krävs av personalen för att förutsättningarna för delaktighet skall föreligga? 
 
6. Känner du att ledningen/processledningen kunnat skapa delaktighet och engagemang bland 
personalen och genom detta också förankra förändringen hos dem innan genomförandet? 
 
7. Hur definierar du ordet förtroende? 
  
8. Känner du att personalen har förtroende för ledningen/processledningen? 
 
9. Är förtroendeskapande något som målinriktat arbetat med innan genomförandet av 
omorganiseringen? 
 
10. Är det något ni jobbat extra mycket med för att skapa förtroende för 
ledningen/processledningen? 
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Bilaga 2: Intervju med representant från ledningsgruppen 
 
1. Vilken var din roll i omorganiseringen? 
 
Jag har suttit med i ledningsgruppen och drivit organisationsfrågor som organisationens 
kompetens. Jag har även suttit med i en lokal ledningsgrupp som letts av våran försäkringschef 
där jag även bidragit som controller. 
 
2. Hur definierar du ordet delaktighet? 
 
Det var svårt så jag har funderat på det lite och delaktighet betyder fyra saker för mig. 
Att få information och att man får den tidigt och kontinuerligt.  
Att få en möjlighet att påverka och lämna sina synpunkter.  
Synpunkter som lämnas ska respekteras och tas tillvara. 
Återkoppling är också viktigt. 
 
3. Vad tror du krävs för att personalen skall känna sig delaktig i ett 
förändringsarbete som en omorganisering? 
 
Samma saker som i förra frågan och att man känner sig trygg. Känner man ingen delaktighet 
känner man sig inte trygg och man tror att det händer saker som man inte får vetskap om. Att man 
får bidra med sin kunskap i förändringsarbetet att någon bryr sig om det man kan. 
 
4. Vad har ledningen särskilt arbetat med för att få personalen delaktiga i 
förändringen innan själva genomförandet? 
 
Att få ut informationen så tidigt som möjligt. Ibland har det varit ett svårt val när man skall gå ut 
med informationen. Gör man det innan ett beslut är taget kan det bara oroa. Vi arbetar efter 
Farfarsprincipen där informationen ges mellan de olika leden neråt i organisationen och 
informationen skall helst vara muntlig. Våran ledning kan bara utforma våran del som vi fått i 
uppdrag att arbeta med därför kan vi inte påverka HK,s riktlinjer, där har inte vi fått vara med och 
bestämma. Vi har jobbat för att personalen skall känna trygghet så gott det går. 
 
5. Vad tycker du krävs av personalen för att förutsättningarna för delaktighet 
skall föreligga? 
 
Engagemang och ansvarstagande och viljan att engagera sig och vara med i förändringsarbetet. 
Aktivitet. 
 
6. Känner du att ledningen kunnat skapa delaktighet bland personalen och 
genom detta förankrat förändringen hos dem innan genomförandet? 
 
Ja, till största delen. Majoriteten av personalen har kunnat känna delaktighet. Vad jag har sett har 
personalen förstått vad organisationsförändringen gått ut på men de tycker att den är vansinnig. 
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6a. Då ditt svar tyder på att de flesta men inte alla känt delaktighet vad tror 
du varit “nyckeln till framgång”? 
 
Ledningen har försökt att få ut budskapet och innebörden av organisationsförändringen och 
information har kommit från olika håll så tidigt som möjligt. Den har givits muntligt från oss och 
via FIA (intranätet) har Curt Malmborg informerat från HK. 
 
6b. Vad tror du är orsaken till att delaktighet inte kunnat skapas? 
 
Jag tror att man inte tycker att förändringen är vettig och logisk och att informationen mörkas, att 
vi i ledningen vetat mer än vi gått ut med och informerat om. 
 
7. Hur definierar du ordet förtroende? 
 
Tillit och pålitlighet, fast det kanske hör ihop eller betyder samma sak. Om man känner förtroende 
skall man kunna lita på den man ger sitt förtroende. Tillit alltså.  
 
8. Är förtroende skapande något som medvetet arbetats med innan 
genomförandet av omorganiseringen? 
 
Det är inte ett uttalat mål men inbyggt i vårt arbete med förändringen genom att försöka skapa 
delaktighet och att vi står för den informationen som vi givit personalen. 
 
