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Sammanfattning 
 
Denna undersökning behandlar ett ämne som i samhället är väldigt aktuellt. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på hur omsorgspersonal kan uppleva arbetsrelaterade 
förändringar och med fokus på hur dessa upplevelser relaterar till personalens arbetsglädje. 
Undersökningen utgörs av en kvalitativ studie i form av intervjuer. I undersökningen ingår 
fyra informanter, alla arbetar inom äldreomsorgen som omsorgspersonal. Informanterna 
arbetar på två olika arbetsplatser där det nyligen ägt rum större organisatoriska förändringar.  
 
Resultatet visar att arbetsglädje för personalen är att ”vara glad på arbetet”, att tycka arbetet är 
”roligt”, samt att känna att man gör någonting meningsfullt. Men också att få vara ”delaktig”, 
att få ”stöttning” och ”uppskattning” av arbetskamrater och chef. Informanterna upplevde att 
arbetsglädjen påverkades negativt under förändringsprocessen men efter att förändringen 
genomförts upplever man arbetsglädje i större utsträckning än tidigare. Den främsta 
anledningen till att arbetsglädjen minskade under förändringsprocessen var att personalen inte 
kände sig delaktiga i beslutet om förändring.  
 
Nyckelord: organisationsförändring, arbetsglädje, motstånd, äldreomsorg, delaktighet. 
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1. Inledning och problemformulering 
 
 
Det är relativt allmänt känt att kommuner runt om i Sverige har präglats av nedskärningar de 
senaste 10 till 20 åren. Budgetnedskärningar har inneburit att förändringar har blivit 
nödvändiga för att anpassa verksamheterna till nya riktlinjer/krav samt till åtstramade 
budgetramar. I massmedia förs diskussioner om de sparkrav som finns i dag och vilka 
konsekvenser det ger. Konsekvenser för gamla och sjuka, exempelvis vanvård lyfts fram som 
en av många negativa effekter av att personalstyrkor minskats med anledning av ekonomiska 
nedskärningar. Enligt Jacobsen (2005) är det omöjligt för individerna i organisationen att inte 
behöva anpassa sig till förändringarna. På vilket sätt individerna i organisationen påverkas 
lyfts inte fram i samma utsträckning som hur de gamla och sjuka påverkas. 
Organisationsförändringar som kommer till med anledning av ekonomiska orsaker kan 
upplevas som svåra och smärtsamma för individerna som drabbas, det skapar funderingar och 
även ångest (Jacobsen, 2005). Ångest inför förändring handlar enligt Jacobsen (2005) ofta om 
rädsla att överge något välbekant och rädsla inför någon nytt och okänt. Förändringar ger både 
positiva och negativa resultat men oavsett utgång skapar förändringar ofta en oro i 
arbetsgruppen. Bland kommunalanställda är förändringar en viktig förklaring till bristande 
arbetsglädje. De flesta organisationsförändringar är toppstyrda vilket innebär att personalen 
har få möjligheter att påverka (Angelöw, 1991). Vår erfarenhet säger också att förändringar 
ofta tas emot med kraftigt motstånd, skepsis och motstridiga reaktioner, enligt Angelöw 
(2006) bidrar detta till att arbetsplatsen genomsyras av negativ energi. 
 
En sida av förändringarna som inte debatterats i lika stor utsträckning och som har fångat vårt 
intresse, är hur personalen upplever att arbetsglädjen påverkas i förändringsarbetet. Flera 
forskningsresultat visar att förändringar leder till ohälsa, sjukskrivningar och bristande 
arbetsglädje. Angelöw (2006) menar att grunderna till det systematiska arbetsglädjearbetet 
handlar om att förstå att arbetsglädjen är en viktig del i att uppnå organisatoriska framgångar. 
Det leder bl.a. till minskad stress, ökad effektivitet mm. Att känna arbetsglädje borde vara av 
stor vikt för både bemötandet och kvaliteten på vården vilket gör oss nyfikna på hur 
personalen upplever förändringar och hur arbetsglädjen påverkas.  
 
Uppsatsen baseras på en studie bland omsorgspersonal eftersom ambitionen för författarna är 
att i framtiden arbeta inom denna typ av verksamhet. Därför är det relevant och intressant att 
undersöka hur omsorgspersonal upplever och påverkas av förändringar på arbetsplatsen. Samt 
hur detta påverkar personalgruppen och arbetsglädjen. 
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1.1.  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur omsorgspersonalen kan uppleva 
arbetsrelaterade förändringar med fokus på hur dessa upplevelser relaterar till personalens 
arbetsglädje. 
 

1.2.  Frågeställningar 
 

1. Hur definierar informanterna arbetsglädje? 
2. Hur beskriver informanterna de förändringar som arbetsplatsen genomgått? 
3. Hur hanterar informanterna förändringarna? 
4. Hur ser informanterna på relationen mellan förändringar i organisationen och 

upplevelsen av arbetsglädje? 
 

1.3.  Disposition 
 
Första kapitlet innehåller inledning, problemformulering, syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. Kapitel nummer två är ett metodavsnitt och innehåller val av metod, urval, 
genomförande samt en beskrivning av de forskningsetiska principer som författarna tagit 
hänsyn till i undersökningen. I kapitel nummer tre presenteras den tidigare forskning som 
använts i undersökningen. Där förklaras teorier om organisationer, förändringar, grupper samt 
arbetsglädje. Vidare i kapitel fyra presenteras den teori som använts för att analysera 
materialet, här förklaras Angelöws teori om förändringsarbete samt Lewins 
förändringsmodell. I kapitel fem ges en kortare beskrivning av förändringen, arbetsplatserna 
samt informanterna. I kapitel sex redogörs resultatet utifrån fem olika teman: reaktioner mot 
förändringen, delaktighet, samhörighet, arbetsglädje och lojalitet. I kapitel sju presenteras 
analysen av det empiriska materialet och slutligen i kapitel åtta presenteras diskussionen. 
 

1.4.  Avgränsningar 
 
Alla utsätts ständigt för förändringar, i olika former och storlekar, i alla olika sammanhang i 
livet. Undersökningen fokuserar på förändringar i den sociala omsorgssektorn. För att nå 
syftet är informanterna i undersökningen omsorgspersonal som arbetar på en arbetsplats som 
nyligen genomgått en förändring. Alla informanter är kvinnor som arbetar inom ett 
kvinnodominerande yrke vilket har gjort att författarna känt sig tvungna att överväga om 
undersökningen ska innefatta ett genusperspektiv. För att inte undersökningen ska förlora sitt 
syfte har valts att inte diskutera undersökningen ur ett genusperspektiv.  
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2. Metod 
 
Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning. Intervjuer har genomförts med personal 
inom äldreomsorgen. Fyra informanter från två olika arbetsplatser har deltagit, informanterna 
som arbetar natt har genomgått en organisationsförändring som har inneburit en 
sammanslagning av nattpersonalen på de två olika arbetsplatserna. 
 

2.1.  Metodval 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur omsorgspersonalen kan uppleva 
arbetsrelaterade förändringar med fokus på hur dessa upplevelser relaterar till personalens 
arbetsglädje. En forskningsintervju kan fånga personers upplevelser och uppfattningar, vilket 
gör att kvalitativa intervjuer är den bäst lämpade metoden för att uppnå uppsatsens syfte. 
Forskningsintervjun, som bygger på samtal har ett syfte och en struktur samt är en bra metod 
för att bygga upp ett förtroende till informanterna. Genom att skapa förtroende kan mera 
uttömmande svar förväntas (Kvale, 1997). 
 
Genom samtalen lär vi enligt Kvale (1997) känna människor och får information om dess 
erfarenheter och känslor. I en kvalitativ intervjumetod ges möjlighet att få utförliga svar, där 
frågorna kan utvecklas efterhand och intervjupersonerna ges ökad möjlighet att gå in på 
djupet och tänka över sina svar (Repstad, 1999). För att få så öppna och uttömmande svar som 
möjligt har halvstrukturerade intervjuer genomförts. En intervjuguide (se bilaga 1) med frågor 
utformade efter teman har använts, vilket ger möjlighet att ställa följdfrågor under samtalets 
gång samt att vid behov ändra frågornas ordningsföljd (Kvale, 1997). Förutom frågor om 
personlig bakgrund valdes fyra olika teman: förändring, arbetsglädje, delaktighet och 
grupprocesser. 
 

2.2.  Urval 
 
För att göra ett relevant urval kontaktades verksamhetschefen i kommunen. Tanken var att 
verksamhetschefen, som har det övergripande ansvaret över alla äldreboenden i kommunen, 
skulle ge förslag på en arbetsplats som uppfyller författarnas kriterium. Kriteriet var att 
arbetsplatsen nyligen hade genomgått en förändring som på något vis påverkat personalen. 
För att få relevant empiri var det av vikt att använda informanter från en arbetsplats som 
nyligen befunnit sig i förändringsprocessen. I diskussioner om metod togs hänsyn till 
möjligheten att vissa reaktioner och känslor angående förändringen har glömts bort om för 
lång tid förflutit sen förändringen genomfördes. 
 
Verksamhetschefen informerade om en arbetsplats som uppfyllde kriteriet och som med 
fördel kunde användas i undersökningen. Tanken var att intervjua fyra individer från samma 
arbetsplats som alla på något vis hade påverkats av förändringen. Verksamhetschefen 
informerade om namnet på den enhetschef som arbetade på det boende som rekommenderats. 
Med anledning av den aktuella förändringens karaktär som inneburit sammanslagning av två 
arbetsgrupper intervjuades tre personer från ena arbetsplatsen och en från den andra 
arbetsplatsen. Att intervjua två individer från varje arbetsplats var inte genomförbart då det 
fanns svårigheter med att hitta tider som passade både författarna och informanterna. Det bör 
ändå vara möjligt att se eventuella skillnader i personalens sätt att uppleva förändringar på de 
olika arbetsplatserna. För att upptäcka andra eventuella skillnader fanns i början en avsikt att 
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intervjua två personer som arbetat längre än tio år på arbetsplatsen samt två som arbetat 
kortare än fem år. I samtal med enhetschefen informerades författarna om att kriteriet var 
svårt att uppfylla eftersom samtliga personal i båda grupperna har arbetat länge på 
arbetsplatsen. För uppsatsen innebär det att inga slutsatser om eventuella skillnader gällande 
antalet anställningsår kommer att kunna dras.  
 

2.3. Forskningsetiska principer och genomförande 
 
I denna studie har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principer www.vr.se (hämtat från 
Internet:2009-06-08) som vetenskapsrådet fastslagit (2002). I ett missiv brev(se bilaga 2) som 
skickades ut till informanterna informerades om att hänsyn tagits till de fyra etiska 
principer/krav vilka gäller vid forskningsprojekt: informationskravet som innebär att 
medverkande ska informeras om syftet med undersökningen vilket också gjordes i 
missivbrevet och samtyckekravet som innebär att deltagandet är frivilligt, 
konfidentialitetskravet betyder att identiteten inte kommer att visas eller missbrukas samt 
nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter i det insamlade materialet endast får användas 
för studiens syfte. Inför varje intervjutillfälle informerades även deltagarna muntligt om de 
forskningsetiska principerna och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det 
skulle innebära några negativa påföljder för dem. 
 
Intervjuerna genomfördes på en av arbetsplatserna som ingår i undersökningen, på grund av 
svårigheter att få kontakt med informanterna och av tidspress genomfördes intervjuerna 
ensamma, författarna har genomfört två intervjuer var. Med anledning av att informanterna 
arbetar som nattpersonal lades intervjutillfällena på kvällstid. Informanterna ansåg att det var 
en fördel för dem om intervjuerna kunde genomföras innan ett arbetspass börjar.  
 
