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Sammanfattning 

Vi lever i en tid då förändringar är en naturlig del av organisationers vardag. Det finns ett 

stort krav på att organisationer ska vara flexibla för att kunna möta de omvärldskrav som 

ständigt skiftar. Förändringsprocesser innebär ofta en mer eller mindre omfattande 

omstrukturering av verksamheten vilket kan påverka tryggheten i organisationen under en 

period. Det är inte ovanligt att förändringar avlöser varandra och att nya förändringsprocesser 

initieras innan de tidigare har hunnit avslutas. Men vad innebär detta för implementeringen av 

de tidigare förändringarna när energi och fokus riskerar att riktas mot nya förändringar? Det 

finns få studier som berör just detta område och med grund i dagens dynamiska och 

föränderliga klimat är det av vikt att undersöka hur implementeringen av nya förändringar 

påverkar förutsättningarna för de äldre förändringinsatserna. Därför har vi i denna studie 

undersökt hur en ny förändring påverkar bilden och implementeringen av den tidigare 

påbörjade förändringen och hur detta tar sig uttryck. Vi har gjort en kvalitativ studie i form av 

en textanalys och semistrukturerade intervjuer vid Arbetsförmedlingen. Myndigheten har 

genomgått en skakig period det senaste året, där en Reformering implementerats samtidigt 

som myndigheten befinner sig mitt i en långsiktig förändringsprocess, Förnyelseresan, som 

pågått i många år. Materialet bestod dels av en rapport från Statskontoret samt intervjuer med 

medarbetare och enhetschef från ett lokalt Arbetsförmedlingskontor. Det insamlade 

materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av Hirschmans tre uttryck för missnöje 

samt Nyinstitutionell teori. I resultatet  identifierades en skillnad i representationen av 

Reformeringen påverkan på Förnyelseresan på nationell nivå, utifrån Statskontorets rapport, 

och den lokala nivån, utifrån intervjuerna. I rapporten förmedlades en bild av fungerande 

process som mottagits väl av organisationens medlemmar. På den lokala nivån framkom 

istället hur Reformeringen förflyttade fokus från Förnyelseresan och skapade en osäkerhet på 

arbetsplatsen. Medarbetare uppgav att de i princip hade glömt bort arbetet med 

Förnyelseresan och att man i dagsläget inte arbetade mot de mål som var uppställda i 

förändringen. Genom studien kunde vi även identifiera att medarbetarna upplevde ett 

missnöje i sin arbetssituation, vilket uttrycktes genom att lämna organisationen men även 

genom yttringar i media. Med den här studien hoppas vi kunna bidra med en bredare 

förståelse för hur parallella förändringar kan påverka varandras förutsättningar 

 

Nyckelord: Parallella förändringsprocesser, Arbetsförmedlingen, Exit, Voice & Loyalty, 

Löskoppling 
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1. Inledning 

Vi lever i en värld som präglas av förändringar och inte minst inom arbetslivet och dess 

organisationer. Ett ökat fokus på Informationsteknisk- och samhällsrelaterad utveckling 

ställer stora krav på organisationers förmåga att vara flexibla och ha en god 

anpassningsförmåga (Dawson, 2003). Svenska myndigheter är inget undantag och måste 

kontinuerligt anpassa sig efter denna samhällsrelaterade utveckling för att bibehålla kvalitet 

och effektivitet i myndighetsutövandet (Ibid). En myndighet som i dagsläget genomgår 

omfattande organisationsförändringar är Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är en 

statligt styrd organisation med 280 kontor och 14 000 anställda runt om i landet och 

myndigheten är Sveriges största förmedlare av arbeten till olika sektorer 

(Arbetsförmedlingen, u.å). Myndigheten genomför i dagsläget två förändringar som avser en 

grundlig omorganisering av verksamheten. 

 

För den som under det gångna året har följt den mediala rapporteringen av 

Arbetsförmedlingen målas en bild upp av en myndighet som präglas av stora nedskärningar, 

uppsägningar, försämrad arbetsmiljö och flertalet omfattande förändringsarbeten (källor). 

Arbetsförmedlingen är en myndighet som kontinuerligt måste anpassa sig efter förändringar 

på arbetsmarknaden och det kan till synes falla sig naturligt att förändringsarbeten avlöser 

varandra. 

  

2014 fick den då nytillträdde generaldirektören Mikael Sjöberg i uppdrag att modernisera 

myndigheten och han startade förändringsprocessen Förnyelseresan. Syftet var att 

modernisera samt effektivisera myndigheten och dess verksamhet inom digitalisering, 

styrning samt struktur (Statskontoret, 2019:7). Förnyelseresan var planerad att pågå under sju 

år, fram till 2021. 

  

Några år senare, i januari 2019, initierades ytterligare en förändring som vi den här uppsatsen 

benämner som Reformeringen. Uppdraget kom från regeringen och ingick i en 

överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet 

kring det som kom att kallas Januariavtalet. Avtalet innebar en sakpolitisk överenskommelse 

bestående av 73 punkter varav en avsåg en omfattande reformering av Arbetsförmedlingen, 

som ska stå färdigt till 2022 (Regeringen, 2019). Reformeringen är i grunden en budget 

relaterad förändring som både innebär nedläggning av Arbetsförmedlingskontor och 



 

5 

uppsägning av medarbetare men även strukturella förändringar såsom att ge utrymme till 

privata aktörer att sköta stora delar av Arbetsförmedlingens nuvarande verksamhet såsom 

matchning och rekrytering men även utbildningssatsningar. 

 
Det senaste året har präglats av stundtals intensiv medial rapporteringen om Reformeringen 

som förmedlas främst av skribenter, debattörer och politiker. Medier skriver om de 

budgetförändringar som Reformeringen fört med sig och som tagit sig uttryck i form av 

uppsägningar och nedlagda kontor medan den tidigare så uppmärksammade 

förändringsprocessen Förnyelseresan får minimalt utrymme. Dåvarande generaldirektör 

Mikael Sjöberg beskrev hösten 2019 Arbetsförmedlingens situation som mycket svår: ”Vi har 

också fortsatta obalanser och i framförallt storstäderna har tappet av medarbetare eskalerat. 

Under rådande omständigheter är min bedömning att vi överlag ligger mycket nära vår 

kapacitetsgräns” (Svensson, 2019). Vidare beskrivs hur hälften av medarbetarna på en del 

kontor säger upp sig och att en chef i veckan sagt upp sig på huvudkontoret (Ibid).   

  

Arbetsförmedlingen fyller en viktig och samhällsbärande funktion och en icke-fungerande 

arbetsförmedling riskerar att föra med sig långtgående konsekvenser ur ett 

samhällsperspektiv. Då myndighetens fokus nu har hamnat på Reformeringen är det 

intressant att undersöka hur man arbetar med Förnyelseresan i relation till dess nya kontext i 

och med Reformeringen. För att undersöka detta bör man se till hur myndigheten samt 

medarbetarna beskriver arbetet med Förnyelseresan. Då det är Arbetsförmedlingens 

medarbetare som utgör grundförutsättningarna för en fungerande myndighet är det av vikt 

och allmänintresse att få deras bild av arbetet med Förnyelseresan och hur denna har 

påverkats av Reformeringen. 

 

1.1 Syfte & Frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur representationen av en pågående förändring 

påverkas av att en ny och omfattande förändringsprocess implementeras innan den tidigare 

förändringsprocessen avslutats. Det finns en brist på studier som berör hur parallella 

organisationsförändringar påverkar varandra och i sin tur dess organisationsmedlemmar 

vilket ökar relevansen för denna studie. Med ordet representation avses hur 

organisationsmedlemmarnas syn på förändringen tar sig uttryck. För att undersöka detta har 

vi valt titta på Arbetsförmedlingens nuvarande situation då de står mitt i en process där två 
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omfattande förändringsprocesser pågår parallellt. För att uppnå syftet ämnar vi att besvara 

följande forskningsfråga: 

 

● Hur påverkas Arbetsförmedlingens representation av Förnyelseresan av att 

Reformeringen av Arbetsförmedling implementerats? 

 

1.2 Avgränsningar  

Efter att noga ha satt oss in i de båda parallellt pågående förändringsprocesserna 

Förnyelseresan och Reformeringen valde vi att fokusera studien mot Förnyelseresan. Vi valde 

bort att presentera och undersöka vad Reformeringen praktiskt innebär och fokuserar istället 

på hur respondenterna beskriver hur Reformeringen påverkat arbetet med Förnyelseresan. För 

att få en möjlighet att undersöka om Reformeringen har tagits i beaktande i relation till 

Förnyelseresan ur ett nationellt perspektiv har vi avgränsat materialet till en rapport skrivet av 

Statskontoret på uppdrag av regeringen. För att kunna besvara hur medarbetarna representerar 

Förnyelseresan har vi avgränsat materialet till intervjuer med medarbetare vid ett lokalt 

arbetsförmedlingskontor. Som teoretisk grund bygger studien på två teoribildningar, 

Nyinstitutionell teori och Hirschmans tre uttryck för missnöje. 

 

1.3 Disposition 

Du har hittills läst vår inledning som ämnar att presentera området (organisationsförändringar 

på Arbetsförmedlingen) och vårt tilltänkta angreppssätt (representation av 

organisationsförändringar) samt studiens syfte och frågeställning. Det inledande kapitlet har 

även beskrivit Förnyelseresans kontext. 

 

Nedan presenteras tidigare forskning (Kap. 2.)  om organisationsförändringar samt tidigare 

forskning som vidrör studiens valda teorier i relation till förändring. Sedan följer en 

redogörelse för de valda teorierna (Kap. 3.) som ligger som grund för studien, nyinstitutionell 

teori samt Hirschmans tre uttryck för missnöje. Därefter redogör vi för studiens 

metodologiska val (Kap. 4.) vilket t.ex innefattar hur materialet samlats in och bearbetats. I 

Kapitel 5 presenteras studiens resultat, analyserat utifrån de båda teoribildningarna nämnda 

ovan. Studien avslutas med en diskussion (Kap. 6.) kring resultatet i relation till tidigare 

forskning-, metod- och teorikapitlet. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning som behandlar 

organisationsförändringar i allmänhet och förändringarnas påverkan på medarbetare och 

hur denna påverkan kan ta sig uttryck i synnerhet. 

 
Kotter (1996) förklarar att organisationsförändringar sker i någon form i de allra flesta 

organisationer. Han beskriver en förändringsprocess som ett tillstånd som en organisation 

befinner sig i och menar vidare att det ofta finns en strävan efter en tydlig tidsram inom 

vilken förändringen ska vara implementerad och färdig. I praktiken ser Kotter dock 

organisationsförändringar som en kontinuerlig process som ofta saknar både en tydlig början 

och ett tydligt slut. Jacobsen (2013) menar att kraven på att organisationer ska vara 

föränderliga växt sig starkare i och med den ökade globaliseringen. Att en organisation 

snabbt ska kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar i sin omvärld ställer stora krav 

på organisationen som helhet, både på ledning och medarbetare. Han beskriver vidare att 

organisationen, och individerna inom den, påverkas av organisationsförändringar (Ibid). 