9. Är det något ledningen jobbat extra mycket med för att skapa förtroende 
för ledningen? 
 
Information och att ge en trygghetskänsla så gott det nu går. 
 
10. Känner du att personalen har förtroende för ledningen? 
 
Ja, majoriteten har det vilket har visats i en undersökning som vi gjort här relativt nyligen. 
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Bilaga 3: Intervju med områdeschef  
 
1. Vilken var din roll i omorganiseringen? 
 Områdeschef som har suttit med i ledningen för länet. Arbetat lite med utformningen av den nya 
organisationen. Programmet har jobbat i olika delar och sedan talat om när det är klart. Ledningen 
i Gävleborg har inte fått vara med i utformningen utan fått information först när de olika delarna 
är klar att föra ut i organisationen. Detta har lett till mycket gissningar då ingen här vetat, vi har 
inte fått något förslag att tycka till om. 
 
2. Hur definierar du ordet delaktighet? 
Så här direkt tycker jag att det betyder möjlighet att påverka. Sedan finns det olika grader av 
delaktighet. Det vi har fått från ledningen i Stockholm är 0. Sedan finns nivå 1. Man pressenterar 
ett förslag för och ger möjlighet att komma med åsikter innan det går till beslut. Nivå 2 är som hos 
Toyota. Där stannar man verksamheten och hjälps åt att lösa problemet. Alla är delaktiga och 
hjälper till innan man startar upp igen. Där är vi långt ifrån. 
 
3. Vad tror du krävs för att personalen skall känna sig delaktig i ett 
förändringsarbete som en omorganisering? 
Jag tänker tillbaks på tidigare omorganiseringar vi haft. Det viktigaste är att personalen förstår 
omorganiseringen och varför den görs. Att personalen får tycka till. Det kan vara olika, ibland får 
man tycka till om ett färdigt förslag och ibland får man vara med att arbeta fram ett förslag. Nu 
har taggarna varit utåt då denna omorganisering påverkat både arbetslivet och privatlivet i övrigt. 
Motorn är att prata så att alla är införstådda med varför detta görs och förhoppningsvis tycker att 
det är OK. 
 
4. Vad har ledningen särskilt arbetat med för att få personalen delaktiga i 
förändringen innan själva genomförandet? 
Denna förändring började vi prata om i våras då ingen viste vart vi var på väg och alla var hotade. 
Det har varit lite olika i ledningen hur man tyckt detta skulle skötas. Jag tycker att det missats från 
ledningen att prata med oss chefer varför vi gör denna omorganisering så att vi varit införstådda 
för att sedan kunna gå ut och prata med våra anställda. Ledningen har fört ut information direkt 
till de anställda, till exempel i våras då vi först startade med detta. Men det har varit en 
envägskommunikation, vi har inte kunnat svara på varför då inte vi heller vetat. Enhetscheferna 
har diskuterat sins i mellan på våra möten, så långt vi har vetat vad som pågår sedan har vi 
informerat enligt Farfarsprincipen ner i de olika leden. Jag har även pratat med min personal på 
våra möten. Det är först nu som det kommit vettiga kanaler att använda för att föra fram 
synpunkter tillbaks till programmet. På nätet har det funnits och finns möjlighet att tycka till, 
problemet har varit att få några svar då den inte funnits just då. I Gävle har diskussionerna inte 
varit så stora då de sett lösningar. I Hudiksvall har diskussionerna varit stora och här i mellan, 
Bollnäs Söderhamn, har det också funnits diskussioner då man där inte sett några lösningar på 
samma sätt. Jag upplever att det varit för många kockar i detta och alla kör sitt race det leder till 
att man får olika svar när man frågar något. 
 
Vi har nu i september gjort den årliga undersökningen och där svarade 26 % att ledningen, i 
Stockholm, skött detta mycket dåligt. På vårt ledarskap har vi fått positiva svar. 
 