Intervjuerna spelades in på band, efter inhämtat samtycke från informanterna, vilket medförde 
ett mera avslappnat samtal med informanterna. Enligt Kvale (2006) så kan inspelning med 
bandspelare hindra informanterna från att göra vissa uttalanden eftersom allt de säger 
registreras. För att minska den risken informerades informanterna om att materialet enbart 
används av författarna och förstörs sedan. Ingen av informanterna upplevdes av författarna 
vara störda av att intervjuerna spelades in.  
 
Som tolkningsmetod har temaanalys använts. En övergripande bild av materialet har först 
skapats genom att intervjuerna har lästs igenom. Ur texten har sedan fem olika teman växt 
fram: reaktioner mot förändring, delaktighet, samhörighet, arbetsglädje och lojalitet. Analysen 
har sedan fördjupats i dessa teman för att söka efter textens mening.  
 

3. Tidigare forskning 
 

3.1.  Organisationer  
 
Syftet med organisationer är att uppnå mål som inte är möjliga att nå för enskilda individer, 
som exempelvis äldreomsorgen vars mål är att ge omsorg. Det är människans roller och 
relationer som skapar organisationen. De flesta människor tillhör någon form av organisation, 
organisationerna hjälper oss att tillfredsställa viktiga behov. Organisationer är sociala 
fenomen som byggs upp av människor men inte av människans hela person. Många av 
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individens förväntningar, önskningar och behov får inte utlopp i en organisation. Det går inte 
att uppfylla alla människors förväntningar om en organisation ska fungera (Abrahamsson & 
Andersson, 1998).  De mål som ska uppnås ska åstadkommas genom samarbete och det är 
medlemmarna som tillsammans skapar, utvecklar och förändrar organisationen (Olson & 
Petit, 1995). 

Att personer inte får utlopp för alla sina förväntningar gör att personerna i organisationen inte 
heller får full tillfredsställelse i arbetslivet. Organisationer är beroende av att individerna 
följer det strukturella beteendemönstret som krävs för att nå organisationens mål, individerna 
kan inte avvika för mycket mot mönstret för att inte passa in i organisationen (Abrahamsson 
& Andersson, 1998).   

Abrahamson & Andersson (1998) menar att människor i formella organisationer har liten 
kontroll över arbetssituationen och många förväntningar på sig, i formella organisationer 
förväntas individen: 

• Vara passiv, beroende och underlägsen 

• Ha ett kortsiktigt tidsperspektiv 

• Påverkas att utveckla enkla färdigheter  
• Producera under förhållanden som ofta medför risk för psykologisk stagnation. 
  

Organisationer besitter makt och kontrollerar individerna som enligt Giddens (2003) är 
maktlösa och inte kan göra motstånd. 

3.2.  Äldreomsorgen som organisation 
 
Jönsson (2005) benämner organisationer som arbetar med att hjälpa andra människor som 
Human serviceorganisationer (HSO). Det som skiljer HSO från andra typer av organisationer 
är att arbetsprocessen och målen involverar andra människor. Karakteristiskt för HSO är att 
de övergripande målen ofta är vagt formulerade och behöver tolkas för att kunna användas 
som styrmedel, detta innebär att resultat av arbetet i en organisation är svårt att mäta. Det är 
också typiskt för denna typ av organisation att det inte finns tillräckligt med resurser för att 
göra det arbete man ska. Enligt Olson & Petit (1995) skiljer det sig mellan formella och 
informella organisationer. Äldreomsorgen kan ses som en formell organisation eftersom det 
dels finns en ledare samt att medlemmarna av organisationen arbetar mot en sedan tidigare 
bestämd arbets- och ansvarsfördelning. Olson & Petit (1995) menar att formella 
organisationer kännetecknas av en redan förutbestämd specialisering. Oftast kan detta vara 
kopplat till en besluts- och befogenhetsplan som redan finns och i äldreomsorgen är det 
meningen att alla ska arbeta mot samma mål.  

Enligt Jönsson (2005) finns både positiva och negativa sidor med att arbeta med andra 
människor. Det är positivt att hjälpa andra människor men också negativt att känna den 
otillräcklighet som är vanligt i HSO. Personer som arbetar i denna typ av organisation ska 
både representera organisationen men även individer med hjälpbehov och det är viktigt för 
arbetstillfredsställelsen att personalen upplever att de gör ett tillfredsställande arbete. För att i 
ett ytterligare perspektiv titta på organisationer och vad som känns relevant för 
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undersökningen har vidare valts att förklara lite om grupper, eftersom det handlar om en 
arbetsgrupp som hanterat ett förändringsarbete gemensamt. 

3.3.  Grupper 
 
En mycket stor del av individens vardag tillbringas i olika typer av grupper, exempelvis 
arbetsgrupper. Vad som kännetecknar en grupp är att där ingår andra människor som utför 
lika eller olika uppgifter tillsammans. I en grupp arbetar man oftast mot samma mål och 
individerna i en grupp är både beroende av varandra och påverkar varandra genom språk, 
attityder, roller och normer (Angelöw & Jonsson, 2000). Grupper kan karakteriseras på olika 
sätt som t.ex. den slutna gruppen vilken har en stark utvecklad vi-känsla. Det mesta fungerar 
utan problem i en sådan grupp med en trygghet som bas. Men en sluten grupp tolererar oftast 
inte om någon har avvikande beteende. Gruppen har också på grund av detta svårt att 
utvecklas och enligt Leneér-Axelson & Thylefors (1991) uppfylls oftast medlemmarnas 
behov inom gruppen som känslomässig kontakt sin identitet och trygghet. Den slutna gruppen 
är även avvaktande till nya medlemmar och har även svårt för förändring. Den distanserande 
gruppen (Angelöw & Jonsson, 2000) kallas även den devitaliserade gruppen som enligt 
Leneér-Axelson & Thylefors (1991) fungerar mer som en isolerad ö, där gruppmedlemmarna 
mer tänker i ett vi – dom förhållande. Det mesta ses som hot såväl inom som utanför gruppen 
och arbetsmotivationen är mycket låg. Gruppen upplever rädsla för att vara öppen och visa 
känslor, är fyllda av samvetskonflikter och har en rädsla för konflikter. Många av individerna 
i sådana grupper arbetar endast för att försörja sig och lägger inte ner energi eller entusiasm i 
arbetet. 
 
 Den splittrade gruppen har enligt Angelöw & Jonsson (2000) mindre samhörighet där 
antingen individerna inte har någon längtan till närmare relationer eller att de arbetar ihop var 
för sig. Dock är det en mycket vanlig grupp i dagens samhälle som påminner om många 
arbetsgrupper och till och med familjer – individen ska vara aktiv och utåtriktad. Leneér-
Axelson & Thylefors (1991) beskriver den splittrade gruppen som en vanlig grupp på 
arbetsplatser där individerna arbetar var för sig och kan märkas inom arbeten där många går 
på olika scheman eller arbetar deltid. Tiden för att skapa en vi-känsla finns inte och 
gruppsolidariteten kan bli utmattad. Individer som har stort behov av att vara oberoende och 
känna distans till andra kan tycka mer om en splittrad grupp.  Den mogna eller flexibla 
gruppen kännetecknas av starka och självständiga individer samtidigt som samhörigheten är 
stark. Gruppen fokuserar mer på de positiva aspekterna än de negativa. De ser inte heller 
omgivningen som ett hot utan ser dess möjligheter (Angelöw & Jonson, 2000). Leneér-
Axelson & Thylefors (1991) beskriver denna grupp som individer som är starka, står på egna 
ben och att tillhöra gruppen är inte ett villkor för att få vara delaktiga. Arbetsviljan och 
effektiviteten är oftast hög i en sådan grupp där det även finns utrymme för utveckling. 
 
De olika grupper människor vanligen lever i som familje-, arbets- och kamratgrupper är olika 
varandra på många sätt. De fyller olika funktioner, har olika struktur och relationen till 
omgivningen är annorlunda, gruppen förändras även olika samt att dess påverkan varierar. 
(Angelöw & Jonsson, 2000). Grupper kan betraktas som olika sociala levande system som i 
korta ordalag – uppstår - förändras och försvinner samtidigt som den alltjämt fortlever. Det 
finns ingen given struktur för grupper, utan det kan vara olika från grupp till grupp för att en 
grupp ska fungera effektivt. Något som är gemensamt för alla grupper är att de behöver 
normer, roller, maktfördelning, kommunikation och relationer. De beslut som fattas i en grupp 
påverkas av de roller, normer och kommunikationsmönster en grupp har. I denna 
undersökning har en grupp människor genomgått en förändring på sin arbetsplats, enligt 
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tidigare forskning innebär förändringsarbete ofta motstånd från de inblandade beroende på hur 
det genomförs. Det är därför relevant att gå vidare genom att se på olika förklaringar till 
reaktioner som kan uppstå i ett förändringsarbete. 
 

3.4.  Motstånd till förändringar – negativ energi eller en nödvändig kraft? 
 
Världen förändras ständigt, i själva förändringsprocessen finns psykologiska försvar som är 
naturliga för individen. Enligt Ahrenfelt (2007) pågår det en ständig förändring under 
individens hela liv, både privat som i arbete. Inom organisationer är förändring ett sätt att 
utvecklas och det pågår hela tiden. Det finns varken en början, mitt eller slut. Ahrenfelt 
(2007) beskriver motstånd som en drivkraft i själva förändringsarbetet. En förändringsprocess 
kan framkalla en mängd olika försvarsmekanismer, dessa försvarsmekanismer är för 
undersökningen intressant att titta närmare på.  
 
Psykologiska försvar vid en förändring är en normal, sund och viktig reaktion där nya 
situationer kan väcka reaktioner som oro och ångest. Förändringar kan ses som hotfulla mot 
trygghet och självkänsla (Angelöw, 1991). Förändringar innebär förlust av något slag, vilket 
är en känslomässig upplevelse som är förknippad med stress (Schoor, 2003). Motstånd är en 
naturlig del av förändringsprocessen därför att individen i processen går från det kända till det 
okända (Bovey & Hede, 2001). Försvaret och motståndet i sig aktiverar energi som i 
förändringen kan frigöras och bli kreativ då energin kan användas till andra aktiviteter 
(Ahrenfelt, 2007). Men det finns några viktiga försvar att iaktta vid utvecklings- och 
förändringsarbete för att förstå på ett bättre sätt vad det egentligen är som händer.  
 

3.5.  Psykologiska försvar 
 
Projektion handlar om att se felen hos andra individer men som individen inte gärna känner 
igen hos sig själv. Det innebär att i långa loppet skjuts problemen framför oss. Problem letas 
där de egentligen inte finns, vetskapen finns om att problem existerar men det finns ingen 
insikt i var problemet ligger. Det bästa sättet att komma tillrätta med problemet – projektion – 
är att ständigt gå tillbaka till oss själva och ifrågasätta oss genom en kreativ själviakttagelse 
och personlig utveckling. Reaktionsbildning kan även kallas överkompensation och handlar 
om att det är något individen inte vill kännas vid. En egenskap eller känsla som inte tillåts 
komma upp till det medvetande planet. Istället omförvandlas känslan till sin motsats. 
Exempelvis kan individen känna sig osäker eller liten och oförmögen att klara en viss uppgift, 
vid reaktionsbildning uppträder då individen motsatt till den känslan, för att hålla den under 
kontroll. Reaktionsbildning kan även visas på motsatt sätt, genom att individer aldrig blir arga 
utan enbart milda och blida (Ahrenfelt, 2007). 
 