Därför är det viktigt att dessa intressenters bild beaktas. Beroende på hur denna påverkan tar 

sig uttryck och representeras på arbetsplatsen kan ett motstånd mot förändringen manifestera 

sig. Detta belyser även Zeidler (2015), som menar på att det som utgör de viktigaste 

komponenterna i människors arbetsliv är kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet, om dessa 

komponenter inte beaktas så kan det leda till att medarbetarna har en negativ inställning till 

den givna förändringen. 

  

Beer & Norhia (2000) beskriver hur det finns två primära källor (strategier) som initierar en 

förändring. De benämns som ”top down” och ”bottom up”. Den förstnämnda är en 

organisationsförändring som initierats av ledningen, ibland utan input från organisationens 

medarbetare. Angelöw (1991:109) tydliggör detta ytterligare då hon beskriver att traditionella 

förändringar är toppstyrda och ofta innefattar djupa kommunikationsklyftor mellan olika 

nivåer i en organisation. Informationskedjan blir lång och bidrar till att informationen blir 

förvanskad, bristfällig och i många fall leder till en ryktesspridning bland medarbetarna inom 

organisationen (Ibid). Detta kan resultera i förvanskad information och en försämrad 

stämning på arbetsplatsen. Den sistnämnda, ”bottom up”, är istället en 

organisationsförändring som initieras på medarbetarnas initiativ. Dessa förändringar baseras 

på de svårigheter som medarbetarna upplever i deras operativa arbete. Beer och Norhia 
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(2000) beskriver att valet mellan de båda strategierna kan påverka det motstånd som en 

förändringsprocess kan komma att möta och de menar att en kombination mellan dem båda 

ofta kan vara en optimal strategi för en lyckad förändring. Day m.fl (2017) lyfter också 

problematiken med att implementera organisationsförändringar på en generell 

organisationsnivå nivå utan att bejaka individnivån. Författarna förklarar att snabba 

organisationsförändringar kan leda till arbetsrelaterad stress, otillfredsställelse och osäkerhet 

hos medarbetarna (Ibid).   

  

Ett problem som blir vanligt förekommande vid de toppstyrda förändringar som beskrivits 

ovan är att en känsla av osäkerhet och missnöje riskerar att växa sig stark inom 

organisationen. Osäkerhet sägs av vissa forskare vara en av de vanligaste psykologiska 

fällorna som organisationer riskerar att hamna i under större förändringsprocesser (Bordia et. 

al. 2004, s 509). Kramer (2004) menar att informationsbrist under en pågående 

organisationsförändring leder till osäkerhet på arbetsplatsen, denna osäkerhet utvecklas sedan 

snabbt till ett missnöje. Kramer (2004) menar vidare att en god informationsdelning i 

samband med förändringar skapar en känsla av säkerhet som förebygger otrygghet och 

missnöjdhet bland medarbetarna på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att beakta individen i 

förändringarna vilket betonas av Lundqvist (2002) där hon beskriver hur förändringar ibland 

kan upplevas som något hotfullt mot deras grundtrygghet i organisationen. Vidare beskriver 

hon att om organisationsförändringen inte implementeras på ett lämpligt sätt så kan 

förändringsprocessen förlora energi och drivkraft på grund av medarbetarnas brist på 

motivation.  

 
När  medarbetare upplever en förändring som dålig eller hotfull så kan det leda till att ett 

missnöje växer hos dem. Detta missnöje kan enligt Hirschman (1970) uttrycka sig på tre 

grundläggande sätt, genom att höja sin röst och berätta om missnöjet (Voice), genom att 

lämna organisationen (Exit) och genom att vara ”lojal” mot organisationen och hålla 

missnöjet för sig själv (Loyalty). Lee och Whitford (2007) undersökte Hirschmans tre 

kategorier av uttryck för missnöje i samband med frivillig uppsägning inom 

samhällsstödjande professioner. De fokuserade på hur uttryck för Loyalty och Voice påverkas 

av en medarbetare som anger sin avsikt att lämna organisationen. Materialet samlades in via 

databasen “Federal Human Capital Survey” och deras statistiska analys visade att en 

medarbetares uppfattning av eventuella konsekvenser kopplade till att uttrycka missnöje via 
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Voice eller Loyalty begränsar benägenheten att lämna organisationen, alltså att utnyttja Exit-

strategin. Berntson och Näswall (2010) undersökte i sin tur om graden av anställningsbarhet 

kan fungera som en dämpande kraft gällande upplevd anställningsotrygghet och Hirschmans 

tre strategier. Med andra ord om en medarbetares anställningsbarhet påverkar vilka av dessa 

tre strategier man använder sig av vid en situation där man är missnöjd med organisationen. 

Resultatet, som är baserat på enkätsvar från 725 stycken tjänstemän i Sverige, visade på att 

anställningsotrygghet korrelerade med en ökad risk för exit och minskad chans för att en 

medarbetare uttrycker missnöjet genom loyalty eller voice. Om medarbetaren dessutom 

upplevde sig som anställningsbar i hög grad så ökade detta samband. Således verkar en hög 

grad av anställningsbarhet leda till yrkesmässig rörlighet i form av Exit under en period av 

missnöje istället för att leda till det som kanske skulle ha gynnat organisation, att missnöjet 

uppmärksammas med hjälp av Voice. Bryant (2003) undersökte hur tystnadskulturen tar sig 

uttryck inom organisationer utifrån Hirschmans teorigrund och kom fram till att många 

organisationer väljer att tysta sina medarbetare om det anses föreligga en stor risk för 

negativa uttalanden. Bryant utvecklade resonemanget och menar att de medarbetare som 

håller sig lojala och inte lyfter negativa aspekter gynnas karriärmässigt medan de som 

uttrycker sitt missnöje missgynnas. 

  

Att uttrycka sitt missnöje är ett sätt att representera  förändringen i organisationen och 

representationens manifesta uttryck kan få olika konsekvenser för organisationen. Ett uttryck 

genom exit kan bli betydligt mer förödande än ett missnöjesyttring genom loyalty eller voice. 

De båda ovan beskrivna studierna rörande Hirschmans teorigrund fokuserar på medarbetare 

inom organisationer liknande Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen fungerar, som i Lee 

och Whitfords (2007) studie, som en samhällsstödjande funktion och medarbetarna betecknas  

som i Berntson och Näswalls (2010) studie i regel som tjänstemän. 

  

Då vi som tidigare nämnt, har identifierat ett allmänt missnöje på arbetsförmedlingen genom 

mediebevakning under det gångna året upplevs det som rimligt att ta hänsyn till hur missnöje 

tar sig uttryck när vi eftersträvar att undersöka hur Förnyelseresan representeras av 

myndighetens medarbetare.  
 

 

 



 

10 

 

3. Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Vi har valt att använda oss av två 

teorier, den nyinstitutionella teorin och Hirschmans teori om Exit, Loyalty och Voice, för att 

ge möjlighet till att förklara hur förändringsresan representeras av Arbetsförmedlingen, 

utifrån Statskontorets rapport, och av organisationens medlemmar med utgångspunkt i de 

intervjuer som har genomförts med handläggare och enhetschef på ett 

Arbetsförmedlingskontor. Kapitlet avslutas med en diskussion kring teoriernas relevans för 

studien och hur de båda kan samspela med varandra. 

 

3.1 Nyinstitutionell teori 

Sociologerna Meyer & Rowan (1977) lade genom sin artikel grunden till den nyinstitutionella 

teorin vilken sedan vidareutvecklades av Dimaggio och Powell (1983). Målet var att skapa en 

teoribildning som undvek kritiken som tidigare riktats mot institutionalismen, nämligen att 

den var alltför deskriptiv och abstrakt. Den nyinstitutionella teoribildningen fokuserar på 

organisatoriska strukturer och processer som ter sig tämligen lika över företag som verkar 

inom samma bransch. För att kunna förklara och beskriva dessa strukturer och processer 

inom nyinstitutionalismen skiljer man mellan organisationers formella och informella 

strukturer. 

3.1.1 Den formella strukturen 

Meyer & Rowan (1977) presenterade legitimitet  som ett centralt begrepp inom den 

nyinstitutionella teoribildningen och beskrev begreppet som en alternativ förklaring till 

organisationers agerande. De menar att organisationers interna krav och arbetsaktiviteter, det 

vill säga den formella strukturen, i praktiken inte fungerar som ett samordnande och 

kontrollerande verktyg. De beskriver istället hur den formella strukturen fungerar som 

legitimitetsskapande, genom att de speglar de myter som existerar om hur en organisation bör 

se ut inom en specifik bransch. Meyer och Rowan skiljde därav på den formella strukturen 

och vad som faktiskt sker i vardagen, den informella strukturen, inom organisationen. 

En byråkratisk organisation, exempelvis Arbetsförmedlingen, bygger enligt traditionell 

organisationsteori på rationalitet. Organisationens strukturella delar är av en opersonlig 

karaktär fördelade mellan kontor, avdelningar, positioner, samt uppsatta mål vilka agerar som 

en brygga mellan dessa enheter. Upplägget skapar en rationell helhet, en formell struktur, där 
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procedurer för att nå organisationens mål förväntas följas i enlighet med denna rationalitet. 

Meyer och Rowan menar vidare att stora delar av den formella strukturen bygger på det som 

de valt att kalla institutionaliserade myter, med andra ord föreställningar om vad som 

karakteriserar en effektiv organisation, vilka inte behöver stämma i det vardagliga arbetet. Att 

kontinuerligt anpassa organisationen efter dessa institutionaliserade myter är, enligt Meyer 

och Rowan, primärt ett sätt att bygga legitimitet internt och externt och inte nödvändigtvis för 

att effektivisera kärnverksamheten. Legitimitet är kärnan till att en verksamhet överlever både 

internt, då medlemmarna måste anse verksamhetens aktiviteter som legitima för att den inte 

ska stagnera och mötas av missnöje, och externt för att leverantörerna inte ska anse att 

verksamheten är eftersatt (Meyer & Rowan, 1977). 

3.1.2 Den informella strukturen 

Meyer & Rowan (1977) problematiserar den delvis ovan beskrivna synen på rationalitet inom 

den formella strukturen som de mer traditionella organisationsteorierna lägger stor vikt vid. 

De menar att de tidigare teorierna inte räcker till för att förklara varför de formella 

strukturerna, med tillhörande procedurer, inte efterföljs i praktiken. Utifrån denna 

problematisering myntade de begreppet isärkoppling vilket beskriver hur den formella 

strukturen kopplas isär från det som görs operativt (Eriksson-Zetterquist, 2009:69). Detta 

innebär i praktiken att organisationen kommer att bestå av två organisationsstrukturer. Den 

formella strukturen som lätt kan ändras när samhällsnormer, lagar och moden förändras och 

den informella strukturen används för att samordna det människor gör i en organisation 

(Brunsson & Olsen, 1990). Weick (1976) menar att ett sannolikt resultat av isärkopplade är 

löskoppling. Med detta menar han att de två strukturerna inte är helt separata utan att det 

finns ett visst samband mellan dem. Ett exempel kan vara att två enheter arbetar mot samma 

mål men använder olika medel för att uppnå dem .    