 

 50

 
 
5. Vad tycker du krävs av personalen för att förutsättningarna för delaktighet 
skall föreligga? 
Någon form av vilja. En del vill inte höra talas om förändringar. Men det är bra om man kan kliva 
ur barnstadiet och kasta det tänket, man måste kunna tänka sig att föra en dialog. Att acceptera 
kan vara för mycket att begära. En del tycker att delaktighet är att få det som man vill. Hjärta och 
hjärna kan ligga långt ifrån varandra när det gäller engagemang, man kanske förstår men man 
gillar inte förändringen. 
 
6. Känner du att ledningen kunnat skapa delaktighet bland personalen och 
genom detta förankrat förändringen hos dem innan genomförandet? 
Nej vi har misslyckats rätt så radikalt.  
 
6 a. Varför tror du att det blivit så? 
Vi i ledningen i Gävleborg borde varit mer öppna och krävt större delaktighet från Stockholm. För 
att kunna föra en dialog med personalen borde vi i ledningen först ha kommit till en förståelse och 
en acceptans. Ingen visste något och så länge man är osäker koncentrerar man sig på sin egen 
situation. Men så gott det går har vi försökt. 
 
6 b. Är det något du känner att ni gjort bra? 
Diskussionerna mellan fackföreningarna och arbetsgivaren har varit bra, det har inte varit en 
konfrontation utan lösningsdrivande diskussioner. Det har inte drivits igenom något från varat håll 
som stridit mot de arbetsrättsliga lagarna. Enhetscheferna har varit duktiga på att föra en 
diskussion och ta till sig frågorna, även om vi inte haft något svar att ge just då. 
 
7. Hur definierar du ordet förtroende? 
Lita på. Att du kan ha en diskussion som leder till en överenskommelse som man sedan försöker 
leva upptill. Att man inte sedan får höra bakvägen vad man pratat om. Att man känner att chefen 
fightas för mig. 
 
8. Är förtroende skapande något som medvetet arbetats med innan 
genomförandet av omorganiseringen? 
 Kanske inte uttryckt. Avsikten har inte varit att skapa ett förtroende utan att skapa delaktighet. 
Om man tänker sig en triangel och att man har basen längst ner. För att ha en basnivå måste vissa 
saker fungera t.ex. Utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. Alla chefer måste fylla basklaven 
innan man kan ta nästa steg, jag kommer inte på något förslag där. Vi har gjort ett bra jobb i bas 
nivån även om det fortfarande finns de som säger att vi inte har utvecklingssamtal och inte 
speciellt ofta har arbetsplats träffar.  
 
9. Är det något ledningen jobbat extra mycket med för att skapa förtroende 
för ledningen? 
Faller då de inte jobbat med förtroendeskapande. 
 
10. Känner du att personalen har förtroende för ledningen? 
Både och. Närmaste chef har ett stort förtroende från personalen sedan sjunker det ju längre upp i 
organisationen man kommer. Förtroende bygger på att vara närvarande och att föra en dialog, det 
är svårt att känna förtroende för någon man inte ser. 
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Bilaga 4: Intervju enhetschef 
 
1. Vilken var din roll i omorganiseringen? 
Enhetschef. Har arbetat med att styra och leda det ordinarie arbetet samt har en stor roll i att leda 
förändringsarbetet i sin arbetsgrupp. 
 
2. Hur definierar du ordet delaktighet? 
Delaktighet är lika med eget ansvar det är inget man bara får man måste vilja vara delaktig. Jag 
lägger stor vikt på eget ansvar både från mig själv och medarbetarna. Det är även att man har 
tillgång till och får information och när man sedan fått informationen får jag säga vad jag tycker, 
att det är ett öppet forum. Det betyder ju inte att jag får de jag vill utan att alla får säga vad de 
tycker. När alla sedan alla fått säga vad de tycker knyter man samman det som en säck, eller att 
man ser det som en kedja, som blir till något som alla kan köpa. Man skall inte som chef gå in och 
styra först utan alla får öppet tycka men det vi sedan bestämmer måste alla följa. Man får gå ut i 
fikarummet och säga att beslutet var skit bara man tillägger MEN jag gick med på det ändå. 
Ansvaret som chef är att komma ihåg att jag skall kunna riva upp ett beslut om det visade sig att 
det inte fungerade så bra som vi trott och då kunna gå till baks till den tidigare diskussionen, 
kedjan, där alla tyckte till och våga prova ett annat förslag. Det är också att alla andra i gruppen 
vet att det fungerar så, det var inte mitt förslag som “vann” men fungerar inte detta ligger mitt 
förslag ändå kvar att på nytt tas i beaktan.  Jag jobbar mycket med VAD HUR NÄR. VAD kan 
man inte påverka beslutet kanske kommer från ledningen i Stockholm och då talar jag om det så 
att man inte lägger en massa energi på något vi inte kan påverka. HUR kan man ibland får vara 
med och påverka. Det är oftast NÄR som vi skall och kan lägga krutet på, hur vi skall arbeta. 
 