Enligt Ahrenfeldt (2007) är Bortträngning det mest vanliga och sunda försvaret. Genom att 
förskjuta det som känns obehagligt till det omedvetna planet, så intalar individen sig att det 
inte längre finns. Det är en omedveten process och kan enligt Ahrenfelt (2007) göra oss trötta 
och hängiga vid stark bortträngning. Vid överdriven bortträngning behöver individen göra 
något åt problemet. Individens sätt att tänka och agera känslomässigt kommer att påverkas 
utifrån det individen tränger bort och kan då agera på ett sätt som individen själv inte 
förväntar sig. Regression är ett annat vanligt försvar vilket innebär att individen agerar på ett 
barnsligt omoget sätt, ett exempel är mobbing på arbetsplatser. I en ostrukturerad grupp med 
dåligt ledarskap väcks denna primärprocess lättare till liv. En annan reaktion på regression är 
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att släppa sitt ansvar, det vill säga att inte ta vuxet ansvar i olika situationer, det är också 
vanligt att det primära tänkandet slår till vilket förhindrar förändring och utveckling 
(Ahrenfelt, 2007). 
 
Isolering handlar om större svårigheter som varit och personen kan tala om dem utan att visa 
tecken på känslor. Vid isolering tänker individen istället för att känna, känslorna kan skapa 
problem när vi inte längre kan styra över vårt agerande. Att inte ta in information på ett riktigt 
sätt kan göra att vår verklighetsuppfattning förändras, hot och möjligheter kanske inte ses för 
vad de är (Arenfelt, 2007) Aggressivitet är ytterliggare en försvarsmekanism i en situation 
som anses som hotfull. Ilskan är vanligtvis överdriven och ibland till och med oförklarlig. För 
att skydda vår trygghet och självkänsla används ilska som en aggressiv försvarsmekanism. All 
energi går åt till att försvara sig och oftast handlar det om beslut som är fattade ovanför våra 
huvuden. Reaktionen bidrar till att individen talar illa om sin chef och pratar allmänt negativt 
om organisationsförändringen (Angelöw, 1991). 
 
Enligt en artikel av Bovey & Hede (2001) som gjordes i Australien för att mäta omedvetna 
processer vid förändringsarbeten gjordes en s.k. DSQ-40 undersökning som bygger på 
antagandet att människor exakt kan kommentera sitt beteende i efterhand. Individer blir oftast 
medvetna om varför de agerat på ett visst sätt vid granskningen i efterhand. En liknande 
undersökning har gjorts i Sydafrika (Schoor, 2003) för att öka förståelsen hur och varför 
människor motsätter sig förändringar och de menar att förändring innebär någon form av 
förlust. Det kan handla om att arbetslaget upplöses där relationer har utvecklats under lång tid 
eller att deras yrkeskunnande eller sociala status blir hotade. Vidare beskrivs i artikeln på 
vilka sätt individer motsätter sig förändringar och några liknande exempel från Ahrenfelt 
(2007) beskrivna försvarsmekanismer är reaktionsbildning eller status quo, även projektion 
nämns som en försvarsmekanism (Schoor, 2003). 
 

 3.6.  En bra förändring 
 
Överskriften i detta avsnitt gör det intressant att ställa sig frågan vad som är en bra förändring, 
det är enligt författarnas erfarenhet vanligt att ordet förändring får en negativ klang. Det gör 
det intressant att fundera på och diskutera vad som kan kännetecknas som en bra förändring, 
är det ens möjligt att genomföra en bra organisationsförändring?  
 
En av orsakerna till att medarbetare gör motstånd vid organisationsförändringar handlar om 
hur förändringen genomförs från ledningens håll. I toppstyrda organisationer presenteras 
oftast ett färdigt åtgärdspaket och personalen får sällan möjlighet att påverka. Enligt Angelöw 
(1991) är det stor skillnad på förändringsarbete som välkomnas positivt. Att de anställda 
delges och får möjlighet att vara med och bestämma i ett förändringsarbete och att det sker i 
en lagom takt är enligt Angelöw (1991) viktigt. Det handlar om att förmedla delaktighet, 
trygghet, riktig och direkt information, ömsesidighet och tillit osv. Motivationen är en viktig 
del i förändringsarbetet och det är viktigt att de anställda förstår nödvändigheten i att 
genomföra förändringen. Enligt Angelöw (2006) så är motivationen själva motorn i 
förändringsarbetet. För att uppnå en bra motivation måste även ett mål finnas i sikte, en 
målformulering som är lättförståelig och realistisk. De anställda behöver få bra information 
och känna delaktighet samt trygghet, självförtroende och möjlighet att skapa en vilja genom 
insikt att ett behov av förändring finns. Undersökningen syftar till att titta på hur arbetsglädjen 
påverkas i ett förändringsarbete, därför känns det även relevant att beskriva tidigare forskning 
kring vad arbetsglädje egentligen innebär.  
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3.7.  Arbetsglädje  
 
Nationalencyklopedins definition av arbetsglädje är en känsla av tillfredsställelse med den 
egna arbetssituationen (www.ne.se). Arbetsglädje är enligt Angelöw (2006) nyckeln till en 
framgångsrik arbetsplats. Vidare beskriver Angelöw (2006) arbetsglädjens positiva effekter 
som resulterar i: Bättre resultat och ekonomi, högre effektivitet och kvalitet i arbetet, bättre 
hälsa och välmående, högre moral, lojalitet och ansvarstagande, ökad respekt mot ledning och 
medarbetare, bättre bemötande, bättre samarbete, ökad trivsel och bättre arbetsklimat, ökad 
meningsfullhet, lagom personalomsättning, högre motivation, ökad förmåga att se möjligheter 
och att lösa problem snabbare, ökad initiativförmåga och handlingskraft samt en bättre 
livssituation. Angelöw (2006) menar att varje arbetsplats borde sträva efter att personalen ska 
känna arbetsglädje och trivas på arbetsplatsen, detta är gynnande inte bara för individen utan 
för hela organisationen. Enligt Angelöw (2006) är det för att personalen ska känna 
arbetsglädje viktigt att de uppmärksammas för sina framgångar, stora som små. Att lyfta fram 
framgångar och att sätta ord på dem leder till stolthet och glädje hos personalen vilket är 
centralt för arbetsglädjen. 
 
Att känna sig delaktig i arbetet bidrar till att personalen känner sig mindre stressade och ökar 
arbetsglädjen. Det är viktigt att kunna påverka och känna viss kontroll över sin 
arbetssituation. Att personalen är får vara med och fatta beslut är viktigt för att de ska känna 
arbetsglädje (Angelöw, 2006; Bradley & Soonhee, 2004).   
 
Angelöw (2006) menar att för att uppnå arbetsglädje finns det ett antal strategier som man bör 
ha i tanken och som utformats för ett systematiskt arbetsglädjearbete. Strategierna visar hur 
chefen ska agera för att få personalen att känna arbetsglädje. De strategier som är centrala för 
denna undersökning är framförallt att chefen enligt Angelöw (2006) bör vara stödjande och 
visa uppskattning. Att personalen får feedback för det de gör samt att man känner 
meningsfullhet i arbetet lyfts fram som viktiga punkter när det gäller att känna arbetsglädje. 
Angelöw (2006) tar också upp vikten av att få vara delaktig på arbetsplatsen som en viktig 
punkt som bör ha betydelse för undersökningen. 
 

3.8.  Arbetsglädje och förändringar 
 
Enligt Angelöw (2006) inträffar ibland saker på arbetsplatser som är oundvikliga men som 
påverkar personalens arbetsglädje negativt. Vidare beskriver Angelöw (2006) att några av 
orsakerna till bristande arbetsglädje är nedskärningar, rationaliseringar och besparingar som i 
sin tur leder till ökad arbetsbelastning. En annan orsak till bristande arbetsglädje är 
förändringar, detta är framför allt kännbart bland kommunalt anställda där förändringar 
ständigt genomförs med anledning av ekonomiska indragningar.  
 
Oro inför förändringar, antalet förändringar och hur ledningen hanterar förändringsprocessen 
är enligt Angelöw (2006) en orsak till bristande arbetsglädje. Granér (1994) menar att 
nedskärningar och omstruktureringar leder till att arbetsgruppen hamnar i en kris, krisen 
framkallar starka känslor hos personalen och rubbar deras balans. Granér (1994) menar vidare 
att även om man accepterar förändringen och förstår att den är nödvändig så finns det ofta ett 
känslomässigt motstånd som påverkar personalen negativt. 
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4. Teori  
 
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska koppling är hämtad utifrån Angelöws forskning om 
förändringsarbete. Angelöws (1991) teori om förändringsarbete har sin grund i ett 
socialpsykologiskt perspektiv på organisationsförändringar. Teorin utgår från ett humanistiskt 
perspektiv, vilket innebär att individen i organisationen står i centrum. I huvudsak kommer 
Angelöws (1991) teori att vara utgångspunkten i analysen i uppsatsen. Det är för 
undersökningens syfte intressant att föra en diskussion kring de reaktioner som enligt 
Angelöw (1991) kan uppstå från personalen på hur förändringen både framförs och 
genomförs.  
 
I uppsatsen används också Lewins förändringsmodell. ”De allra flesta fallstudier och 
teoretiska diskussioner om organisationsförändringar som ämnet organisationsutveckling 
består av har genomförts inom den tradition som Lewins modell bidrog till att skapa” (Hatch, 
1997: 387). Det innebär att många forskare har skrivit om modellen och det har visat sig 
under arbetet att grundkällan är svårt att finna, alltså det Kurt Lewin själv skrev under 1940-
50 – talet. Det material som finns att tillgå om Lewins förändringsmodell bedöms som 
tillräckligt för undersökningen för att få fram det väsentliga ur modellen. Modellen har sedan 
vidareutvecklats med anledning av att författarna sett sig tvungna att vidareutveckla modellen 
för att anpassa modellen till det empiriska materialets karaktär och resultat.  
 

4.1.  Angelöws teori om förändringsarbete i organisationer 
 
Enligt Angelöw (1991) har förändringar inom organisationer traditionellt sett varit toppstyrda, 
det vill säga att de anställda inte tidigare har varit delaktiga i de förändringsprocesser som 
förekommit inom organisationer. I dagens förändringsprocesser tas hänsyn till att personalen 
är individer med tankar och känslor. Organisationsledningar har på senare tid insett att 
personalen har viktiga resurser att tillföra organisationen och som bör tillvaratas (Angelöw, 
1991). 
 
Enligt Angelöw (1991) är det en vanlig uppfattning att förändring alltid tas emot med 
negativa attityder. Detta stämmer inte menar Angelöw (1991) som förklarar att motstånd mot 
förändringar kommer av att förändringarna är toppstyrda och personalen inte har möjlighet att 
påverka. Det Angelöw (1991) beskriver som avgörande för om man upplever en förändring 
positivt eller negativt är vad individen anser sig ”vinna” i och med förändringen. För att 
undvika motstånd till förändringar behöver personalen få vara med att bestämma 
förändringstakten, och förändringsarbetet bör bygga på delaktighet, trygghet, direkt 
information och ömsesidig tillit (Angelöw, 1991).  
 
När personalen känner sig hotad av en förändring används deras energi till att försvara sig 
men om förändringen uppfattas som positiv används energin istället till konstruktivitet. Att 
personalen uttrycker motstånd till förändringen kan exempelvis bero på att förändringen hotar 
anställningen, ger sämre förmåner eller förlust av sociala relationer. Men det kan också vara 
tecken på låg delaktighet, bristande förtroende, låg självkänsla eller bristfällig information. 
(Angelöw, 1991). 
 