Meyer & Rowan (1977) beskriver att anledningen till att organisationer isärkopplar, ofta 

beror på hård koordination och kontroll. Om organisationen är för hårt styrd kan det leda till 

konflikter och förlorad legitimitet. För att motverka detta finns det två verktyg som 

organisationen kan välja att använda sig av (Eriksson-Zetterquist, 2009:68). Det ena 

verktyget är isärkopplande och det andra verktyget är förtroendets logik. Förtroendets logik 

belyser att även om organisationen brister i koordinering och kontroll så är isärkopplade 

organisationer inte anarkier, utan dessa organisationer kan fortlöpa med sin verksamhet så 

länge de inblandade aktörerna, interna medlemmar och externa leverantörer, tror att 

verksamheten fungerar (Ibid). Detta betonar att isärkoppling nödvändigtvis inte är en negativ 
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företeelse eller konsekvens utan kan fungera till fördel för organisationen då 

kärnverksamheten kan fortgå trots externa samhällsförändringar som organisationen behöver 

anamma och anpassa sin formella struktur till. Utan denna tro fallerar föreställningen och 

isärkopplingen kan få en negativ karaktär (Ibid). En viktig aspekt att beakta för att interna 

medlemmar och externa uppdragsgivare ska fortsätta tro på verksamheten är att de anser att 

den är legitim. Om dessa aktörer inte anser att verksamheten, eller i vårt fall förändringen, är 

legitim så kan detta riskera organisationens/förändringens överlevnad (Meyer & Rowan, 

1977). 

Som tidigare nämnt så är ett sannolikt resultat av isärkopplade strukturer inom organisationer 

löskoppling. Weick (1976) preciserar detta och menar att det handlar om “löst kopplade 

system” vilket belyser hur systemen eller strukturerna fungerar tillsammans i en organisation. 

Exempel på detta kan vara hur olika enheter i en organisation kan ha samma mål men 

använder olika medel för att nå dessa mål, brist på koordinering mellan enheter eller 

koordinering som dämpas av ett system, avsaknad av regleringar för verksamhetens olika 

enheter. Dock betonar Weick att man bör betrakta dessa tecken på löskoppling med 

tillförsikt. Han menar att människor tenderar att tillskriva dessa skeenden större mening, 

förutsägbarhet och kopplingar än vad som är befogat i praktiken och att det är långt ifrån 

säkert att dessa fenomen har en negativ inverkan på verksamheten (Weick, 1976).  

 3.2 Hirschman; Exit, Loyalty och Voice 

Hirschman (1970) har framarbetat en teori som ämnar att förklara hur människor reagerar på 

förändringar som uppfattas som negativa. Det kan vara en reaktion på förändringar som 

drabbar en individ som konsument, en medarbetare inom en organisation eller en medborgare 

för ett land. Hirschman har identifierat tre typer av strategier som människor använder för att 

uttrycka missnöje inför eller under en förändring. Dessa är Exit, Voice och Loyalty. Om en 

medarbetare i en organisation uppfattar en förändring som negativ och vill markera detta mot 

organisationen så kan det, enligt Hirschman, ske på två sätt; Genom att lämna organisationen 

(Exit) eller genom att göra sin röst hörd i protest (Voice). Strategin Loyalty innebär istället att 

en medarbetare håller sig lojal mot organisationen genom att fortsätta sitt arbete som vanligt, 

trots missnöjet som en förändring fört med sig (Hirschman, 1970). Nedan beskrivs de tre 

strategierna mer ingående utifrån ett perspektiv där medarbetare står i relation till en 

organisation. 
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3.2.1 Exit 

Exit är den mest slutgiltiga av Hirschmans tre strategier och innebär att en medarbetare väljer 

att lämna en organisation som en reaktion på förändringar som uppfattats som negativa 

(Hirschman, 1970). Strategin kan både innebära att en medarbetare lämnar hela 

organisationen men även att individen byter jobb internt inom organisationen. Exit beskrivs 

som en slutgiltig strategi då den innebär att man tappar möjligheterna till att använda sig av 

Voice- och Loyalty-strategin. Det omvända gäller dock inte, och de två senast nämnda 

strategierna kan användas fram till att en individ väljer att lämna organisationen. 

3.2.2 Loyalty 

Om en anställd känner en så pass stor personlig anknytning till sin arbetsplats att negativa 

förändringar inte nämnvärt påverkar personens agerande mot organisationen, så talar 

Hirschman om strategin lojalitet. Loyalty präglas enligt Hirschman av en ovilja till att lämna 

organisationen (Exit) samt en ovilja att visa på missnöje (Voice) trots att ett missnöje växt 

fram till följd av negativt uppfattade förändringar. I vissa fall argumenterar Hirschman för att 

Loyalty kan användas som ett verktyg för att få mer inflytande, för att senare kunna öka sina 

chanser att bli lyssnad på när personen utövar Voice-strategin. Loyalty behöver inte heller 

baseras på en stark lojalitet mot arbetsgivaren utan kan i vissa fall härledas till en brist på 

alternativ på arbetsmarknaden, vilket medför en stor risk med implementering av exit-

strategin för individen. Loyalty skiljer sig nämnvärt från de övriga två strategierna exit och 

voice. Både exit och voice är aktiva handlingar medan loyalty snarare beskrivs som en icke-

handling som är beroende av bilden av eventuella konsekvenser som exit och voice kan leda 

till (Hirschman, 1970). En person som har en hög lojalitet mot en organisation strävar ofta 

efter att uppnå mer inflytande för att få möjlighet att vidareutveckla och förbättra 

verksamheten. Med ett ökat inflytande följer även en ökad möjlighet att bli lyssnad på om 

man väljer att utöva voice. Man kan därför säga att det finns ett positivt samband mellan 

lojalitet mot organisationen och sannolikheten för att använda voice som strategi för att 

uttrycka missnöje mot förändring. Om inflytandet däremot inte ökar till följd av lojaliteten 

mot organisationen minskar risken för användandet av voice-strategin och sannolikheten för 

att individen antingen fortsätter att vara lojal i det tysta eller helt enkelt väljer att lämna 

organisationen ökar (Hirschman, 1970). 
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3.2.3 Voice 

Voice innebär enligt Hirschman att en eller en grupp av medarbetare inom en organisation 

försöker kommunicera sitt missnöje för att åstadkomma förändring. Kommunikationen från 

medarbetarna kan ta sig olika uttryck, exempelvis genom officiella kanaler upp i hierarkin, 

eller genom informella kanaler, exempelvis genom samtal kollegor emellan i lunchrummet. 

Då en medarbetare väljer att säga upp sig och därmed använda sig av exit-strategin ger hen 

samtidigt upp möjligheten till ett internt uttryck av voice. Dock kan medarbetaren fortfarande 

göra sin röst hörd, externt, genom att exempelvis vända sig till medier för att uttrycka 

missnöje riktat mot den tidigare arbetsgivaren. Hirschman menar att målet alltid är att nå 

förbättringar som medarbetarna upplever är viktiga, både personligen och för organisationen 

(Hirschman, 1970). Att använda sig av voice är ofta ett ansträngande tillvägagångssätt för att 

uttrycka ett missnöje och om valet står mellan voice och exit väljer många det senare 

alternativet. Hirschman menar därför att möjligheten till att använda sig av exit kan minska 

en organisations utvecklingspotential då anledningen bakom valet att lämna en organisation 

sällan framkommer i sin helhet (Hirschman, 1970). 

3.3 Diskussion om det teoretiska ramverket 

För att få en möjlighet att besvara hur olika parter inom arbetsförmedlingen representerar 

organisationsförändringen Förnyelseresan i relation till den parallella implementeringen av 

Reformeringen ansåg vi att det krävdes ett teoretisk ramverk som tillät en fördjupad 

diskussion på både nationell och lokal nivå. Den nyinstitutionella infallsvinkeln ger en 

möjlighet att undersöka hur arbetsförmedlingens ledning representerar Förnyelseresan utifrån 

begreppet legitimitetsskapande förändring samt förtroendets logik. Detta ger även en 

möjlighet att analysera eventuell påverkan från Reformeringen på Förnyelseresan. Vidare kan 

dessa begrepp även fungera som en brygga mellan den nationella och lokala nivån som en 

delförklaring till om och eventuellt varför förändringens implementering skiljer sig mellan 

den formella och den informella strukturen med hjälp av begreppen löskoppling och 

isärkoppling. Teorin har dock ofta kritiserats för att ha en bristande aktörsmodell och för att 

få möjlighet till att ytterligare besvara frågeställningen på en lokal nivå har vi valt att 

komplettera den nyinstitutionella teorin med Hirschmans teori. Då det under det gångna året 

blivit tydligt att Arbetsförmedlingens är hårt pressade på grund av de omfattande förändringar 

som implementeras, stod det klart för oss redan innan påbörjad studie, via landets medier, att 

det finns en stor oro på Arbetsförmedlingen. Vi har gjort antagandet att vi kommer att finna 
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ett relativt starkt missnöje bland organisationens medarbetare. Därför ansåg vi det viktigt att 

kunna uttala oss om detta missnöje då det förväntas vara en stor del av deras representation 

av Förnyelseresan. Hirschmans teoribildning ger möjligheten att undersöka hur medarbetarna 

uttrycker sitt eventuella missnöje på det lokala Arbetsförmedlingskontoret. Vi märkte vid 

insamlandet av materialet att Hirschmans tre kategorier som presenterats ovan regelbundet tar 

sig uttryck från respondenterna och vi anser att de båda teorierna kompletterar varandra och 

ger en god teoretisk grund för att besvara studiens forskningsfråga. 

4. Metod 

Detta kapitel syftar till att göra undersökningsprocessen mer transparent genom att redogöra 

för hur studiens empiriska material har valts ut, samlats in och analyserats. Inledningsvis 

presenteras valet av datainsamlingsmetod i studien. Därefter kommer kapitlet att delas in i 

nationell och lokal nivå för att tydligt presentera de två olika metoder som har använts. 

Inledningsvis presenteras urvalet och dess relation till studiens undersökningsområde. Detta 

följs av en beskrivning av  tillvägagångssätt som har använts för att analysera och tolka 

studiens empiriska datamaterial. Kapitlet avslutas därefter med en gemensam genomgång av 

de etiska överväganden som är aktuella för materialet samt en metodkritik där 

undersökningens validitet och reliabilitet diskuteras. 

4.1 Val av metod 

I denna studie ska vi undersöka hur Förnyelseresan representeras av Arbetsförmedlingen. 