3. Vad tror du krävs för att personalen skall känna sig delaktig i ett 
förändringsarbete som en omorganisering? 
Prata, prata, prata och tydlighet. Att ibland har jag inget svar, att jag inte vet något mer men att vi 
får veta mer sedan. Jag säger det jag vet och ibland måste jag säga att jag vet mer men på grund av 
till exempel med hänsyn till en annan arbetsgrupp kan jag inte berätta det just nu. Men det är 
viktigt att säga det, att jag inte upplevs att jag vet men inget säger. Jag uppmuntrar även att de 
kommer till mig för att klargöra eventuella rykten så att jag kan dementera det sparar energi. 
Rykten har mera kraft att oroa än information. Ibland frågar jag personalen vad det är som gnager 
på dem mest just nu och det är personalen nöjda med. Just nu använder jag ordet kanske 
jättemycket, och det är personalen van vid nu, för det är ingen som vet men jag vill förbereda på 
att det kanske blir så här för när det händer, händer det fort. Upprepning krävs för delaktighet för 
ibland är man så blockerad just då att man behöver få höra det flera gånger innan man förstår. Jag 
försöker ta ner det på vår nivå, hur det påverkar oss, så att alla skall förstå. Jag kollar av det, 
“förstår alla?”. 
 
4. Vad har ledningen särskilt arbetat med för att få personalen delaktiga i 
förändringen innan själva genomförandet? 
Att chefer får så mycket information som möjligt och detta har gjorts genom möten och 
telefonmöten. Vi har använt varandra för att klargöra att vi alla förstått informationen lika så man 
kan känna sig trygg innan vi pratar med vår personal. Jag ställer ofta frågor i mötena med chefer 
och ledning som jag vet att min personal sedan kommer att fråga mig, vi jobbar tight så jag vet 
vilka frågor som kommer. Ibland, när jag inte kan svara, tar jag med mig frågorna på nästa 
processledningsmöte. Det är viktigt för delaktigheten att och det ger engagemang att man säger 
“det har jag inte tänkt på och jag återkommer när jag fått svar på det”. Och att man sedan gör det. 
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5. Vad tycker du krävs av personalen för att förutsättningarna för delaktighet 
skall föreligga? 
Eget engagemang, dukade bord fungerar inte längre och dukade bord är inte delaktighet. Viljan 
måste också finnas. 
 
6. Känner du att ledningen kunnat skapa delaktighet bland personalen och 
genom detta förankrat förändringen hos dem innan genomförandet? 
Man kan inte lyckas helt antingen kommer människor i kläm eller så blommar de upp, det kan inte 
bli full pott. Den del vi har hanterat känner jag att vi har hanterat bra. Men steget före, ledningen i 
Stockholm till länsledningen, har inte fungerat, det har inte varit delaktighet. Men det är nog inte 
meningen, man kan inte rubba en så stor myndighet eller göra en så stor omorganisering och tro 
att man skall ha delaktighet. 
 
6 a. Vad känner du att ni gjort bra? 
Vi har haft en närhet inom länsledningen, alla möten vi haft inom ledningen och med personalen. 
Mindre kontor har fungerat bättre då man kunnat prata lite i fikarummet också. 
 
6 b. Vad känner du att ni inte gjort bra? 
Det kanske inte är vi men det jag inte tycker varit bra är att vi heltiden behövt återkomma med 
kontra information, till exempel ändrade datum för olika saker det har skapat frustration.  
 