Enligt Angelöw (1991) visar kvinnor i högre utsträckning oro och stress vid 
organisationsförändringar. En förklaring enligt Angelöw (1991) är att de oftast har lägre 
befattningar och därmed drabbas hårdare av förändringar. En central del i det goda 
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förändringsarbetet är motivation och viljan att förändra, motivationen beskrivs av Angelöw 
(1991) som själva motorn i förändringsarbetet. Att känna motivation handlar om att vilja 
sträva efter ett mål. Det är enligt Angelöw (1991) av stor vikt att personalen tillsammans med 
chefen på en arbetsplats hjälps åt att bygga upp mål och visioner som gruppen tillsammans 
vill åstadkomma. Motivationen ökar om personalen får vara delaktig i att diskutera förslag till 
förändringar samt får vara med och bestämma takten i förändringsarbetet (Angelöw, 1991). 
Att personalen är delaktiga i förändringsprocessen är också avgörande för att de ska kunna 
känna trygghet i förändringsarbetet vilket är viktigt för att ett förändringsarbete ska upplevas 
som positivt. 
 
 

4.2.  Lewins förändringsmodell 
 

Socialpsykologen Kurt Lewin (1951) utvecklade en teori om social förändring som beskriver 
hur en förändring i en organisation kan gå tillväga. Det är en modell som kan användas för att 
utnyttja de krafter som verkar i en förändring, krafter som arbetar både för och emot. Dock 
ansåg Lewin att mellan de olika faserna i förändringsmodellen förekom stagnation – ett 
dödläge, eftersom han ansåg förändring som ett övergående tillstånd som annars i exempelvis 
organisationer har en varaktig stabilitet (Hatch, 2006) 
 
Enligt Lenneér- Axelson & Thylefors (1991) delar de flesta forskare in förändringsprocessen i 
tre delar efter socialpsykologen Kurt Lewins modell (1951). Enligt Angelöw (1991) har 
Lewins teori varit ledande i många organisationsförändringar trots att teorin varit 
omdiskuterad eftersom modellen betraktas som statisk. Angelöw (1991) anser att förändringar 
är mer dynamiska till sin karaktär och något som kan betraktas som en naturlig utveckling av 
en organisation. Eftersom förändringar inom omsorgen oftast är dramatiska då det oftast 
handlar om nedskärningar som påverkar personalen på ett drastiskt sätt, fungerar Lewins 
modell på ett bra sätt för att analysera de olika stegen i ett förändringsarbete. Som Angelöw 
(1991) menar passar Lewins modell bäst att tillämpa på omfattande organisationsförändringar. 
Författarna vill påpeka att de endast inspirerats av modellen och därför inte följer den helt och 
fullt. Därför har benämningen ändrats på de olika faserna. Det har även lagts till en sista fas 
för att analysera vad som händer efter förändringen för att författarna delvis har influerats av 
Angelöw (1991) som menar att stabiliseringsfasen kan vara en utdragen process. Enligt Lewin 
(1951) Angelöw (1991); Lenneér-Axelson & Thylefors (1991); Hatch (2006) benämns de 
olika faserna med olika namn som:  

1. upptinigsfasen 
2. experimentfasen-stabiliseringsfasen 
3. uppluckringsfasen – förändringsfasen – återfrysningsfasen.  

 
Författarna har istället valt att kalla faserna:  
 
 

Förändringsprocessens faser 
 

  
 

Mellanfasen Efterfasen Nuläget Innanfasen 
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Vad som kännetecknar de olika faserna är enligt Lenneér-Axelson & Thylefors (1991) att i 
upptiningsfasen (Innanfasen) börjar tidigare värderingar, attityder och beteenden ifrågasättas. 
Enligt Angelöw (1991) är de flesta organisationer i ständig förändring och upptiningsfasen är 
den fas där tidigare förändringar ifrågasätts för att ta lärdom inför stundande förändring. En 
fråga som kan ställas är vad man lärt sig i förändringar som varit förut, för att jämföra vad 
som fungerat bra respektive dåligt. De vanligaste förändringarna inom organisationer är 
toppstyrda och de som fungerar sämst. De bästa förändringarna är enligt Lenneér-Axelson & 
Thylefors (1991) de som är självvalda av dem som ska genomföra den. Inom omsorgen är de 
flesta förändringar toppstyrda och går därför oftast till under motstånd och att personalen inte 
känner sig respekterade beskriver Angelöw (1991). I denna fas är det enligt Hatch (2006) 
viktigt med information och kommunikation hur och varför förändringen genomförs, från 
ledningen. Det kan även uppstå olika reaktioner i detta stadium som exempelvis stress.  
 
Sedan följer nästa fas, experimentfasen (mellanfasen) som innebär att det är dags att prova 
nya idéer. Det gäller att arbeta in den nya metoden eller det som krävs för att genomföra 
förändringen, det är dags att lära nytt och det är även viktigt att arbeta mot samma mål 
(Lennér- Axelson & Thylefors, 1991). Angelöw (1991) ser denna fas som ett 
planeringsstadium där förändringar ska initieras, planeras, genomföras och följas upp. 
Arbetsgruppen behöver diskutera och ventilera förändringen och behöver både hjälp och stöd 
från ledningen för att klara det, viktigt att låta arbetsgruppen vara delaktiga i förändringen. 
Enligt Lenneér-Axelson & Thylefors (1991) kan det vara lätt att fastna i detta stadium då 
orken och resurser inte räcker till. Denna inlärning som kallas nyinlärningen och behöver ske 
på det intellektuella som det känslomässiga planet innan en verklig förändring skett.  
 
Nästa fas enligt Lewin (Angelöw, 1991; Lenneér – Axelson & Thylefors, 1991; Hatch, 2006), 
är stabiliseringsfasen (efterfasen), som innebär att förändringen stabiliserat sig. Oftast blir 
förändringar inte så dramatiska som önskas och i slutskedet är det viktigt att upprätthålla den 
förändring som genomförts. Här har arbetstagarna valet att antingen acceptera förändringen 
eller att vara missnöjda med den. Enligt Hatch (2006) kan olika belöningssystem fungera som 
en morot för arbetsgruppen exempelvis att chefen tydligt visar att förändringen varit 
framgångsrik.  
 
 
Angelöw (1991) talar om ett antal olika stadier under förändringsfasen inför 
stabiliseringsfasen: Omorienteringen som innebär att de tidigare attityder, normer och 
föreställningar som existerade förändras, där både oro som nyfikenhet inträder över det nya 
som kommer. Som sedan övergår till entusiasm över det nya samtidigt som det visserligen är 
rätt påfrestande. Efter detta infinner sig stagnationen som kan ses som ett stadium av irritation 
och förvirring, där ofta missuppfattningar infinner sig innan allt har satts på sin plats. Det kan 
innebära ändrade ansvarsområden, tidpunkter för när olika uppgifter ska vara klara osv. Enligt 
Angelöw (1991) leder de flesta organisationsförändringar till nedskärning av personal, vilket i 
sin tur innebär mer ansvar för dem som är kvar. Efter detta stadium övergår det till 
vitalisering som innebär att engagemanget hos personalen kommer igång. Med handlingskraft 
och egna initiativ som innebär att förändringen är förankrad och det vardagliga arbetet har 
tagit in det nya som en naturlig del i arbetet.  
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5. Beskrivning av arbetsplatserna  
 
5.1.  Förändringen 
 
Syftet med förändringen var att skapa en större arbetsgrupp där nattens specifika 
arbetssituation kan tydliggöras. Tanken var att arbetsbelastning och arbetsfördelning skulle 
fördelas jämnare och att flextidstillämpning skulle möjliggöras på ett bättre sätt i en större 
arbetsgrupp. Alla berörda ska efter sammanslagningen förlägga 50 % av sin arbetstid på 
vardera arbetsplatsen. Chefen för respektive boende har fortsatt ansvar för de anställda de 
hade innan sammanslagningen och personalen deltar i lönesamtal, medarbetarsamtal och 
dylikt med denne chef.   
 

5.2.  Beskrivning av arbetsplatserna i undersökningen 
 
Arbetsplats A är ett av kommunens största boenden, här bor 43 pensionärer och 43 personer 
är anställda, varav sex arbetar på natten. Innan förändringen genomfördes delade sex 
arbetstagare på nattpassen emellan sig. På natten arbetar alltid två personer. 
 
Arbetsplats B är ett av kommunens minsta boenden, här bor 18 pensionärer fördelade på två 
avdelningar. Arbetsplatsen har 20 personer anställda varav fem arbetar på natten. Även här 
arbetar alltid två personer på natten. 
 
Båda arbetsplatserna arbetar med flexibelt arbetstidsschema vilket innebär att personalen 
själva planerar sina arbetstillfällen. Efter att de tillsammans planerat schema delar de själva 
upp sina arbetspass på respektive arbetsplats, de arbetar alltid två på varje arbetsplats. 
 

5.3.  Informanterna 
 
Informant 1 är 61 år, hon har sambo och två vuxna barn. Hon har arbetat på både arbetsplats 
A och arbetsplats B i sammanlagt i 42 år.  Den senaste tiden har hon arbetat på arbetsplats B. 
 
Informant 2 är 42 år, hon är sambo med två barn, 17 och 19 år. Hon har jobbat nätter på 
arbetsplats A i 10 eller 11 år. Hon har också arbetat inom hemtjänsten, samt även som 
omvårdnadspersonal dagtid.  
 
Informant 3 är 57 år, hon är gift och har tre vuxna barn samt barnbarn, hon har jobbat inom 
omsorgen i 28 år, på arbetsplats A i 11 år.  
 
Informant 4 är 42 år, hon är gift och har tre barn, hon har arbetat i åtta år på arbetsplats A. 
 

6. Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras en empirinära analys av materialet och i kommande avsnitt 
presenteras en mera teoretisk analys. Undersökningen har byggts på fyra intervjuer med 
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omsorgspersonal, alla arbetar natt. Alla informanter är kvinnor men i olika åldrar, tre av 
informanterna arbetar på arbetsplats A och en på arbetsplats B. Samtliga personal har varit 
med om samma förändring, det vill säga sammanslagningen av två arbetsgrupper. I analysen 
finns ingen ålder eller arbetsplats nämnd, detta med anledning av att ingen ska känna sig 
utpekad då undersökningen är genomförd på en liten ort och alla känner varandra på 
arbetsplatserna. Namn och arbetsplats anses heller inte ha betydelse för undersökningen, då 
inga skillnader emellan åldersgrupperna eller arbetsplatserna har setts. Det finns många olika 
benämningar på de boende på servicehusen runt om i Sverige, i undersökningen har valts att 
kalla de boende för ”pensionärer” eftersom det är så de benämns av informanterna i 
intervjuerna. 
 
Empirin presenteras utifrån fem olika teman som dominerar det empiriska materialet. Dessa 
teman är: Reaktioner mot förändringen, delaktighet, samhörighet och arbetsglädje samt 
lojalitet. 
 

6.1.  Reaktioner mot förändringen 
 
Informanterna var negativt inställda till förändringen i början. De beskriver beslutet om 
förändring som chockartat och att det levererades helt utan förvarning.  Informanterna hade 
velat ha tid på sig att ”tänka om” i nya banor och smälta den chock som framkallades av 
beslutet. Informanterna uttrycker en känsla av maktlöshet och menar att det var bara att 
acceptera förändringen och inget de kunde ändra på. Vid sidan av denna maktlöshet kände 
informanterna ilska när beslutet kom. 

 
Jaa, det bestämdes över huvudet på oss, vi hann inte med, fick inte 
liksom va med. Det var ju bestämt, klubbat och klart innan vi fick reda 
på att det skulle bli en sammanslagning… så det vart lite tokig! Det har 
varit lättare om de förberett oss liksom, det vart liksom som en chock... 
ja, det slog ju ner som en bomb liksom, det var bara att gilla läget 
ungefär. 
 
Jag kasta ju ut taggarna direkt – ja vart hypertokig, men det blev ju bra 
till slut. 

 
Första tanken var att: vi vill inte, det har ju funkat så bra här i alla år. Vi 
trivdes bra tillsammans vi som jobbade och så… 
Det var väl så att vi inte var så jättepositiv från början. 