Detta avser både hur den representeras av medarbetare och enhetschef i den operativa 

verksamheten på lokal nivå men även hur förändringen representeras på nationell nivå av 

ledningen. Eftersom Förnyelseresan är en nationell insats så kan ett lokalt 

Arbetsförmedlingskontor belysa hur verksamheten arbetar med att inkludera medarbetare i 

Förnyelseresan. Genom att undersöka och jämföra representationen av förändringen mellan 

den nationella och lokala verksamheten så kan vi således identifiera om representationen 

överensstämmer med varandra. För att studera hur Förnyelseresan representeras på lokal nivå 

genomfördes intervjuer med tre handläggare och en enhetschef i en svensk storstad, denna 

data ska ligga till grund för analysen av hur de lokala kontorets medarbetare representerar 

Förnyelseresan i dess tidigare beskrivna kontext. För att studera hur Förnyelseresan 

representeras på nationell nivå samlades en rapport in av Statskontoret i syfte att belysa hur 

den nationella ledningen representerar Förnyelseresan och dess kontext. 
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Då undersökningen syftar till att uppnå en förståelse för det som studeras samt att det råder 

ett intresse för att gå på djupet kring den givna frågeställningen avser vi att bedriva en 

kvalitativ undersökningen för att uppnå detta. Den kvalitativa ansatsen avser en närhet till 

datamaterialet där man undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att på så vis komma 

fram till ett resultat (Bogdan & Biklen 2007; i Fejes & Thornberg 2019:35). Vidare bör det 

beaktas att myndigheten i fråga genomför två separata organisationsförändringar och det är 

av vikt att sätta Reformeringen i relation till Förnyelseresan för att kunna förstå i vilken 

kontext Förnyelseresan befinner sig i. Flick (2014; i Fejes & Thornberg 2019:36) menar att 

jämförandet mellan olika fall, för att utröna skillnader och likheter mellan dem, kan ses som 

ett syfte med kvalitativa analyser.  

  

Undersökningens syfte och frågeställningar användes som utgångspunkt för valet av 

undersökningens design. Designen bygger på en empirisk kvalitativ undersökning av 

datamaterialet. I analysen använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys, vilket avser att 

man analyserar kvalitativ data genom att tolka mening och centrala teman i textmaterialet. 

Inom kvalitativ innehållsanalys är man intresserad av att beskriva, förklara och tolka 

innehållet i olika texter (Ahrne & Svensson, 2011). Vi vill med hjälp av denna metod hitta 

information som bidrar till en ökad förståelse för representationen av Förnyelseresan, i 

relation till Reformeringen, i olika nivåer av myndigheten snarare än att hitta kvantitativa 

resultat (McCracken, 1988). 

4.2 Textanalys 

Nedan följer en redogörelse för de metodologiska valen gällande rapporten från Statskontoret 

(2019). 

4.2.1 Urval 

Då studien avser en undersökning av myndigheten Arbetsförmedlingen så har urvalet gjorts 

strategiskt för att möjliggöra en representation av Arbetsförmedlingen på både lokal och 

nationell nivå. För att kunna göra detta har vi delat upp urvalet för de två separata nivåerna. 

För att studera hur Förnyelseresan representeras på nationell nivå valdes en rapport om 

Förnyelseresan från Statskontoret, denna rapport ska fungera som grund för analysen. 

Rapporten från Statskontoret (2019) gällande Förnyelseresan hittades genom en sökning på 

Google där vi sökte efter “Arbetsförmedlingen Förnyelseresan”. Med hjälp av denna sökning 

hittade vi Statskontorets rapport om förnyelseresan som det femte förslaget i resultatfältet. 

Rapporten avser att visa den bild av verksamheten och Förnyelseresans arbete som 
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beslutsfattande personer har. Tillsammans med intervjuer av handläggare i de lokala kontoren 

kan vi således jämföra dessa representationer med varandra. Statskontorets rapport ska belysa 

den nationella ledningens representation av Förnyelseresan och dess förutsättningar. 

Statskontoret gör utredningar och utvärderingar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. 

Statskontorets rapporter används som underlag för att effektivisera och ompröva statliga 

verksamheter (Statskontoret.se). Att statskontoret är en objektiv extern part minskar risken 

för skönmålade beskrivningar. Rapporten kommer att belysa hur Förnyelseresan är avsedd att 

implementeras, dess effekter samt vad för möjligheter medarbetare har att representera 

förändringen 

 

4.2.2 Rapportens innehåll och relevans  

Rapporten avser en evaluering av Förnyelseresan på nationell nivå på uppdrag av regeringens 

arbetsmarknadsdepartement (Statskontoret 2019). Statskontorets slutrapport om 

Förnyelseresans genomslag släpptes den 22 februari 2019 och omfattar 131 sidor text där 

Statskontoret utreder genomslaget och det fortsatta arbetet med Arbetsförmedlingens 

organisationsförändring. Rapporten omfattar även en utvärdering av hur förändringsarbetet 

har genomförts och om den har förbättrat verksamhetens resultat. Statskontoret fick 

uppdraget att analysera utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och 

uppföljning i relation till Förnyelseresans omorganisering i juni 2017 av Regeringens 

arbetsmarknadsdepartement och har sedan dess släppt årsvisa rapporter om Förnyelseresans 

genomslag. Dessa ytterligare rapporter kommer inte att utgöra en del av de primära 

dokumenten som analyseras i studiens empiri. Vidare kommer inte heller rapporten kring 

Reformeringen vara en del av det primära dokumenten som kommer att analyseras. 

Anledningen till detta är att studien avser att lyfta hur representationen av Förnyelseresan 

påverkas av att Reformeringen implementerats och således vill vi endast studera om detta 

präglar arbetet med Förnyelseresan.  

  

Statskontorets rapport kring förnyelseresan är samordnat av Statskontorets nuvarande 

generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren och utredningschef, Annika Gustafsson. 

Statskontoret har genomfört denna rapport på uppdrag av regeringen och avser att följa upp 

Förnyelseresans arbete med Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning, uppföljningar av 

olika enheter samt implementeringen av it-tjänster som initierades 2014. Förnyelseresan 

avser förändringar inom Arbetsförmedlingen på nationell nivå och innebär följaktligen att 

alla lokala kontor behöver implementera dessa förändringar. Den avsedda mottagaren av 
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denna rapport är bland annat regeringen som kan ta beslut om att ompröva förändringen eller 

dylikt. Rapporten (Statskontoret 2019) avser att utvärdera genomslaget av Förnyelseresan 

nationellt hos Arbetsförmedlingen. Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att analysera och 

lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och 

uppföljning. Statskontoret ska analysera: 

●   Ändamålsenligheten och effektiviteten i Arbetsförmedlingens interna ledning, 

styrning och uppföljning. 

●   Vilka utvecklingsbehov som finns inom Arbetsförmedlingens interna ledning, 

styrning och uppföljning. 

●   Möjligheter och risker i arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete i dessa 

frågor, samt 

●   Hur förändringsarbetet har påverkat verksamhetens resultat utifrån myndighetens 

uppdrag. 

  

Det är viktigt att beakta att denna rapport inte är det enda sättet som Förnyelseresan 

representeras på en nationell nivå utan det finns även andra sätt, bland annat myndighetens 

pressmeddelanden eller andra typer av meddelanden både internt, till dess medarbetare, och 

externt, i form av intervjuer som ledningen ställer upp på i media. Dock avgränsar vi oss till 

just denna rapport i vår beskrivning av hur Förnyelseresan representeras på nationell nivå. 

Anledningen till detta är att denna rapport belyser myndighetens nationella arbete med 

förändringen vilket således ger utrymme för att analysera hur detta arbete har påverkats av en 

parallellt löpande förändring i form av Reformeringen.  

 

4.2.3 Kodning och tolkning 

Vidare utgick kodningen och tolkningen av datamaterialet från textanalys, som följer den 

hermeneutiska tolkningstraditionen, för att analysera de dokument som utgör en del av 

studiens empiri. Textanalys avser att man undersöker övergripande samhällsstrukturer, 

mänskligt beteende och textens litterära innebörd (Bergström & Boréus 2000; Florén & 

Ågren 1998; i Fejes & Thornberg 2019:194). Datan från rapporten bearbetades genom 

utformandet av en kodningsstrategi för att på ett systematiskt sätt kunna bearbeta och 

redovisa den mängd data som samlats in. Hanteringen av det insamlade materialet inleddes 

med en noggrann läsning av textmaterialet där vi markerade områden som ansågs beröra 

representationen av Förnyelseresan på nationell nivå. De delar av texten som behandlar 

relevant information i förhållande till studiens frågeställning kommenteras och plockas ut, 
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med omgivande text. Dessa citat kortas sedan ned, med bibehållet innehåll, för att underlätta 

för läsaren. De nedkortade citaten kodas och delas in utefter utvalda kategorier som visar på 

texternas centrala budskap (Graneheim & Lundman, 2004). Kodningsschemat upprättas med 

utgångspunkt i färgkodning. Schemat utformas utefter textens innehåll och i förlängningen 

utefter studiens frågeställning för att rama in dessa och skapa förutsättningar för tydlig 

redovisning av relevant material. De teman som utgjorde grunden för färgschemat var:  

 

- Problem med Förnyelseresan 

- Förnyelseresans kontext  

- Arbetsförmedlingens representation av Förnyelseresans fortsatta arbete 

- Hur Reformeringen tas i beaktning 

 

4.3 Intervju 

Nedan följer en redogörelse för de metodologiska valen gällande intervjuerna vid det lokala 

kontoret. 

4.3.1 Urval 

Denna studie avser en myndighet och således är ett kriterium för populationen i denna studie, 

med fördel, medarbetare och enhetschef på ett lokalt kontor i den givna myndigheten. Således 

samlades studiens material in genom att besöka ett Arbetsförmedlingskontor i en svensk 

storstad och därigenom ta kontakt med deras enhetschef. Följaktligen utfördes ett 

snöbollsurval. Vidare genomförde vi en 50 minuter lång intervju med enhetschefen där vi 

undersökte ett ledningsperspektiv på hur förnyelseresan representerades och hur hen 

upplevde att det lokala kontoret representerade förnyelseresan. Denna intervju genomfördes 

den fjärde Oktober 2019. Därefter frågade vi enhetschefen om tillåtelse för att intervjua ett 

antal medarbetare på myndigheten för att således tillgodogöra oss medarbetarnas 

representation av Förnyelseresan. Enhetschefen meddelade att hen, efter att ha fått 

sektionschefens godkännande, kunde maila ut en intresseförfrågan till handläggarna och se 

ifall någon var intresserad av att ställa upp på en intervju. Positivt svar kom från tre 

handläggare som kunde tänka sig att vara med på en intervju. Syftet med urvalet är att de två 

olika typerna av studiesubjekt, enhetschefen respektive medarbetarna, tillsammans ska ge en 

bild av hur organisationsförändringen Förnyelseresan representeras på lokal nivå. Alla 

medarbetare som intervjuades i denna studie har samma roll i verksamheten och deras 

arbetsuppgifter är likvärdiga i relation till varandra vilket ger homogenitet till gruppen som 
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studeras. Detta underlättar arbetet med att hitta likheter och skillnader i deras representation i 

högre grad än om de hade haft helt skilda arbetsuppgifter. Enhetschefen har valts ut eftersom 

hen är ansvarig för de anställda på kontoret och således förstår deras situation samt att denne 

har en djupare insyn i myndighetens operativa arbete med förändringen.  