7. Hur definierar du ordet förtroende? 
För mig är förtroende samma sak som tillit. Ett är när man säger något så stannar det mellan oss. 
Förtroende kan också vara när man visar att det här fixar du och man driver något framåt. Viktigt 
att skapa tillit och förtroende i hela gruppen inte bara till chefen eller ledningen. Jag lägger ribban 
genom att svara prestigelöst, vet jag inte säger jag det och att jag återkommer. Man behöver inte 
alltid kunna allt och vara duktigast, man är istället duktig när man delar med sig. Man skall ha 
högt i tak och då läggs oftast allt på chefen. En taksänkare kan istället vara personalen själv. Man 
måste inte alltid kunna allt man skall istället kunna hjälpa varandra. När man kan ställa knäppa 
frågor då har man förtroende. Delaktighet måste finnas även här att vi känner att så här vill vi 
jobba. (tänker på ovan resonemang). 
 
8. Är förtroende skapande något som medvetet arbetats med innan 
genomförandet av omorganiseringen? 
Det varierar. Jag vet att mitt arbetslag har lägre förtroende än för ett årsdan för länsledningen. Och 
för ledningen i Stockholm är det ännu lägre. Man har valt att inte vara delaktig. Besvikelse finns 
med, man har inte kunnat tänka sig att det skulle kunna bli så här. 
 
9. Är det något ledningen jobbat extra mycket med för att skapa förtroende 
för ledningen? 
Det vi varit delaktiga i är värdegrunderna, där har vi varit med att arbetat. Vi har arbetat med 
personalen och sedan har det pressenterats. Det jobbet har varit förtroende inriktat. Vi har arbetat 
fram värdeord. Delaktighet leder till förtroende, detta måste genomsyra för att en grupp skall må 
bra. 
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10. Känner du att personalen har förtroende för ledningen? 
Samlat känner jag att alla velat att det skulle vara bra för medarbetarna. Vi har tagit det försiktigt, 
kollat av med varandra innan vi gått ut med information. Jag har ett bra klimat med mina. 
Informationen skall komma från mig innan diskussionerna börjar personalen emellan. Ibland har 
jag bett en grupp att de väntar med diskussionen tills att alla fått informationen av mig, till 
exempel vänta med diskussionen med kollegor på ett annat kontor tills torsdag klockan 10.00 för 
då har alla fått informationen från mig. Jag vill ha en dialog, jag vill se hur de reagerar och kunna 
ge svar.  
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Bilaga 5: Personalenkät 
1. Vilket av nedanstående formuleringar stämmer mest överens med vad delaktighet 
betyder för dig? 
 
Att få information och möjlighet att ge synpunkter som tas i beaktan. 
 
Att få vara med och bestämma. 
 
Att man förstår de beslut som tagits. 
 
Att ledningen bryr sig om vad personalen tycker. 
 
2. Rangordna nedanstående att-satser sätt en 5:a bakom den som är viktigast för dig för att 
du skall kunna känna delaktighet i en förändring sedan 4:a och 1:a på den som du känner 
minst för? 
 
Att du känner att målen med förändringen känns någorlunda rätt och är meningsfulla för dina 
arbetsuppgifter. 
 
Att du erbjuds tillräckligt med information för att få kunskap om det som är av vikt för 
förändringen. 
 
Att det finns handlingsutrymme för personalen att hitta egna vägar, inom givna ramar, att nå 
målen. 
 
Att ledningen verkligen tror på att delaktighet från personalen förbättrar verksamheten. 
 
Att du blir sedd. 
 
3. Vad har du bidragit med för att skapa delaktighet? 
………………………………………….................................................................................. 
 
………………………………………….................................................................................. 
 
4. Tycker du att ledningen/processledningen (de som fått i uppdrag att genomföra 
omorganiseringen) arbetat för att skapa delaktighet och engagemang och på så vis 
förankrat förändringen innan själva genomförandet? 
 
Ja 
 
Delvis men inte fullt ut 
 
Nej 
 
Varför?………………………………………........................................................................ 
 
………………………………………….................................................................................. 
 
 



 

 55

 
 
5. Vilken att-sats under fråga 2 tycker du att ledningen bäst förmedlat till personalen för att 
skapa delaktighet?  
 
………………………………………….................................................................................. 
 