 
Trots negativa reaktioner tycker informanterna att förändringen har varit positiv för 
arbetsplatsen och även för arbetsgruppen. Det som upplevdes som negativt i början handlade 
framför allt om att informanterna tyckte att det var bra som det var, de kände ”sina” 
pensionärer, ”sina” arbetskamrater och kunde rutinerna på arbetsplatsen, vilket kan tolkas som 
rädsla för det okända och för att lämna det som är tryggt och välbekant. 
 
Informanterna ansåg att de var tvungna att tänka om och intala sig själv att det skulle bli bra 
tillslut. De problem som stötts på i genomförandet handlar om praktiska saker som var 
arbetskläder ska förvaras, parkeringar samt hur schemaläggningen ska gå till. Tiden mellan 
beslut och genomförande upplevdes för kort trots att det tog längre tid att genomföra 
sammanslagningen än vad som var tänkt från början. Det blev mycket nytt på en gång vilket 
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upplevdes som jobbigt för informanterna, trots allt nytt att befatta sig med känner 
informanterna att de accepterade sammanslagningen och gjorde det bästa utav situationen.  
 

Från början när dom sa det så skulle det ju ske på en månad, å det 
tycker jag är helt fel för så fort får det inte gå… men det vart ju inte så 
heller… vi sa ju att ”de här får ni göra efter semestern” men då sa dom: 
”då säger ni att vi får göra det efter jul…” 

 
Det började den första oktober. Då var det ju liksom lite mer saker som 
hände också för då skulle vi börja lägga schema tillsammans hela 
gruppen. Och vi tänkte hur ska det här gå nu då? 
Det blev så mycket som var nytt. När vi väl hade accepterat att så var 
det så var det ju bara att köra på och göra det bästa av det. Och det har 
gått över förväntan måste jag säga. Jag tyckte att det vart bättre än jag 
trodde. 

 
Endast en av informanterna uttrycker att det inte bara varit positivt i slutänden, hon anser att 
hon förlorat den nära kontakt hon hade med pensionärerna på arbetsplats B, det kan nu dröja 
lång tid innan hon arbetar på sin ursprungliga arbetsplats. Hon uttrycker saknad, framför allt 
över kontakten med de boende på arbetsplats B där hon tidigare arbetade.  
 

Men det är inte bara positivt heller, man får inte den här närheten som 
man hade förr med mina pensionärer på [pensionärs boendet]… den har 
försvunnit tycker jag. Nu är jag två nätter här å två nätter där, det blir 
inte lika som det har varit. Nu ska man ha hela det här stället också, å 
sen kanske man är borta nån natt… så den biten tycker jag inte finns 
kvar som man hade förr, det blir inte lika som förut. 

 
 
En av informanterna som arbetar på arbetsplats A tror att personalen på arbetsplats B har 
upplevt förändringen mera negativt, detta tros bero på att de fick mer ytor att arbeta med och 
fler pensionärer. Detta är inget som får stöd i undersökningen. En av informanterna menar att 
den andra gruppens negativa attityder har speglat av sig på den andra gruppen. Att personalen 
på arbetsplats B var mera negativ tros också bero på att de är en ”äldre grupp”, halva gruppen 
är i pensionsåldern och sammanslagningen genererade i mycket större ytor att springa på samt 
fler boende. En informant uttrycker att:  
 

Det var ju mycket negativt – mest från dom då, vi vart ju negativa 
allihopa då. 

 
 

… dom som var där på [det andra pensionärs boendet] ja det är klart de 
har ju lite skador och sånt där, så det var ju lättsammare för dom där… 
det blir ju jättejobbigt här för det är ju en bland annat som är 
sjukskriven till viss del… så ja, som inte orkar då. Ja det underlättade ju 
lite för dem att få jobba där istället. Ja det är klart dom blir ju äldre… 
det blir ju såna slitningar, det är ett jobb där kroppen får ta mycket stryk 
också. Många från [det andra pensionärs boendet] har jobbat här i 40 år. 

 
Detta är något som informanten uttrycker att hon tror, men inget som får stöd i intervjun med 
informanten på arbetsplats B.  
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6.2.  Delaktighet 
 
När det gäller upplevelsen av delaktighet så har informanterna delade meningar, samtliga 
informanter upplever att de inte kunnat vara med och påverka beslutet eftersom de inte fick 
någon information om förändringen innan beslutet tagits. Informanterna känner att de hade 
velat vara mera delaktig i beslutet, en kvinna säger: 
 

Vi fick väl säga något men det skulle bara bli så här […] Många av oss 
slog ju bakut för att vi kände att dom körde över oss… vi tyckte att vi 
hade kunnat få följa med på den där resan - så därför blev det taggarna 
utåt direkt. Jag tror säker att vi inte hade blivit lika anti… men det blev 
ju bra till slut. 
 
Vi tyckte det var jättejobbigt – vi mådde skitdåligt, så det blev ju tokigt, 
men det vart ju bra… men alltså det var fel sätt som de gjorde det på.  
 

Citatet visar att hon å ena sidan anser att personalen fick vara med och tycka men å andra 
sidan att personalen blev ”överkörd” när beslutet fattades. Däremot upplever tre av våra 
informanter att personalen haft möjlighet att påverka när det gäller genomförandet. 
Personalen var delaktig i schemaläggningen, vilken arbetsplats man ska jobba på samt 
praktiska frågor som hur man löser problemet med att inte ha arbetskläder på båda 
arbetsplatserna, var man parkerar bilen och så vidare. Informanter uttrycker besvikelse över 
bristande information. Alla informanter menar att de aldrig fick någon förklaring till 
sammanslagningen annat än att det skulle vara bra att vara en större grupp. Citaten nedan 
uttrycker informanternas besvikelse. 
 

 … ja, vi frågade hur många gånger som helst och det va väl det att dom 
sa att ”vi tror att det blir bra”, inte en anledning att vi gör det här för att 
det blir bättre eller vi måste för att kunna spara pengar eller nåt sånt. 
Utan det va nog för att det skulle bli en starkare arbetsgrupp och sen för 
att vi skulle kunna flexa på ett annat vis genom att vi är flera som kan 
jobba. Det finns ju fler personal som kan jobba på bägge ställena nu. 
 
Vi hade lite dålig information om varför vi skulle slå ihop oss, vet man 
de så spelar det ingen roll om man tycker att det är bra eller dåligt, bara 
man vet liksom. Men det här var lite luddigt, men dom tyckte nog på 
nåt vis att det fanns ett behov av att slå ihop oss och då bara bestämde 
dom det och det va nog därför vi streta emot lite skulle jag tro. 
 

 
Informanterna uttrycker även funderingar om anledningen till förändringen. Funderingarna 
skiljer sig en del åt. Informanterna tror att förändringen handlar om att gruppen lättare skulle 
kunna använda sig av flexibel arbetstid, och för att arbetsgruppen skulle bli starkare, en av 
informanterna uttrycker att det ”måste ha varit något annat bakom också”. Informanterna 
upplever inte heller att de fått svar på frågan nu i efterhand, en kvinna säger att anledningen 
inte har någon betydelse nu längre när det fungerar bra. Hon menar att det kanske varit 
viktigare att få veta orsaken om det fortfarande hade varit negativt och inte blivit en positiv 
utgång av sammanslagningen. 
 
Från början ville beslutsfattarna att förändringen skulle träda i kraft redan en månad efter att 
beslutet meddelats till personalen. Informanterna berättar att personalen var starkt emot detta 
och menar att de behövde tid att acceptera förändringen. Cheferna valde då att skjuta upp 
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genomförandet några månader, en av informanterna upplever därför att personalen har kunnat 
påverka en liten del i förändringen.   
 
En kvinna säger att hon hoppas att cheferna har lärt sig att de inte kan göra så här mot 
personalen, för henne är det viktigt att känna sig delaktig och få vara med och tycka. 
Informanterna känner sig överkörda och uttrycker att de har mått dåligt av det. Men säger 
också att det egentligen inte fanns så mycket de kunde vara delaktig i, inte när det gäller 
beslutet i alla fall: 

 
 

Mycket men inte allt kan vi vara med och påverka faktiskt. 
 
 
De skulle ha varit kul att få vara med och spåna lite och gett lite ideèr. 
Delaktig! Det var ju några som blev jätteledsen och grinade på ett möte 
och såna saker - det är inte kul! 

 
 
En av informanterna säger att man bör ta saker ”undan för undan” så att personalen hänger 
med, hon har en förhoppning om att det blir så nästa gång.  
 

6.3.  Samhörighet  
 
Av det empiriska materialet framgår det tydligt att det är en arbetsgrupp som trivs med 
varandra. Trots att sammanslagningen genomfördes för en kort tid sen och personalen inte har 
varit en ”stor” grupp så länge säger informanterna att det inte finns någon vi- och dom- 
känsla. Informanterna upplever att gruppen redan är sammansvetsad och de kan ha roligt och 
skratta tillsammans. Informanterna uttrycker också stolthet när de pratar om arbetsgruppen, en 
av informanterna berättar att chefen brukar skryta om nattpersonalen över andra 
arbetsgrupper. Arbetsgruppen har blivit stärkt i förändringen och känner sig stolta över att ha 
klarat av den så bra som de faktiskt gjort. 
 

De är ett väldigt trivsamt gäng, alla liksom har roligt och skrattar när vi 
gör schema och liksom kommer överens. Vi är ju faktiskt 11 som ska få 
ihop ett schema, och det ska vara på bägge husen. Chefen brukar skryta 
över oss när hon pratar med andra grupper: ”ja, men natten klarar ju av 
det!” Och då är vi på två hus. Nej, men alltså det är bra stämning i 
gruppen tycker jag. 
 
 Ja, vi har blivit ett bra arbetslag – det tycker jag, ja mm. 
 

 
Informanterna upplever det roligt och omväxlande med andra arbetskamrater. Hela gruppen 
har haft utbildning i lyftteknik tillsammans, lyfttekniken ska underlätta i arbetet med 
pensionärerna. I sommar planeras en grillkväll, dessa gemensamma aktiviteter uppskattas av 
informanterna. En kvinna säger att det är så mycket roligare nu när utbudet av arbetskamrater 
är större. Tidigare så var det bara sex personal i gruppen och två jobbade alltid så det var svårt 
att göra saker tillsammans. Även om hela gruppen träffas så sällan tycks det ändå kännas som 
att gruppen är starkare nu. 
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Informanterna upplever en bra stämning i gruppen, informanterna känner att de kan ha en rak 
och ärlig kommunikation med alla, de kan säga vad de tycker till varandra. Alla informanter 
upplevelser också att de kommer nära varandra när de jobbar på natten. Detta tror 
informanterna beror på att det blir naturligt att ty sig till arbetskamraten när det inte finns 
någon annan att tillgå nattetid. Citatet nedan visar att informanterna känner sig utelämnade 
när de jobbar på natten, en kvinna uttrycker vikten av att kunna lita på varandra vilket kan 
tolkas som känslan av att arbeta i en utsatt situation. 
 

 
Vi nattisar brukar kunna gå bra ihop, man är ju utelämnade åt varandra 
på något vis. 
 
På natten är man beroende av varann och måste lita på varann […] det 
hänger på att bägge gör det dom ska, man är mer sårbar… ja, men det 
går bra! Den stora delen till att man känner arbetsglädje är att man trivs 
med arbetskamraterna, vi som bara är två på natten är ju verkligen 
beroende av varandra, att det ska stämma. 

 
En av informanterna säger att hon upplever att nattarbete inte ger utrymme för konflikter 
bland personalen på samma vis som det kan göra bland personal som arbetar dag och är flera. 
Kanske handlar det om det faktum att informanterna känner sig utsatta på natten och därför 
tyr sig till varandra. En av informanterna säger att det inte gör så mycket om inte personkemin 
stämmer, det går bra att jobba ihop ändå, det är inget problem på natten. 
 