 

4.3.2 Genomförande av intervjuer 

Datainsamlingen bygger på fyra separata semistrukturerade intervjuer, vilket är en vanlig 

metod inom kvalitativ forskning med syftet att vara explorativ (Halkier & Torhell 2010). 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att kunna erhålla intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Dock måste frågorna vara 

ställda ur ett öppet synsätt så att svaret tillåts innehålla intervjupersonens verklighetsbild av 

området. Vid förberedelsen inför dessa intervjuer förbereddes två intervjuguider med ett antal 

förutbestämda frågor. Frågornas ordningsföljd behöver inte följas rakt av utan kan anpassas 

utifrån intervjusituationen. Intervjumetoden tillåter en viss flexibilitet vilket möjliggör att 

samtalet flyter på ett naturligt sätt samt ger möjligheten till kompletterande frågor som 

uppkommer vid intervjusituationen (Ibid). Två olika intervjuguider togs fram, en för 

intervjun med enhetschefen och en för intervjuerna med medarbetarna (Se bilaga 1.). 

Intervjuguiderna arbetades fram för att skilja sig så lite som möjligt från varandra men ändå 

ge förutsättningar för att få fram den information som skiljer de båda positionerna åt, i 

relation till studiens frågeställning. 

  

Intervjun med enhetschefen för arbetsförmedlingen skedde på ett Arbetsförmedlingskontor 

fjärde Oktober 2019 medan intervjuerna med medarbetarna ägde rum utanför deras arbetstid. 

Dessa intervjuer spelades in vid tre separata tillfällen, 29 november, 1 december och fjärde 

december 2019. Samtliga intervjuer pågick mellan 40-60 minuter och intervjupersonerna 

delgavs ett informerat samtycke innan intervjun påbörjades. Samtalen spelades in via 

mobiltelefon, transkriberades nära inpå intervjutillfället, och makulerades sedan från mobilen 

för att garantera att materialet behandlas konfidentiellt. Intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär och två intervjumallar upprättades i förväg. 

  

Studiens intervjuguider skapades utifrån fyra förutbestämda teman som avser att beröra syftet 

med undersökningen.  

 

Våra teman för medarbetarna var; 
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-  Hur upplever medarbetarna Förnyelseresan?  

- Hur talar man om Förnyelseresan bland medarbetarna?  

- Hur arbetar medarbetarna med uppfylla målen med Förnyelseresan?  

- Hur påverkar implementeringen av Reformeringen arbetet kring Förnyelseresan? 

 

och våra teman för enhetschefen var; 

- Hur upplever du Förnyelseresan?  

- Hur upplever du att medarbetarna upplever förnyelseresan?  

- Hur arbetar ni med att uppfylla målen med Förnyelseresan? 

- Hur påverkar implementeringen av Reformeringen arbetet kring Förnyelseresan? 

 

Dispositionen i intervjuguiden utgjordes av en eller flera deskriptiva frågor kring varje tema. 

I de fall där svaren inte var tillräckliga eller tydliga ställdes följdfrågor i syfte att utveckla 

svaret. Uppföljningsfrågorna hade dels utvecklande och förtydligande syfte men också i syfte 

att få respondenten att ge personliga exempel som exempelvis: “Kan du berätta mer om….” 

“Hur skulle du beskriva det med…” “Kan du ge ett exempel på…” “Berätta om din 

erfarenhet av..”. Vi som intervjuare satte emellertid riktningen för samtalsämnet i intervjun 

men det öppna tillvägagångssättet tillät intervjupersonen att fritt kunna utveckla de områden 

som var betydelsefulla för dem. Då vi valde att intervjua arbetsförmedlare på 

Arbetsförmedlingen och ställa frågor kring organisationsförändringar under denna oroliga tid 

ställs stor vikt vid att skapa förtroende och öppenhet i intervjusituationen. För att således 

bejaka ett öppet samtalsklimat där respondenten känner sig bekväm har vi inledningsvis varit 

noga med att beskriva studiens syfte, vad undersökningen avser och vad vi vill undersöka 

med hjälp av intervjun för att denne ska få en bild av undersökningen och att denne känner 

sig införstådd med sammanhanget (Lindlof & Taylor, 1995). I intervjusituationen betonades 

intervjupersonens egna erfarenheter och tankar som fokusmomentet i studien. Vidare lyftes 

även frågor om anonymitet och konfidentialitet innan intervjun inleddes samt att de fick 

skriva under ett informerat samtycke som innehöll information om studiens syfte, 

konfidentialitet, anonymitet samt att intervjun är valfri och kan avbrytas närsomhelst (Se 

bilaga 2.). Väl i intervjusituationen var det av vikt att behålla vårt samtal med 

intervjupersonerna inom det område som berördes i studien. Då intervjun var satt till 45 

minuter var det av vikt att disponera tiden på bästa möjliga vis då ett stort område skulle 

beröras. För att beakta detta riktade vi ofta tillbaka intervjupersonen till det ämne som vi ville 

beröra om denne exempelvis blev för personlig i sitt berättande exempelvis: “Om vi går 
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tillbaka till….”. En aspekt i intervjun som kan te sig negativt för både öppenheten i samtalet 

men också för hur pass bekväm respondenten känner sig i intervjun är att samtalet spelades in 

på en mobil. Dock så nekade inte någon av intervjupersonerna oss att spela in samtalen. 

Vidare genomfördes alla intervjuer på olika kafféer i innerstan, där intervjuerna genomfördes 

av endast en person för att skapa en tryggare och mer intim känsla. 

 

4.3.3 Kodning och tolkning 

Författarnas förkunskaper och förförståelse bör diskuteras då det kan konstateras att bägge 

författarna har liknande förkunskaper kring ämnet. För att beakta detta valde vi att göra en 

gemensam analysprocess för att försäkra oss om en enhetlig tolkning av informationen. Den 

gemensamma analysprocessen innebar att vi satt ner med det transkriberade materialet och 

utgick ifrån de på förhand uppställda teman som fanns i vår intervjuguide. Vid utformandet 

av intervjumallarna utgick vi från fyra övergripande teman för att systematiskt kunna samla 

in material som tydligt täcker representationen av förändringen. fyra övergripande teman 

identifierades för de två grupperna, handläggare och enhetschef. Dessa teman har redogjorts 

för i föregående avsnitt. Då vi, genom en semistrukturerad intervjuguide, redan hade delat 

upp frågorna efter teman som berörde vår forskningsfråga var det således inte några 

svårigheter att kategorisera de transkriberade texterna efter dessa teman.  

 

Därefter omarbetades de transkriberade texterna genom en gemensam meningskondensering. 

Den del av det transkriberade textmaterialet som ansågs överflödig, som exempelvis när 

respondenten svävade ut i andra ämnen, samt utan inverkan på kärnan i intervjun lyftes ur. 

Kondenseringen av materialet genomfördes genom att det transkriberade materialet 

sammanfattades till en löpande text där det insamlade intervjumaterial från respektive 

intervjuperson sattes under respektive temas rubrik. Denna text skapades i syfte att ge en 

beskrivning av vad intervjupersonerna har sagt kring respektive tema. I omarbetningen av 

textmaterialet försökte vi bejaka neutralitet samt att inte påverka materialet i någon riktning. 

Detta gjordes i syfte att inte avvika från intervjupersonernas utsagor och ge en så adekvat bild 

av deras upplevelser som möjligt samt för att kunna jämföras intervjupersonernas svar med 

varandra.  

 

4.3.4 Etiska överväganden  

Vid kvalitativt insamlat material bör man beakta eventuell forskareffekt på det material som 

samlas in. Vi har beaktat grundläggande förebyggande åtgärder såsom att ställa öppna frågor 
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och inte lägga en värdering i frågeställningarna (Holme & Solvang, 1997). Vidare är de etiska 

aspekterna aktuella under hela undersökningsprocessen och bör tas hänsyn till i varje steg 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I utformandet av intervjufrågorna gjordes etiska överväganden 

för att se till att inga frågor uppfattades som stötande eller diskriminerande. Vidare har vi 

beaktat de etiska kraven vid intervjuer enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer. De fyra krav 

som vetenskapsrådet ställer upp är informationskravet som avser att forskaren skall informera 

respondenten om den aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet avser att deltagarna själva 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet avser att uppgifter om alla 

respondenter i undersökningen ska behandlas och förvaras med största möjliga 

konfidentialitet där obehöriga inte kan ta del av informationen. Det sista kravet är 

nyttjandekravet och avser att de insamlade uppgifter från respondenterna endast används i ett 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 1990). Dessa krav har beaktats i studien (Se bilaga 2). I 

det informerade samtycket finns det information om att respondenterna när som helst kan dra 

sig ur undersökningen samt att deras identitet inte kommer att avslöjas. Detta är av ytterst stor 

vikt för att respondenterna ska känna sig bekväma och prata om deras situation utan att 

behöva oroa sig för att detta sedan ska leda till konsekvenser för dem. Vidare gavs det även 

information om studien och dess område samt deras rättigheter som deltagare i det 

informerade samtycket som alla respondenter fick signera (Se bilaga 2). Kvale & Brinkmann 

(2014) förklarar att intervjupersonerna bör vara anonyma under hela undersökningen för att 

bejaka konfidentialitetskravet samt för att respondenternas identiteter inte ska genomskådas. 

Således har vi i denna undersökning valt att ge respondenterna nummer för att identifiera dem 

som Intervjuperson 1, Intervjuperson 2, Intervjuperson 3 och Enhetschef för att säkerställa 

deras anonymitet. Vidare är inte dessa nummer relaterade till den kronologiska ordning 

utefter vilket vi har utfört intervjuerna. 

 

Respondenterna som var en del av studien verkar inom en myndighet som är och har varit 

under medial granskning i och med politiska reformer och Arbetsförmedlingens 

omstrukturering. Detta kan eventuellt leda till att respondenterna svarar med en försiktighet 

vilket följaktligen riskerar att påverka den data vi samlar in. Av samma anledning kan ämnet 

upplevas som känsligt för respondenterna att prata om då de är medvetna om att det är stad X 

som undersöks. Detta trots att vi väljer att inte namnge den stad där vi gjort undersökningen i 

syfte att behålla konfidentialiteten. Vi har försökt minimera denna “känslighet” genom att 

vara mycket tydliga med hur materialet kommer att behandlas av oss författare samt hur vi 

ser till att skydda intervjusubjektens identitet. 
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Inom ramen för studien intervjuas både chef och dennes medarbetare. Indirekt kan studien 

vid första anblick tolkas som en ren analys av chefens ledarskap då vi undersöker hur 

förändringen representeras på det lokala kontoret i relation till hur det representeras 

nationellt. För att beakta detta formulerades frågor som inte tolkas som ifrågasättande utan 

snarare utforskande för att inte riskera att respondenten upplever att den behöver skydda sitt 

agerande eller på något sätt försköna sina svar. Det är dock svårt att mäta hur pass 

sanningsenlig svaren är och vi beaktar att det kan, trots våra förebyggande åtgärder, finnas en 

del svar som är förskönade.  