6. Vilken att-sats under fråga 2 tycker du att ledningen inte förmedlat så bra, eller inte alls, 
till personalen för att skapa delaktighet?   
 
………………………………………….................................................................................. 
 
7. Vilken av nedanstående definitioner stämmer mest överens med din definition av 
förtroende? 
 
En individs positiva förväntning beträffande motpartens handling. 
 
Den förväntan på andra som präglas av konsekvent, hederligt och samarbetsriktat beteende 
grundat på accepterade normer. 
 
Bägge parter är öppna med sina förväntningar. 
 
Tillit, övertygelse att man kan lita på någon. 
 
8. Känner du förtroende för ledningen/processledningen avseende genomförandet av 
organisationsförändringen? 
 
Ja  
 
Nej 
 
Delvis 
 
Varför?……………………………………............................................................................. 
 
………………………………………….................................................................................. 
 
9. Nämn något du tycker ledningen/processledningen gjort för att personalen skall känna 
förtroende för dem (medvetet eller omedvetet) 
 
………………………………………….................................................................................. 
 
………………………………………….................................................................................. 
 
10. Nämn något du tycker ledningen/processledningen borde göra för att vinna eller stärka 
ditt förtroende. 
 
………………………………………….................................................................................. 
 
………………………………………….................................................................................. 
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Bilaga 6: Följebrev personalenkät 
 
Hejsan! 
Sofia Holm heter jag och har tagit chansen att studerar vid Högskolan i Gävle under min 
uppsägningstid. Fram tills i mars i år jobbade jag hos er på försäkringskassan där jag började med 
yrkesskador 1998 och avslutade med föräldrapenning.  
Jag skall nu skriva min c-uppsats i ämnet organisation och är intresserad av upplevelsen av 
delaktighet och förtroende i ett förändringsarbete som till exempel en omorganisering, vilken ni 
nu är mitt uppe i. (Uppsatsens syfte och problemformuleringar kan du läsa längre ner) Jag har 
intervjuat några ur lednings och chefsgruppen och är nu intresserad av personalens syn på 
delaktighet och förtroende i en omorganisering. För detta har jag sammanställt en enkät med 10 
frågor och sedan slumpvis valt ut 10 % av personalen som ett urval att representera personalens 
upplevelser och syn på ovan nämnt ämne.  
 
Ditt namn kom upp i slump valet och jag hoppas att du kan undvara några minuter att svara på 
dessa frågor. För att varken jag eller någon annan skall veta vem som svarat vad bifogar jag ett 
svarskuvert som du kan använda att lägga den ifyllda enkäten i. Svarskuvertet lägger du sedan i 
ett samlingskuvert, blå påse eller blå låda som skall gå till Bollnäskontoret (beroende på hur er 
postgång till Bollnäskontoret ser ut). Jag kommer att hämta de returnerade och ihopsamlade 
svarskuverten den 10 december 2007 i Bollnäs och hoppas att det skall ge er lagom tid för att hitta 
ett hål i erat tidsschema. Jag har pratat med en representant ur länsledningen som gett medgivande 
både till enkäten och användningen av internposten.  
 
Tack så mycket på förhand och sköt om dig och dina arbetskompisar i förändringsarbetet. 
 
 
Sofia Holm (numera tillfällig student) 
 
 
Uppsatsens syfte 
Syftet med det här arbetet är att undersöka hur personalen och ledningen upplever att 
organisationsförändringar genomförs hos Försäkringskassan Gävleborg med fokus på 
personalens delaktighet och förtroende för ledningen och chefsgruppen.  
Uppsatsens problemformuleringar 
Jag har valt att försöka nå syftet med detta arbete genom att försöka finna svar på nedan stående 
frågeställningar 

1 Hur definierar personalen delaktighet och förtroende? 
2 Har personalen upplevt delaktighet i förändringsarbetet och känt förtroende för de 

personer i ledningen och chefsgruppen som fått i uppdrag att genomföra 
omorganiseringen? 

3 Hur definierar ledning och chefer delaktighet och förtroende? 
4 Har ledningen känt att de kunnat förankra förändringarna hos personalen, innan 

genomförandet av omorganiseringen, genom att skapa delaktighet och förtroende? 
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