Informanterna känner att de fått stöttning i gruppen även fast de inte träffas så ofta som hel 
grupp. De menar att personalen pratar med varandra när de arbetar tillsammans, och att de 
muntrar upp och stöttar varandra. En kvinna säger att det är klart man påverkar varandra, både 
negativt och positivt. Om sammanslagningen säger en av informanterna: 
 

…Ja det går inte att frångå det, visst påverkar man varandra, de gör 
man. För när man jobbar med nån som börjar prata om det här så visst 
håller man med då… men sen kan man ju även påverka varandra till det 
positiva. Om nån säger att: ”jo men det blir bra, det kommer att gå bra” 
då är man ju med på det också. Så man påverkar varandra. 

 
För en av kvinnorna som också var mycket negativ från början när förändringen 
tillkännagavs, var det skrämmande i början med nya arbetskamrater även om de känner 
varandra sen tidigare. På arbetsplats B där hon ursprungligen arbetat arbetade man alltid i 
samma par. Att ha ett rullande schema och arbeta efter upplevdes som skrämmande till en 
början, det beskrivs som tryggt att jobba med samma person som informanterna lärt känna 
utan och innan. Men det visade sig att det bara har varit positivt för gruppen: 
 

Jag har jobbat med samma hela tiden och det är en trygghet det också 
för man vet ju precis var man har varandra. Å då kände jag att gud ska 
man jobba med någon som man inte kan jobba med tänkte man ju… vi 
sitter å gör schema nu så det blir hälften här och hälften på [de olika 
arbetsställena]. Alla kan ju jobba med alla nu då så jag tycker att det går 
jättebra… å det vet chefen att jag tycker (fniss)… å hon sa att: ”du som 
var emot det”, ja du vet… men man är inte sämre än att man kan ändra 
sig (skratt). 
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En av informanterna berättar att hon hört att dagpersonalen på arbetsplats A upplever att de 
tappat kontakten med ”sin” nattpersonal. Det kan gå lång tid innan de kommer till arbetsplats 
A och jobbar nu när halva tiden läggs på arbetsplats B. Enligt informanten så märker inte 
dagpersonalen av detta på samma vis, kanske beror det på att nattpersonalen är vana vid att 
träffa fler olika personer bland dagpersonalen medan dagpersonalen har haft ”sin” lilla 
nattgrupp på sex personer som varierat varje natt. 
 

6.4.  Arbetsglädje 
 
Av empirin framgår att informanterna känner arbetsglädje. Arbetsglädje för informanterna 
handlar till största delen om att vara glad på jobbet och att känna att arbetet är meningsfullt, 
att man trivs med det man gör. För att känna att arbetet är meningsfullt anser informanterna 
sig behöva uppskattning från både chef och arbetskamrater. Att känna stöttning från 
arbetskamrater och stöttning från chefen samt att man trivs tillsammans är en viktig del i 
arbetsglädjen. 
 

Tack vare att man har så bra arbetskamrater så uppväger det att det går 
bra att jobba å jag trivs med det jag gör faktiskt. 
 
Ja, jag är ju alltid glad själv, å då gör det till en gladhet alltihopa. Jag 
känner arbetsglädje när jag kommer på jobbet och det har jag alltid 
gjort. 
 
Att vara pigg och glad när man kommer till jobbet, men ska inte gruva 
sig för att gå och jobba. Att man ska vara nöjd med det man gör liksom, 
och att man får lite gehör för saker och ting. Både från arbetskamrater 
och från ledning… ja… att man är nöjd med det man gör, alltså under 
arbetspasset. 

 
Även om man inte alltid går och tänker: ”å vad bra det är”, så finns man 
ju och gör något vettigt, och det händer ju varje gång man går till 
jobbet. 
 
Att man trivs med det man gör och arbetskamrater. Tack vare att man 
har så bra arbetskamrater så uppväger det att det går bra att jobba å jag 
trivs med det jag gör, faktiskt. 

 
Citaten ovan visat att känslan av att vara betydelsefull och att göra något viktigt är nära 
sammankopplat med arbetsglädje. En av informanterna beskriver arbetsglädje som att ”man 
finns och gör något vettigt” vilket visar att hon på arbetet som ett slags kall som bidrar till att 
en känsla av att vara behövd. 
  
Informanterna beskriver beslutet om sammanslagningen påverkade arbetsglädjen negativt. En 
kvinna säger att det var som att ”slå undan benen för oss”. Arbetsglädjen dämpades på grund 
av den oro man kände över hur saker och ting skulle bli, de var mest praktiska saker som man 
oroade sig för.  Två av kvinnorna beskriver att de kände sig nedstämda och att det inte kändes 
lika roligt att gå till jobbet under tiden mellan beslutet togs till förändringen genomförts.  
 

På nå vis har det ju varit som en vitaminkick ändå… från början var vi 
ju gruvsjuk och ville inte… men de va ju bara å köra igång å de skulle 
ju bli lite kul ändå å vara på ett annat ställe och se någonting annat, 
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jobba med någon annan och så där… så det har väl varit bara liksom 
bra, man får lite nya idéer och man lär sig av varandra, de blir ju lite 
omväxling. 
 
Det är roligare nu än förut faktiskt… det blir inte enahanda, för man får 
byta både hus och pensionärer och plus visst att det kan vara tungt där 
också på [talar om det andra pensionärs boendet] för det kan vara tunga 
pensionärer, men det är mycket mindre spring. Det är så mycket och 
stort här så det känns… nej, jag tycker att det bara är positivt. 

 
Efter förändringen känner kvinnorna att arbetsglädjen har kommit tillbaka, de tycker att det är 
roligt att arbeta med nya arbetskamrater och på en annan arbetsplats ibland. Enligt 
informanterna får personalen nya idéer och lär av varandra. En av informanterna säger att för 
att de ska kunna känna arbetsglädje även i en förändring är det viktigt att chefen är varsam 
mot personalen, man ska ta det försiktigt och inte ”gå på” så hårt.  En annan kvinna säger att 
hon gärna vill vara med och tycka lite om det som sker, vara mer delaktig för att kunna känna 
arbetsglädje och för att inte känna sig överkörd. Hon säger att det tar bort mycket arbetsglädje 
när personal får en förändring kastad över sig så här. 
 

6.5.  Lojalitet  
 
Trots ilskan som informanterna kände och trots deras åsikter om hur förändringen hade 
kunnat genomföras på ett bättre sätt, finns en tydlig lojalitet emot chefen. Informanterna 
uttrycker förståelse för chefens situation och kan se chefens goda intentioner trots att de själva 
är besvikna över hur förändringen gått till väga. 
 

Cheferna har ju en jädrans press på sig, stackarna… men jag tycker att 
man som chef ska vara lite varsam mot sin personal, men det är inte så 
gött å va chef heller. 
 
Jag vill att dom ska vara go emot en och liksom lyhörd och inte komma 
såhär som dom gjort utan ta det försiktigt. Vi är ju folk vi å… det tar 
bort hemskt mycket arbetsglädje när man får det kastat över sig bara, nu 
blir det så här och nu blir det så… 

 
Men det är ju klart man är ju alltid rädd för förändringar, men det här 
kanske chefen gjorde för att underlätta för att vi skulle orka vi också. 
 

Det är enligt författarnas erfarenhet typiskt för vård- och omsorgspersonal att vara 
omhändertagande och osjälviska. Det kan vara svårt för personalen att se till sina behov före 
andras. Denna lojalitet kan tänkas bero på att personalen känner ett tvång att vara lojal mot 
chefen, och därför inte riktigt vågar tycka som de vill. De känner krav på sig att visa förståelse 
gentemot andra människor. 

 
Informanterna uttrycker en önskan om att bli sedda och behandlade med respekt av sin chef, 
det empiriska resultatet visar delade meningar angående huruvida informanterna upplever att 
de blir sedda eller inte. En av informanterna menar att chefen genomförde förändringen för att 
underlätta för personalen men att deras negativa inställning beror på att man är rädd för 
förändringar. Det visar att informanterna inte lägger all skuld på chefen utan personalen visar 
insikt och förståelse om att deras rädsla för förändringar har bidragit till deras reaktioner. 
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En av informanterna som arbetar på arbetsplats A berättar att de fick en ny chef för ungefär ett 
år sedan, hon är den som tillsammans med chefen på arbetsplats B har drivit igenom 
förändringen. Trots de negativa reaktionerna på chefernas agerande så upplevs att 
arbetssituationen överlag har förbättrats sen de fick en ny chef. Informanterna känner sig 
sedda på ett annat sätt än tidigare och känner att de också är en del av arbetsplatsen på samma 
sätt som dagpersonalen är.  

 
Sen XX [chefen] kommit hit att vi har blivit… vi syns också nu 
[nattpersonalen] för förut glömde dom alltid bort natten när det var 
nånting. Vi fick aldrig ta del av info eller nånting ”å just ja, ni är ju här 
å!” Nu känner vi att vi tillhör hela arbetsgruppen. Vi finns också med 
och får vara med på alla möjliga grejer. Det är ju också en arbetsglädje 
som faktiskt syns. 

 
Citatet ovan visar att informanterna känner glädje över att få vara en del i gemenskapen på 
arbetsplatsen vilket tycks vara en viktig del. Informanterna visar en dubbel lojalitet, å ena 
sidan står personalen tillsammans i grupp och menar att förändringen genomfördes utan 
delaktighet och på fel sätt. Å andra sidan visar man förståelse för chefen och uttrycker glädje 
över dennes sätt att göra arbetsgruppen delaktiga på arbetsplatsen. 
 

7. Analys 
 
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån Lewins modell samt tidigare forskning för att på ett 
tydligare sätt dela upp informanternas berättelse i de olika faserna. Lewins modell har använts 
som en ram där informanternas reaktioner och upplevelser har analyserats och därefter delats 
in i de olika faserna. För att med hjälp av tidigare forskning, teorier om förändringsarbete 
samt Lewins modell analysera det empiriska materialet och förklara vad som händer i ett 
förändringsarbete har förändringsprocessen följts steg för steg. 
 
 

7.1.  Innanfasen 
 
Enligt Lewins modell (1951) (Angelöw, 1991) börjar i upptiningsfasen (innanfasen) tidigare 
värderingar, attityder och beteenden ifrågasättas. Enligt Angelöw (1991) är de flesta 
organisationer i ständig förändring, inom omsorgen är de flesta förändringar toppstyrda och 
går därför oftast till under motstånd vilket leder till att personalen inte känner sig respekterade 
(Angelöw, 1991). Enligt Lewins (1951) modell (Hatch, 1997) kan detta första stadium i 
förändringen orsaka olika reaktioner som stress eller en känsla av otillfredsställelse. 
Informanterna beskriver att det var gruvsamt innan förändringen genomfördes och att det inte 
var roligt att gå till jobbet under denna period, vilket tyder på att arbetsglädjen minskade 
under denna period. Arbetsglädje för informanterna är att vara glad på arbetet, att känna 
trivsel i arbetet samt att känna att arbetet är meningsfullt. Arbetsglädje är också att få 
uppskattning för sitt arbete och att känna stöttning från chef och arbetskamrater. 
Arbetsglädjen dämpades i och med förändringen, informanterna använder uttryck som att ”det 
var som att slå undan benen på oss” vilket visar att förändringen var en jobbig händelse för 
informanterna. Detta kan tolkas som att arbetsgruppen hamnade i en kris, vilket Granér (1994) 
menar är vanligt i förändringar. Förändringar och att inte känna delaktighet leder enligt 
Angelöw (2006) till minskad arbetsglädje, vilket informanterna beskriver i innanfasen. Att 
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inte informanterna kände sig respekterade i förändringsprocessens början visar de genom att 
uttrycka att de kände sig ”överkörda” och genom upplevelsen att inte få vara delaktig i 
beslutet.  
 