  

4.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt Saunders m.fl (2009) handlar validitet om att få tillgång till respondenternas 

erfarenheter och kunskaper och sedan redogöra för svaren så nära verkligheten som möjligt. 

Man ska vidare mäta det som är relevant för sammanhanget och använda rätt verktyg vid rätt 

tillfälle, med detta menas att mätningen ska vara giltig i relation till studiens syfte. För att 

lyckas få en hög validitet i en studie som är icke-standardiserad, i detta fall semistrukturerade 

intervjuer, menar forskare att det är viktigt att frågorna är tydliga och är relaterade till 

undersökningsområdet. Larsen (2009:80-81) menar att öppenhet vid intervjuer, där 

intervjuledaren är villig att omformulera eller lägga till frågor för att få fram viktiga detaljer 

som berör studiens syfte, stärker undersökningens validitet. Detta beaktades i denna studie då 

intervjumetoden var semistrukturerad för att tillåta detta. Intervjuerna har delvis strukturerats 

kronologiskt för att beröra de olika teman som finns i området. Intervjuerna delades in i två 

kategorier, en för medarbetarna och en för enhetschefen (Saunders m.fl 2009; Larsen 

2009:80-81). Vid utformandet av studiens intervjuguide har det tagits hänsyn till de teoretiska 

ramverket i syfte att skapa lämpliga frågor som är relaterade till studiens fenomen. 

Exempelvis så var en fråga “Om du upplever osäkerhet kring din arbetssituation, berättar du 

då det för din närmsta chef?”. Denna fråga undersöker om respondenten har använt sig av 

Hirschmans Voice. Ett annat steg i att säkerställa validiteten i denna studie har varit att vara 

noggranna med transkriberingen av intervjuerna för att resultatet ska vara så sanningsenligt 

som möjligt.  

  

Denna studie avser inte att ge generaliserbara resultat utan endast att öka förståelsen för det 

givna området. Dock beskriver Kvale (1997:210) en form av generalisering inom den 

kvalitativa forskningen, analytisk generalisering, som innebär att man betraktar resultatet 
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från en kvalitativ forskning som ett perspektiv snarare än en sanning. Således kan man 

betrakta resultatet i denna studie som en vägledning till vad som kan komma att hända i en 

annan liknande situation. Även om samtliga medarbetare blev påverkade av 

organisationsförändringen på olika sätt så kunde vi identifiera att deras upplevelser av 

förändringen liknade varandra. Detta talar för att resultatet i denna studie kan fungera som en 

vägledning för hur en annan organisationsförändring kan upplevas på en annan organisation. 

  

Med en studies reliabilitet syftar man till undersökningens exakthet och tillförlitlighet (Larsen 

2009:81). En av aspekterna som behöver beaktas för att reliabiliteten ska vara hög är bland 

annat att man använder sig av samma intervjuguide och liknande uppföljningsfrågor när man 

intervjuar respondenterna för att försäkra sig om att processen är så lik varandra som möjligt. 

Vidare är de etiska aspekterna viktiga för hur reliabla svaren i en viss undersökning blir, 

främst konfidentialitetskravet, eftersom respondenter kan bli återhållsamma ifall de anser att 

deras anonymitet kan röjas. Vi har således betonat att respondenternas identiteter förblir 

anonyma för att förebygga mot förskönade eller icke sanningsenliga svar. Trots detta menar 

Bryman (2011:352) att en total tillförlitlighet inom kvalitativa studier är svåra att uppnå då 

man inte kan frysa det sociala sammanhang i vilket man gör studien. Med detta menar man 

att kontexten i vilket man gör studien ständigt förändras och omständigheterna skapar olika 

typer av svar. I vårt fall kan dessa svar se annorlunda ut nu då man har senarelagt 

Reformeringen vilket har varit en betydande påverkansfaktor i den kontext vilket 

Förnyelseresan har befunnit sig och hur den har blivit betraktad. En negativ aspekt i denna 

studies reliabilitet är att vi genomförde intervjuerna med respondenterna separat och således 

kan vi inte säkerställa att vi under intervju-processens gång har agerat likadant. Detta kan ha 

påverkat hur respondenterna har svarat eller de följdfrågor vi valde att ställa.   
 

5. Resultat & analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från studiens empiriska material samt analys med 

utgångspunkt i nyinstitutionell teori och Hirschmans tre uttryck för missnöje. Materialet 

består av tre delar; en textanalys av en utvärderande rapport rörande Förnyelseresan, tre 

intervjuer med arbetsförmedlare på ett Arbetsförmedlingskontor samt en intervju med en 

enhetschef på samma arbetsförmedlingskontor. 
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5.1 Förnyelseresans representation på nationell nivå 

Med hjälp av Statskontorets utvärdering av Förnyelseresan (Statskontoret, 2019) följer här en 

redovisning och en analys av hur Förnyelseresan representeras på en nationell nivå i samband 

med att Reformeringen implementeras. I redovisningen kommer citat från Statskontorets 

rapport om Förnyelseresan för att på så vis belysa representationen på nationell nivå. I 

metodkapitlet framgår hur vi bearbetat både texten från Statskontoret samt intervjuerna. 

 

En av de grundläggande orsakerna till att myndigheten har valt att initiera Förnyelseresan är 

för att myndigheten har ansett att verksamhetens styrning är eftersatt och att den är i behov av 

förändring. I och med Förnyelseresan har myndighetens ambition med förändringen varit att 

minska detaljstyrningen i verksamheten och istället implementera en ny form av 

självledarskap som avser att de lokala arbetsförmedlingskontoren får en utökad roll i att 

planera och bedriva verksamheten. I Statskontorets rapport kring Förnyelseresan beskrivs att 

förändringen syftar till att ge myndigheten förutsättningar till att bedriva en effektiv intern 

styrning. Nedan kommer ett utdrag som visar på denna representation samt vad som avses 

med en förändring av den interna styrningen. 

  

Statskontoret ska bedöma om Arbetsförmedlingens interna styrning är ändamålsenlig 

och effektiv. Vi utgår då från att den interna styrningen ska ge myndigheten 

förutsättningar för att nå målen för förändringsarbetet, klara av de instruktionsenliga 

uppgifterna och möta de utmaningar myndigheten står inför. I en stor myndighet som 

Arbetsförmedlingen är det angeläget att styrningen når ut i hela myndigheten genom 

alla beslutsled. För detta krävs att det är tydligt hur de olika delarna av styrningen 

hänger ihop. Styrningen behöver också vara sammanhållen i praktiken, det vill säga 

att chefer i alla led vet inom vilka ramar de ska styra och prioritera. (Statskontoret, 

2019:26)   

  

Ovan kan man se att myndigheten försöker, med hjälp av Förnyelseresan, göra organisationen 

mer sammanhållen och således minska skillnaden mellan enheter och hur de bedriver sin 

verksamhet. Utöver den interna styrningen så avser Förnyelseresan även en förändring av 

myndighetens it-system. Bakgrunden till detta är att myndigheten anser att it-utvecklingen 

har varit eftersatt och behöver effektiviseras. Under den inledande perioden av 

Förnyelseresan så arbetade myndigheten med arbetsgrupper inom verksamheten för att 
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försäkra sig om att förändringen representerade det som myndighetens medarbetare ansåg 

vara viktigt. 

 

Förnyelseresan har enligt Statskontoret god förankring hos medarbetare och chefer på 

Arbetsförmedlingen. De uttrycker ett stöd för förändringen och betonar vikten av att 

förändras i syfte att förbättra verksamheten. Nedan kommer ett kort citat från Statskontorets 

rapport som belyser detta.  

  

Förnyelseresan är väl förankrad hos medarbetare och chefer. Arbetsförmedlingen 

tror generellt att förnyelseresan kommer att ge myndigheten bättre förutsättningar att 

klara av av de olika delarna i uppdraget. Detta gör det lättare för myndigheten att 

genomföra förändringarna. - (Statskontoret, 2019:7)   

  

Utdraget ovan visar tecken på, utifrån nyinstitutionell teori, att förändringen kan ha 

institutionaliserats in i myndigheten och således accepterats som en rationaliserad myt. 

Medarbetarna anser att förändringen är nödvändig och således ser den som en självklarhet för 

myndighetens utveckling.  

 

Trots att Statskontoret uppger att det finns ett stöd för en förändring hos myndighetens 

medarbetare så redovisar Statskontoret i sin rapport att förändringen har inneburit svårigheter 

i det operativa arbetet för både enhetschefer och handläggare på myndigheten, vilket visas i 

utdraget nedan. Förändringen har alltså inte bidragit till ett effektivare myndighetsutövande 

eller service för kunderna. Detta kan vara ett tecken på att syftet med förändringen har varit 

legitimitetsskapande snarare än teknisk effektivitet vilket Meyer & Rowan (1977) också 

påtalar gällande organisationsförändringar. Meyer & Rowan (1977) menar dock inte att detta 

behöver vara en negativ företeelse i en organisation utan snarare ett sätt för dem att överleva i 

sin omgivning.  

  

Statskontoret bedömer att Förnyelseresans många åtgärder inte har lett till tydliga 

effekter för arbetssökande och arbetsgivare. Dessa målgrupper har överlag inte 

förändrat sin inställning till det stöd och den service som arbetsförmedlingen ger. 

Förnyelseresan har inte heller stärkt myndighetsutövningen eller 

Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag inom arbetslöshetsförsäkring. (...) Myndigheten 

har inte kunnat visa vilka effekter de digitala satsningarna har gett. Det är till 
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exempel otydligt om de resurser som digitaliseringen har frigjort används för att öka 

stödet till grupper som står långt från arbetsmarknaden. (Statskontoret, 2019:8)   

  

Att Statskontoret utvärdering av Förnyelseresans åtgärder visar att den har gett få eller inga 

effekter på verksamhetens arbete bekräftar Meyer & Rowans (1977) tes kring 

legitimitetsskapande förändringar och stärker bilden av Förnyelseresan som en sådan. Dock 

förutsätter en legitimerad förändring att den anses vara rationell av organisationen och dess 

medlemmar. Enligt förtroendets logik så kan organisationen fortsätta med sin verksamhet 

trots konflikter eller problem inom verksamheten om interna och externa medlemmar tror på 

att verksamheten är funktionell och effektiv (Eriksson-Zetterquist, 2009:68). I Statskontorets 

rapport redogörs det för hur myndighetens enhetschefer upplever att de nationella målen, som 

har satts upp av myndigheten i samband med Förnyelseresan, är svåra att bryta ned till mer 

verksamhetsanpassade mål. Detta kan skapa en osäkerhet inom organisationen och bidra till 

ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot förändringen. Nedan kommer ett citat som syftar till 

att belysa detta. 

  

Våra intervjuer med enhetschefer visar att det kan vara svårt att bryta ner de 

nationella målen till mer verksamhetsanpassade mål. En del enhetschefer framhåller 

att det inte är tydligt vad enhetsnivån ska åstadkomma för att uppnå de nationella 

målen. Det får till följd att styrsignalerna blir otydliga. De anser att ambitionen om 

minskad detaljstyrning har lett till att ledningen av myndigheten riskerar att uppfattas 

som svag. - (Statskontoret 2019:29) 

  

Att enhetschefer uppfattar de nationella målen som abstrakta och komplicerade att 

implementera på nationell nivå påverkar inte endast enhetscheferna utan även medarbetarna. I 

detta fall kan man mena att förändringen tappar förtroendets logik då de interna 

medlemmarna anser att förändringen är otydlig vilket kan skapa en känsla av att förändringen 

inte är legitim. Om enhetscheferna inte kan bryta ner målen med förändringen till 

verksamhetsanpassade mål kan detta leda till att förbättringarna som förändringen avser inte 

heller kan verkställas. Nedan kommer ett citat som avser att exemplifiera detta. 

 

Arbetsförmedlarnas arbetssituation har ännu inte förbättrats på något konkret sätt. 

Det är framför allt tidigare förseningar i myndighetens utveckling av interna it-stöd 

som påverkar arbetsförmedlarnas dagliga arbete (...) Ungefär tre av tio 
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arbetsförmedlare anser att Förnyelseresan har lett till konkreta förbättringar i den 

egna arbetssituationen, vilket är ungefär lika stor andel som 2017. En lika stor andel 

anser att Förnyelseresan har lett till försämringar. Vanliga försämringar som 

arbetsförmedlarna nämner i de run 400 fritextsvaren är bristande interna it-system, 

ökad administration och övertro på arbetssökandes digitala förmåga. - (Statskontoret 

2019:47, 54) 

   

Utifrån utdraget från Statskontoret kan vi konstatera att det endas är cirka 30% av 

arbetsförmedlarna som anser att förändringen har lett till förbättringar i deras arbetssituation. 

En del upplever att förändringen inte har lett till några förändringar medan 30% upplever att 

det har lett till en försämring av deras arbetssituation. Man kan härleda denna brist på 

förbättring till den nyinstitutionella teorins argument kring legitimitetsskapande förändringar 

och att de sällan syftar till att uppnå teknisk effektivitet. I och med detta tenderar 

organisationer att isärkoppla sig från den formella strukturen för att slippa behöva anpassa sig 

till ineffektiva förändringar. Att arbetsförmedlarna upplever en oförändrad eller försämrad 

arbetssituation bidrar till att dessa förhåller sig kritiska till förändringen och dess rationalitet. 

Myndigheten riskerar att anses vara osäker av sina medarbetare vilket i sin tur kan leda till 

interna konsekvenser inom organisationen. Vad kommer osäkerheten, otydligheten och en 

tyngre arbetsbörda skapa för konsekvenser för organisationen och dess medarbetare? Enligt 

Meyer & Rowan (1977) så kan osäkerheten och förlusten av förtroende för myndigheten leda 

till att förtroendets logik rubbas och man slutar tro på att verksamheten är funktionell och 

effektiv. Detta kan leda till att enheternas isärkopplande får negativa konsekvenser för 

myndigheten och bidrar till en stagnering av verksamheten. Vidare kan osäkerheten påverka 

medarbetarnas yrkesliv och arbetstrygghet. Zeidler (2015) menar att detta kan bidra till en 

negativ inställning till förändringen. Nedan kommer ett citat som syftar till att belysa hur 

myndigheten har svårigheter med att implementera samma uppföljningssystem i alla delar av 

verksamheten.   

 

I delrapporten bedömde vi att uppföljningen har blivit bättre på nationell nivå men att 

det regionalt och lokalt finns variationer. Samma bild framträder i intervjuerna med 

de lokala cheferna inför slutrapporten. Det varierar när det gäller vilka mål och 

indikatorer som följs upp på lokal nivå. En del chefer saknar också stöd i 

uppföljningen, till exempel stöd i att ta fram underlagen. - (Statskontoret 2019:30) 
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Citatet ovan belyser att en del av de regionala och lokala kontoren varierar gällande vad de 

följer upp. Detta kan vara ett tecken på att dessa enheter har löskopplat sig från delar av 

verksamheten. Med löskoppling menar Weick (1976) att verksamheten har gemensamma mål 

men att man inte är beroende av varandra och således använder andra verktyg för att uppnå 

dessa mål. Att dessa regionala och lokala kontor inte följer upp de mål som man gör 

nationellt innebär dock inte per automatik att man inte arbetar mot dessa mål utan att man 

väljer att göra det på ett annat sätt.  

 

För att förstå den kontext som Förnyelseresan befinner sig i måste man beakta Reformeringen 

som initierades i början av 2019. Reformeringen har bland annat inneburit ett minskat anslag 

för myndighetens förvaltningskostnader med 800 miljoner kronor under 2019. Statskontoret 

har endast berört detta i två avsnitt av rapporten, nedan kommer bägge dessa citat. 

 

Enligt Arbetsförmedlingen innebär de minskade programanslagen att de både 

behöver prioritera om i verksamheten. Myndigheten har nyligen infört stopp för 

extratjänster och moderna beredskapsjobb. Minskningen av förvaltningsanslaget är 

också större än vad Arbetsförmedlingen har planerat för. Det kommer under 2019 att 

innebära att myndigheten behöver minska antalet anställda kraftigt, enligt 

Arbetsförmedlingen. - (Statskontoret 2019:15) 

 

Arbetsförmedlingen har nyligen meddelat att myndigheten behöver minska sin 

personalstyrka kraftigt. Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen ändå behöver 

genomföra de åtgärder som vi föreslår för att kunna hantera de utmaningar och 

risker i verksamhetens utvecklingsarbete som vi har identifierat. Däremot kan takten 

för att genomföra förslagen påverkas av hur neddragningarna kommer att se ut mer i 

detalj. Vi bedömer också att våra förslag fortfarande kommer att vara relevanta om 

Arbetsförmedlingen reformeras i den riktning som regeringsförklaringen pekar ut. - 

(Statskontoret 2019:112) 

 

Utifrån ovanstående citat kan vi se att Statskontoret har beaktat den kontext som 

Arbetsförmedlingen befinner sig i. Dock menar de på att Förnyelseresan ändå behöver 

implementeras trots att Reformeringen innebär omfattande strukturella förändringar för 

myndigheten. Vidare ges det få förslag som myndigheten behöver beakta i och med de stora 

nedskärningarna och uppsägningarna. Statskontorets representationen av Förnyelseresan visar 
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på en förringning av Reformeringens påverkan på Förnyelseresan. De lyfter exempelvis inte 

hur myndigheten bör strategiskt arbeta med att implementera bägge dessa förändringar eller 

vad för risker det kan finnas för Förnyelseresan i och med denna kontext.  

 

Statskontoret har vidare gett förslag på myndighetens fortsatta arbete med Förnyelseresan och 

dess implementering. I utdraget nedan exemplifieras dessa åtgärder för fortsatt arbete vilket 

även kan belysa hur man, nationellt, ser på Arbetsförmedlingens möjligheter med fortsatt 

implementering av Förnyelseresan i relation till nedskärningar och personaluppsägningar.  

 

För att stärka den fortsatta verksamhetsutvecklingen föreslår Statskontoret att 

Arbetsförmedlingen:  

● Minskar antalet förändringar som ska genomföras inom förändringsarbetet 

och stärka stödet till cheferna för när och hur dessa förändringar ska ske. 

● Tydliggöra syftet med de administrativa uppgifterna, ser över 

handlägarstöden och säkerställer att dokumentationen är enhetlig. 

● Säkerställer att digitaliseringen ger nyttor och avsedda effekter. 

● Utvecklar analysstödet till chefer och genomför fler myndighetsövergripande 

analyser av arbets- och organisationssätt.  

● Säkerställer att it-verksamheten fångar upp användarnas behov och att den 

övriga organisationen kan ta emot it-tjänsterna. 

● Utvecklar styrningen av it-verksamheten för att stärka ekonomiperspektivet 

och för att säkerställa utvecklingsprojekt skapar bästa möjliga nytta för 

myndigheten som helhet.  

 

Ovanstående utdrag visar på att myndigheten kommer att fortsätta arbetet med 

implementeringen av Förnyelseresan utan större beaktande av Reformeringen. Det visas inga 

tecken på osäkerhet i relation till Reformeringen utan endast att man bör minska antalet 

förändringar inom Förnyelseresan. Detta visar på en representation som endast berör 

Förnyelseresan och dess arbete utan att beakta de omständigheter som förändringen befinner 

sig i. För att kunna få en helomfattande bild av hur representationen ser ut måste vi undersöka 

om implementeringen av Förnyelseresan i relation till Reformeringen är den samma på den 

lokala nivån som det uttrycks i den nationella nivån. Nästa avsnitt kommer att beröra den 

lokala representationen.   
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5.2 Förnyelseresans representation på lokal nivå 

Nedan redogörs för medarbetarnas beskrivning av Förnyelseresan på det lokala 

Arbetsförmedlingskontoret. 

 

5.2.1 Arbetsförmedlingens medarbetare 

I det insamlade materialet från arbetsförmedlingens medarbetare framkommer en bild av att 

Förnyelseresan i dagsläget uppfattas som en legitimitetsskapande sådan snarare än att den 

praktiskt kommer att bistå kärnverksamheten. I citatet nedan beskriver en medarbetare den 

nuvarande situationen som ett uttryck av politiska ideologier från styrande politiker snarare 

än att den är baserad på arbetsförmedlingens faktiska behov. Samtidigt beskriver 

respondenten sin bild av en myndighet under konstant förändring och hänvisar då till 

Förnyelseresan som pågått sedan 2014 och som nyligen löper parallellt med Reformeringen. 

 

Vi har ju varit under konstant förändring, hela tiden kommer nya politiska 

förändringar. Vi befinner oss i ett konstant tumult av politiker på högsta nivå som går 

in och agerar utifrån politiska ideologier och det tycker jag verkligen är mindre 

lyckat. Det har påverkat oss i den konkreta vardagen så att vi befinner oss i total 

tumult. - Intervjuperson 2 

 

I nedanstående citat framkommer en önskan om förändring och att delar i den planerade 

förändringen från Förnyelseresan i sak är positiv. Det som kraftigt ifrågasätts är istället hur 

implementeringen av Reformeringen fört med sig för stora förändringar för att medarbetaren 

ska kunna bibehålla kontroll över sin arbetssituation och läget beskrivs som kaosartat. 