Informanterna i undersökningen var till en början negativa till förändringen, de ansåg att 
informationen om förändringen kom helt chockartat och utan förvarning. Angelöw (1991) 
menar att liknande reaktioner är ett försvar mot förändringen och en helt normal reaktion. 
Vidare menar Angelöw (1991) att förändringarna ses som ett hot mot tryggheten och även 
mot självkänslan vilket informanterna visar genom att säga att de tyckte det var bra som det 
var redan. När informanterna säger att de kände ”sina” pensionärer och kunde rutinerna på 
arbetsplatsen ger de uttryck för att deras trygghet och det som var tryggt och välbekant var 
hotat i och med förändringen. Analysen visar att arbetsgruppen i innanfasen agerade som en 
sluten grupp, slutna grupper har enligt Leneèr-Axelson & Thylefors (1991) svårt att utvecklas 
och individens behov av trygghet uppfylls inom gruppen. 
 
Enligt upptiningsfasen är de bästa förändringarna de som är självvalda av dem som ska 
genomföra dem (Leneèr-Axelson & Thylefors, 1991). Informanterna har inte känt sig 
delaktiga i beslutet vilket är en trolig anledning till att förändringen uppfattades som negativ 
och att arbetsglädjen minskade i innanfasen. Om personalen själva har fått möjlighet att 
planera för förändringen är det troligt att man upplevt förändringen mera positivt. Enligt 
Angelöw (1991) är det viktigt för ett lyckat förändringsarbete att personalen får vara delaktig 
samt att det sker i lagom takt. Informanterna beskriver att de hade velat ha mer tid på sig att 
tänka i nya banor och smälta chocken, vilket enligt Lewins modell (1951) är typiskt för 
upptiningsfasen. En av informanterna menar att det var bara att ”gilla läget” vilket visar på en 
känsla av maktlöshet över att vara tvungen att acceptera förändringen. Abrahamson & 
Andersson (1998) menar att individer i formella organisationer förväntas vara passiv, 
beroende och underlägsen. Den maktlöshet som individerna kände när förändringsbeslutet 
kom visar på en reaktion som kan kopplas till Giddens (2003), som menar att individerna i en 
organisation är maktlösa och kontrolleras av organisationen.  
 
Av analysen framgår några av de reaktioner Angelöw (1991) beskriver och som kan uppstå 
vid förändringar, informanterna visade att reaktioner som ilska, aggressivitet och även 
regression (gråt) uppstod i och med beslutet vilket visar att de befann sig i förefasen. 
Informanterna beskriver att de kände aggressivitet (ilska) som är ett av de psykologiska 
försvar som enligt Ahrenfelt (2007) är en normal, sund och viktig reaktion vid en förändring. 
Informanterna beskriver att förändringen vid informationstillfället redan var ”klubbad och 
klar”, de menar att förändringen bestämdes över huvudet på dem. Förändring innebär förlust 
av något slag vilket enligt Angelöw (1991) är en känslomässig upplevelse som är förknippad 
med stress. Förlusten handlar om förlust av arbetskamrater, rutiner och trygghet och deras sätt 
att oroa sig över detaljer som exempelvis var arbetskläder ska förvaras och var de ska parkera 
kan tolkas som stressreaktioner. Detta motstånd kan förknippas med det Bovey och Hede 
(2001) beskriver och som händer när individer i förändring går från det kända till det okända, 
motståndet aktiverar energi som i förändringen kan frigöras och bli kreativ och energin kan 
användas till andra aktiviteter. 
 
 
 
 



 26

7.2.  Mellanfasen 
 
 
I mellanfasen är det dags att ta itu med själva förändringen och att arbeta in det nya som krävs 
för att genomföra förändringen. I mellanfasen är det viktigt att arbeta mot samma mål, vilket 
Olsson & Petit (1995) menar är viktigt i formella organisationer. Abrahamsson & Andersson 
(1998) menar att i en organisation ska de mål som har för avsikt att uppnås åstadkommas 
genom samarbete och att man tillsammans skapar, utvecklar och förändrar organisationen. 
Efter att chocken om förändringen lagt sig visar informanterna en vilja att göra det bästa av 
situationen, vilket de även uttrycker i intervjuerna. I mellanfasen börjar arbetsglädjen komma 
tillbaka, informanterna menar att förändringen var som en ”vitaminkick”. Genom att uttrycka 
att de fick ”göra det bästa av situationen” visar informanterna att de i mellanfasen har 
accepterat förändringen. Här visar de att den energi som enligt Bovey och Hede (2001) 
aktiveras av motståndet mot förändringar ökade hos informanterna.  
 
Av empirin framgår att informanterna är besvikna över att inte de fått mera information, de 
uttrycker att det var lite ”luddigt”, vilket visar att arbetsgruppen hade behövt diskutera och 
ventilera förändringen mera. Informanterna beskriver att de hade velat vara mer delaktiga i 
själva beslutet och anser att ledningen genomförde förändringen på fel sätt. De uttrycker att de 
kände sig ”överkörda”, men några i arbetsgruppen upplever ändå att de hade möjlighet att få 
vara med och påverka själva genomförandet, genom att de aktivt kunde planera detaljer som 
schemaläggning, frågor rörande arbetskläder, parkering och så vidare.  
 
Att informanterna tyckte att informationen var ofullständig visar sig också när de säger att de 
inte fick någon förklaring till själva förändringen, detta kan kopplas till Lewins modell (1951) 
som visar att i underfasen behöver arbetsgruppen hjälp och stöd från ledningen. Det är viktigt 
att låta arbetsgruppen vara delaktiga i förändringen (Angelöw, 1991). Informanterna uttrycker 
att de fick vara med och planera, vilket tyder på en viss delaktighet. Samtidigt förklarar de sin 
besvikelse över bristande information som tyder på brister i hjälp och stöd från ledningen. 
Angelöw (1991) beskriver att delaktighet och medbestämmande i förändringsarbete är viktigt 
och det handlar om att förmedla delaktighet, trygghet, riklig och direkt information samt 
ömsesidighet och tillit för att få positiva reaktioner från arbetsgruppen i ett förändringsarbete. 
Informanterna anser inte att de fått tillräcklig information i förändringsprocessen men visar 
ändå lojalitet emot chefen och ger uttryck för att de vill bli behandlade med respekt, de visar 
förståelse för chefens situation och menar att de (cheferna) har ju ”sådan press på sig”.  
 
Även informanternas olika spekulationer omkring anledningen till förändringen visar att de 
upplevt informationen varit bristfällig. Det spekuleras kring andra orsaker till förändringen än 
vad som förklarats från ledningen. Av informanternas beskrivning av förändringen kan tolkas 
att de delvis känner sig delaktiga och trygga men att de inte fått tillräckligt med information 
som de anser att de borde ha fått, därför reagerar de också negativt. Informanterna berättar 
vidare att beslutsfattarna ville att förändringen skulle träda i kraft redan en månad efter 
beslutet meddelats. Det gick enligt informanterna alldeles för fort och det motstånd som 
informanterna beskriver som kom från arbetsgruppen bidrog till att ledningen sköt upp 
genomförandet några månader framåt. Detta tyder på enligt Angelöw (1991) att en förändring 
måste ske i lagom takt för att individen ska få igång motivationen som är en viktig drivkraft i 
ett förändringsarbete. Enligt experimentfasen i Lewins modell (1951) behöver förändringen 
förankras på det intellektuella och det känslomässiga planet innan förändringen kan äga rum. 
Informanterna säger att: ”Men det blev ju bra tillslut ändå”, vilket tyder på att motivationen 
och arbetsglädjen hos arbetsgruppen växte, de trivs med varandra och känner samhörighet. 
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7.3.  Efterfasen 
 
I efterfasen har förändringen stabiliserat sig, ofta blir förändringar inte så dramatiska som 
önskas (Angelöw, 1991), vilket tolkas ur informanternas beskrivning av förändringen. Det 
blev inte så dramatiskt som man trodde från början. Informanterna uttrycker stolthet när de 
talar om arbetsgruppen. De är ett sammansvetsat gäng som kan ha roligt och skratta ihop. I 
innanfasen var de båda arbetsgrupperna slutna grupper (Leneèr-Axelson & Thylefors, 1991) i 
efterfasen visar den nya gruppen på att ha utvecklats till en stark och flexibel grupp. Den 
starka och flexibla gruppen kännetecknas enligt Leneèr-Axelson & Thylefors (1991) av starka 
individer med stark samhörighet. Informanterna säger att det inte finns någon ”vi- och dom” 
känsla i gruppen, däremot kan anas en vi- och dom känsla emot personalen som arbetar på 
dagen, vilket kan kopplas till det som Leneèr-Axelson & Thylefors (1991) beskriver som en 
splittrad grupp. Typiskt för en splittrad grupp är att man arbetar i olika skift och att därför inte 
tiden finns till att skapa närmare relationer. En av informanterna berättar att hon hört att 
dagpersonalen tycker att de förlorat kontakten med ”sin” ursprungliga nattpersonal. Den lilla 
tiden man förr hade tillsammans är nu ännu mindre eftersom fler personer varierar på 
arbetsplatserna.  
 
Arbetsgruppen visar att de i efterfasen är stärkta av förändringen när de säger att de faktiskt 
numera är elva personal som lägger schemat på bägge husen och att det fungerar bra. Det är 
tydligt att informanterna känner sig stolta över sitt arbete och över att de klarat av 
förändringen så bra. Enligt Lewins modell (1951) (Hatch, 1997) är det viktigt att ledningen 
har olika belöningssystem som kan fungera som en ”morot” för arbetsgruppen. Hatch (1997) 
menar att det är viktigt att chefen visar på ett tydligt sätt att förändringen varit framgångsrik. 
Informanterna berättar att chefen brukar skryta till andra arbetsgrupper om att nattpersonalen 
klarat av att genomföra en förändring och att samarbetet och stämningen i gruppen är god, 
vilket tyder på att det blev framgångsrikt. Förändringen bidrog också till att arbetsuppgifterna 
mellan de två arbetsgrupper som skulle slås ihop blev lättare för alla. Det som tidigare varit 
orättvist fördelat mellan grupperna blev nu mer rättvist. Enligt Angelöw (2006) är 
arbetsglädje nyckeln till en bra arbetsplats och att chefen visar uppskattning är centralt för 
arbetsglädjen. Det är troligt att chefens sätt att ”skryta” om arbetsgruppen gör att de känner 
arbetet mera meningsfullt och det ökar arbetsglädjen. 
 
Det kan tyckas konstigt att arbetsgruppen reagerat med sådant kraftigt motstånd mot denna 
förändring som i slutänden skulle göra det lättare för alla. Men enligt Bovey & Hede (2001) är 
motstånd mot förändringar en naturlig del av förändringsprocessen, därför att individen går 
från det kända till det okända. Angelöw (1991) beskriver förändring som en förlust av något 
slag, vilket är en känslomässig upplevelse förknippad med stress. Informanterna uttrycker sin 
oro över hur det ska bli med det nya och hur det ska gå att arbeta ihop med nya okända 
människor, vilket kan tyda på att gå från det kända till det okända samt stress och oro. Under 
efterfasen har arbetstagarna ett val att antingen acceptera eller att vara missnöjda med 
förändringen (Angelöw, 1991) och informanterna visar att de har accepterat förändringen fullt 
ut.  I efterfasen känner informanterna arbetsglädje igen och arbetsglädjen har förbättrats efter 
förändringen, de säger att ”det är roligare nu än förut” och de ”nya” arbetskamraterna är en 
stor del i att arbetet upplevs roligare efter förändringen. 
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7.4.  Nuläget 
 
Hur blev det med arbetsglädjen efter detta förändringsarbete? ”Det blev ju bra ändå tillslut” 
uttryckte sig en informant och som informanterna beskriver arbetsglädje handlar det om att 
trivas med arbetskamraterna och att känna sig glad på arbetet samt att arbetet är meningsfullt. 
De berättar att de är ett väldigt trivsamt gäng. Alla har roligt och skrattar när de lägger sitt 
schema trots att de är sex personer fler i arbetsgruppen nu än tidigare. För informanterna 
handlar arbetsglädje om att vara glad på arbetet, att tycka det är roligt att gå till arbetet och att 
känna att man gör något meningsfullt är viktigt för att känna arbetsglädje. I nuläget upplever 
samtliga informanter att arbetet är roligare och mera omväxlande än tidigare, vilket kan tolkas 
som att arbetsglädjen har ökat efter förändringen. Informanterna beskriver att de kommer nära 
varandra när de arbetar på natten, de menar att de måste kunna lita på varandra, vilket tyder på 
att de känner sig utelämnade till varandra men det tyder också på ett bra samarbete. Enligt 
Angelöw & Jonsson (2000) är individerna i grupper beroende av varandra och det är möjligt 
att detta beroende blir än mer tydligt bland nattpersonal just på grund av att de är mera utsatta. 
 
Informanterna har fått nya arbetskamrater och de upplever att det är roligare nu när de är fler. 
Tidigare arbetade de alltid med samma person men efter förändringen växlar de med varandra 
så det blir mer variation vilket också beskrivs som positivt för gruppen och för arbetsglädjen. 
Informanterna menar att de fått nya ideèr av de nya arbetskamraterna och mera omväxling 
bland personal och arbetsuppgifter. Informanterna berättar att det är speciellt att arbeta på 
nätterna, då de inte riktigt är synliga på dagen, de menar att de efter förändringen blivit mer 
synlig på arbetsplatsen och har fått en plats i arbetsgruppen som de inte hade tidigare. Enligt 
Angelöw (2006) är det viktigt för arbetsglädjen att personalen känner sig delaktiga, vilket de 
gör nu i större utsträckning än tidigare. Personalen i arbetsgruppen utvecklas genom att gå 
olika utbildningar som exempelvis lyftteknik som ska underlätta arbetet för alla. De får också 
vara delaktiga i möten och berättar att de får mycket stöttning nu av cheferna på respektive 
arbetsplats. Arbetsglädje handlar enligt Angelöw (2006) om att uppmärksammas för sina 
framgångar, stora som små och att lyfta fram och sätta ord på framgångarna leder till stolthet 
och glädje, vilket är centralt för arbetsglädjen. 
 
Förändringen har inte enbart varit positiv för informanterna, en kvinna berättar att hon saknar 
den nära kontakt hon hade med ”sina” pensionärer tidigare. Hon upplever att det ibland kan 
gå lång tid innan hon är på sin ordinarie arbetsplats. Hon upplever denna minskade kontakt 
som negativ, detta kan kopplas till det Jönsson (2005) menar att det är vanligt i HSO att man 
inte har tillräckligt med resurser för att göra det arbete man ska vilket skapar en känsla av 
otillräcklighet. I och med sammanslagningen har inte bara arbetsgruppen blivit större utan 
personalen har också fått fler pensionärer att arbeta med. Inom HSO (Jönsson, 2005) som 
exempelvis äldreomsorgen, där personalen redan känner otillräcklighet kan denna ökning av 
pensionärer öka känslan av otillräcklighet. 
 
 

8. Slutdiskussion 
 
Undersökningens syfte var att ta reda på hur omsorgspersonalen kan uppleva arbetsrelaterade 
förändringar med fokus på hur dessa upplevelser relaterar till personalens arbetsglädje. 
Arbetsglädje för informanterna är att vara glad på arbetet, och att känna att arbetet är roligt 
och meningsfullt. Arbetsglädje är också att få vara delaktig i det som händer på arbetsplatsen 
samt att få stöttning från chef och arbetskamrater och att få uppskattning för sitt arbete.  
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Det är uppenbart att informanterna har svårt att beskriva förändringen. De vet inte riktigt 
varför förändringen genomfördes. I undersökningen ser vi att de tror sig veta på ett ungefär 
vad orsaken var till förändringen och alla informanter tar upp ungefär samma anledningar som 
tänkbar orsak. Det är för oss tydligt att informationen har varit dålig och att cheferna med 
fördel skulle ha förtydligat orsaken till förändringen. Kanske har personalen fortare accepterat 
förändringen om de har varit införstådda med vad orsaken egentligen var. Att göra personalen 
mera delaktig hade troligtvis minskat motståndet från personalen och även bibehållet deras 
arbetsglädje i större utsträckning. I intervjuerna ser vi att cheferna har talat om för personalen, 
orsaken till förändringen eftersom de flesta faktiskt vet varför man genomförde förändringen, 
även om de är osäkra på att de har rätt. Vi tror att personalen kanske hade svårt att ta in 
informationen vid informationstillfället med anledning att de befann sig i det chocktillstånd 
som de själva beskriver i intervjuerna. 
 
I studien framkom att informanternas arbetsglädje dämpades i samband med att beslutet om 
förändringen kom, arbetsglädjen har dock förbättras efter att förändringen genomfördes. 
Under själva förändringsarbetet var det tydligt att arbetsglädjen fick sig några törnar på grund 
av den stress, oro och ilska som arbetstagarna uttrycker. Undersökningen visar att personalen 
hanterar förändringen till en början med de psykologiska försvar som Ahrenfelt (2007) 
beskriver, de reagerade med ilska och gråt och de beskriver att de har pratat mycket med 
varandra när de arbetat tillsammans som ett sätt att hantera chocken de fick när beslutet kom. 
Men när förändringen väl lagt sig och målet med det nya arbetssättet är genomfört så infinner 
sig arbetsglädjen i den nya arbetsgruppen, och informanterna verkar trivas med sin yrkesroll.  
 
Det som var mest anmärkningsvärt och som vi fann intressant var att förändringen skulle leda 
till att alla i arbetsgruppen skulle få en jämnare arbetsbelastning och arbetsfördelning, ändå 
reagerade arbetstagarna i båda grupperna med motstånd. Den ena arbetsplatsen hade som vi 
tidigare beskrivit 43 pensionärer och sex arbetstagare, det andra arbetsstället hade endast 18 
pensionärer och sex arbetstagare. Redan här reagerade vi över den sneda arbetsfördelningen 
och undrade varför de inte tyckte att iden om förändringen var bra. Dessutom kom det mesta 
motståndet från arbetsgruppen som hade det tyngsta antalet pensionärer samt det största huset 
med mycket spring mellan avdelningarna. Angelöw (1991); Ahrenfelt (2007) förklarar i sin 
forskning om de försvarsmekanismer och reaktioner som frigörs i ett förändringsarbete att de 
är en naturlig del i processen och att det kan bero på olika saker. Det kan också tolkas som att 
arbetstagarnas rädsla för det nya handlar om att förlora arbetsglädjen eftersom en informant 
uttrycker att ”det var ju så bra förut, varför ska vi då ändra?” Ändå uttrycker sig några att det 
har gått över förväntan och det blev ju ändå bättre än de trodde från början. Informanterna 
berättar att de tycker att det är roligare nu än förut vilket tyder på att arbetsglädjen har ökat. 
 
Med anledningen av den ojämna arbetsfördelningen mellan arbetsplatserna hade vi förväntat 
oss olika syn på förändringen dem emellan. Vi hade förväntat oss att informanterna från 
arbetsplats A skulle se på förändringen negativt och informanten från arbetsplats B positivt, 
eftersom de var tydligt att förändringen skulle vara till fördel för personalen på arbetsplats A 
men mera till nackdel för personalen på arbetsplats B. Det förvånade oss att ingen skillnad 
kunde utläsas från de olika arbetsplatserna. Alla var eniga från början att det var en negativ 
förändring som skulle genomföras, vilket troligtvis handlar om det som Angelöw (1991) 
menar är stress förknippat med förändringar. Det handlade troligtvis om personalens rädsla 
för att lämna det trygga och välbekanta och ge sig in i något nytt och främmande.  
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En viktig del i att kunna känna arbetsglädje för informanterna är relationen till 
arbetskamraterna, därför är det inte förvånande att informanterna upplever mera arbetsglädje 
efter förändringen. Av undersökningen framgår att personalen trivs med varandra och har 
blivit en grupp med fin samhörighet. Om personalen inte hade känt trivsel med varandra så 
hade arbetsglädjen troligtvis inte upplevts så pass hög som den gör. 
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Bilagor 
 
1. Intervjuguide 
 
 
Personlig bakgrund 
 

• Ålder 
• Hur ser din familjesituation ut? 
• Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

 

Förändringen 
 

• Beskriv hur du uppfattat förändringen som arbetsplatsen genomgått? 
• Uppstod de positiva eller negativa reaktioner från arbetsgruppen?  
• Vilka reaktioner uppstod hos dig i samband med informationen om förändringen? 

 

Arbetsglädje 
 

• Vad är arbetsglädje för dig? 
• Känner du arbetsglädje? 
• Hur har förändringen påverkat arbetsglädjen på din arbetsplats? 
• I vilka situationer upplever du arbetsglädje? 
• Hur tycker du att chefen ska agera i ett förändringsarbete för att bibehålla personalens 

arbetsglädje? 
 
Delaktighet 
 

• Hur delaktig har du varit i förändringsarbetet? 
• Har du haft möjlighet att vara med och påverka i genomförandet av förändringen? 
• Har förändringen varit positiv eller negativ för arbetsplatsen? Vad kan du göra för att 

förbättra? 
 
Grupprocessen 
 

• Hur har förändringen påverkat stämningen i gruppen?  
• Hur har arbetsgruppen tillsammans hanterat förändringen? 
• Upplever du stöttning ifrån chef och kollegor i förändringsarbetet? 
• Har det funnits någon eller några i arbetsgruppen som varit negativa till förändringen? 
• Hur har det påverkat dig?  
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2.  Missivbrev 
 

 
 
 

                           Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser tredje och sista året på Sociala 
omsorgsprogrammet, högskolan i Gävle. I vår c-uppsats har vi valt att lyfta fram 
hur personal inom omvårdnadsyrket upplever förändringar som präglar 
omsorgen. Vår ambition är att öka förståelsen för hur omsorgspersonal upplever 
förändringar på arbetsplatsen samt hur arbetsglädjen påverkas i samband med 
förändringar. Betydelsen av arbetsglädje borde, anser vi vara av stor vikt för 
både bemötandet och kvaliteten på vården, vilket gör oss nyfikna på hur 
personalen egentligen upplever förändringar och hur arbetsglädjen påverkas.  
Det är också mest relevant för oss att välja en arbetsplats som nyss genomgått en 
förändring, därför vänder vi oss till din arbetsplats och hoppas på att ni vill 
medverka. 
 
Studien kommer att genomföras som en bandinspelad intervju med 
omvårdnadspersonal på aktuell arbetsplats. Intervjun kommer att ta max en 
timme och kommer att genomföras på lämpligt ställe där vi sitter ostörda. Din 
medverkan är helt frivillig och kommer garanterat att behandlas helt 
konfidentiellt vilket innebär att din identitet inte kommer att visas eller 
missbrukas, i vilket vi utgår från de forskningsetiska principer som 
vetenskapsrådet tagit fram. Du har också rätt att när som helst avbryta din 
medverkan utan motivering. 
 
Vi är tacksamma för just din medverkan! 
 
Vi kommer att kontakta dig inom den närmaste tiden för att bestämma tid för intervju. Om du 
har några frågor går det bra att när som helst vända sig till någon av oss. 
 
Maria Kavallin Eklund                                                 Anna Knapp 
Tel. 073-033 28 87                                                               Tel. 070-658 50 19          
 
 