 

Att delar av Förnyelseresan ska till tycker jag är bra, men sättet, det vi nu genomför 

när vi förändrar allting, det är verkligen hela havet stormar hos oss just nu, ingen vet 

längre någonting eftersom att vi är uppe på media var och varannan dag. - 

Intervjuperson 1 

 

En medarbetare beskriver hur organisationen inte varit strukturellt förberedd på den mängd 

nya riktlinjer som myndigheten har att förhålla sig till i och med den pågående 

Reformeringen, som ändrat förutsättningarna för Förnyelseresan . Vidare framkommer en 

bild av att denna bristande struktur påverkar det vardagliga arbetet. I relation till den 
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nyinstitutionella teoribildningen kan detta peka på en försvagad formell struktur som ger en 

grogrund för informella sammanslutningar och strukturer inom Arbetsförmedlingen. 

 

Ja.. alltså när en myndighet inte är förberedd i sin struktur inom organisationen och 

genomför en ny förändring då påverkar det det konkreta arbetet och det kvalitativa 

arbetet. - Intervjuperson 2 

 

På en rak fråga om man arbetar utefter Förnyelseresans riktlinjer på kontoret framkommer en 

form av isärkoppling där medarbetarna väljer att bortse från delar i förändringsarbetet 

(Förnyelseresan) för att få det vardagliga arbetet att fortlöpa, vilket klargörs genom 

nedanstående utdrag. 

 

Nej vi arbetar inte utefter Förnyelseresans riktlinjer egentligen. Vi försöker klara av 

hur vi ska ha en fungerande verksamhet där vi praktiskt klarar att sköta vårt 

myndighetsutövande. - Intervjuperson 1 

 

Det började med att man gick in i myndigheten med en känsla av “nu ska jag kämpa 

för detta” men man insåg ganska snabbt att ja, jag hjälper ju inga kunder i och med 

alla de här förändringarna. så min lojalitet låg nog… ja jag gick ju till jobbet och 

gjorde vad jag skulle göra men jag gjorde också några små fulingar på sidan och 

hjälpte folk på sätt man egentligen inte skulle få hjälpa folk på. - Intervjuperson 3 

 

I det översta citatet beskrivs denna isärkoppling ytterligare från de planerade förändringarna 

och tydliggör hur medarbetaren tvingas prioritera ner implementeringen av de olika 

förändringarna till förmån för att lyckas upprätthålla kärnverksamheten och uppfylla sina 

skyldigheter gentemot myndighetens kunder. En medarbetare, vilket exemplifieras i citatet 

ovan, beskriver hur hen utförde arbete som gick emot Förnyelseresans riktlinjer för att vara 

nöjd med sin arbetsinsats i relation till Arbetsförmedlingens kunder, de arbetssökande. I 

enlighet med förtroendets logik så visar medarbetaren upp ett bristande förtroende för att 

förändringarna som följer Förnyelseresan faktiskt bidrar till en effektivare verksamhet.  

 

En annan medarbetare beskriver hur Arbetsförmedlingen konstant genomgått olika typer av 

förändringar och att en “förändringströtthet” infann sig hos individen. Detta ledde till att 

försöken till att implementera Förnyelseresan ignorerades på grund av bristande tilltro till 
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insatserna. Reformeringen beskrivs som en huvudorsak bakom denna “förändringströtthet”. I 

nedanstående utdrag exemplifieras detta. 

 

Enda sen jag började jobba på Arbetsförmedlingen har det alltid varit 

förändringsarbeten igång. Vi var inne i en stor förändringsprocess och mitt i den 

kommer Reformeringen, och då ska vi alltså ändra hur vi jobbar igen… Först hade vi 

ett system, efter några månader kommer Reformeringen och så ändras det igen. så 

jag brydde mig inte så mycket om förändringarna för att jag visste att nästa vecka 

kommer det förändras igen ändå! - Intervjuperson 1 

  

Det insamlade materialet tyder också på en form av “mental” löskoppling där medarbetarnas 

lojalitet har skiftat från Arbetsförmedlingen som myndighet till det lokala kontoret som man 

arbetar på. Medarbetaren har med andra ord isärkopplat sig från myndigheten som sådan och 

fokuserar snarare på det lokala kontorets intressen. Samtidigt framkommer det hur 

medarbetarna sinsemellan ger uttryck för sitt missnöje och alltså använder sig av strategin 

Voice internt inom arbetsgruppen. 

 

Samma medarbetare som i citatet ovan, beskrev vidare hur hen hade svårt att överhuvudtaget 

återge målen och arbetssätten kring Förnyelseresan. Detta förmedlades något humoristiskt 

med ett leende på läpparna, men ger ändå en indikation på att Reformeringen har tagit mycket 

fokus och att Förnyelseresan hamnat i andra hand, vilket exemplifieras här nedan. 

 

Jaa du.. Förnyelseresan.. den satsningen känns det nästan som att jag glömt bort 

(skratt). Det är så mycket åt alla håll just nu att det är svårt att fokusera på en sak i 

taget. Det känns som att det är mycket som faller mellan stolarna. - Intervjuperson 1 

  

Absolut,  det är inget att snacka om. Det är mycket raljerande över huvudkontor. 

Snarare att man känner sig lojal med kontoret i stad X. Sen har ju flera av våra 

kontor stängts, Kontor Y har stängt. Dom är jätteledsna. Dom ska börja pendla nu in 

till stad X.  Dom är jätteledsna, och tycker att det hela är jättejobbigt. Så vart dom 

har sin lojalitet det vet dom nog inte själva. - Intervjuperson 2  

 

Ur det insamlade materialet med medarbetarna framkommer även en bild av att allmänheten 

inte har haft en rättvis bild av hur förändringarna, såsom Förnyelseresan och Reformeringen, 
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har påverkat medarbetarna och deras möjlighet till att utföra sitt arbete så som de velat. Några 

arbetsförmedlare tog initiativet att skicka in en artikel till medier för att öka medvetenheten 

om situationen. Med detta initiativ uttryckte de sitt missnöje, genom Voice, externt som med 

hjälp av tidningen spreds vidare. Artikeln i fråga, i kombination med övrig medial 

rapportering om Arbetsförmedlingen, upplevdes av den intervjuade medarbetaren som ett 

lyckat sätt för att öka medvetenheten från allmänheten och hen beskriver vidare att olika 

aktörer nu har en bättre bild av kontorets utmaningar och vad de gör för samhället. Detta 

exemplifieras med nedanstående citat. (Tidningens namn har bytts ut med “lokaltidningen” 

för att bibehålla det lokala kontorets anonymitet). 

 

Vi var några stycken som tog initiativ till att skriva en artikel, en artikel har varit 

placerad i “lokaltidningen” med våra uttalanden, nu har det varit mycket i media 

hela tiden. Ja, det har skrivits artiklar, men vi har varit häpna här på enheten. Nu 

först börjar man förstå, kommunerna, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

börjar förstå vår situation och att Arbetsförmedlingen har gjort nånting innan också, 

att vi har gjort något som gett resultat som är bra att ha. - Intervjuperson 3 

  

En av de intervjuade medarbetarna förmedlade, precis i slutet av intervjun, en känsla av att 

själva intervjusituationen var en av få möjligheter för hen att berätta om sin och 

myndighetens situation  för någon utanför Arbetsförmedlingen. Att en möjlighet till en kort 

intervju med två studenter sågs som en sådan möjlighet belyser bristen på förutsättningar för 

medarbetaren att ge uttryck för Voice och intervjusituationen i sig blev en plattform för att 

representera Arbetsförmedlingen och Förnyelseresan för någon utomstående. 

 

Jag måste säga att bara det här tillfället, att bli intervjuad av dig och få en chans att 

få berätta för någon utanför kontoret är skönt. Vi har inte så många chanser att 

ventilera eller berätta om vår situation så jag ser den här intervjun som en plattform 

för att berätta om den situationen. (medarbetare x) 

 

5.2.2 Arbetsförmedlingens enhetschef 

Enhetschefen för det lokala Arbetsförmedlingskontoret delar till stor del 

medarbetarnas bild av Förnyelseresan. Men tillägger att förändringar som inte tillhör 

Förnyelseresan, såsom rena budgetfrågor som tillkom i och med Reformeringen även har 

påverkat uppfattningen av Förändringsresan i hög grad. Nedanstående utdrag beskriver hur 
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enhetschefen tänker om medarbetarnas uppfattning om processen som hen beskriver som en 

negativ sådan. 

 

Jag tror att medarbetarna påverkas väldigt mycket och att de flesta upplever det som 

väldigt negativt kopplat till det här med budgeten och minskade resurser samtidigt 

som vi genomför stora förändringar. Så jag tror att de flesta har upplevt att det är 

väldigt svårt, svårt att se syftet med varför förändringarna sker och vad effekterna ska 

bli. Jag upplever också att det finns en önskan om att gå tillbaks till som det var 

tidigare men att det inte är möjligt. - Enhetschef 

  

I utdraget ovan presenteras en av grundorsakerna till de reaktioner som tar sig uttryck på 

olika sätt av olika medarbetare. Närmare bestämt den osäkerhet som präglar arbetet. 

Enhetschefen beskriver hur “de flesta” av kontorets medarbetare delar den här uppfattningen 

och fortsätter med att förklara hur denna osäkerhet tar sig uttryck på Arbetsförmedlingen 

genom nedanstående citat. 

  

Sen ser det lite olika ut, vissa medarbetare jobbar på och tycker inte att det är några 

problem och sen har vi dem som tycker att det är jättejobbigt, den gruppen hörs 

förstås ganska mycket. Så det ser väldigt olika ut inom arbetsgruppen. Det kan skapa 

en del konflikter. - Enhetschef 

  

Enhetschefen verkar har identifierat två olika grupper och två olika sätt att hantera den 

osäkerhet som har uppstått på arbetsplatsen som hen tidigare har förklarat att de flesta 

medarbetarna upplever, vilket också blivit tydligt vid intervjuerna med dessa. Hen beskriver 

hur hen uppfattar att en del av medarbetarna inte uttrycker att det finns några problem och att 

de jobbar på som vanligt. Detta skulle kunna vara ett exempel på en av Hirschmans strategier, 

närmare bestämt Loyalty . Att enhetschefen inte skulle ha hört några klagomål från denna 

grupp går i linje med Hirschmans beskrivning av strategin då en “lojal” medarbetares 

missnöje inte skulle röra sig uppåt i hierarkin. Den andra gruppen som hen nämner är den 

grupp som på ett tydligt sätt utövar sin möjlighet till Voice. 

  

Vi ser ju att många medarbetare söker andra jobb och vi har sagt upp personer och 

samtidigt är det väldigt många som har slutat. I början av året kommer vi 

förmodligen behöva rekrytera då handlar det inte om  att vi utökar resurserna utan vi 
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behöver få in folk för att det är fler som slutat än vad vi räknat med. Det tror jag är 

en bild som kommer bestå så länge det är så här stökigt hos oss, medierna skriver 

mycket om vår situation och personalflykt, då kommer folk röra sig vidare. Det 

kommer  också blir svårt att rekrytera kompetens hit för vilka vill jobba hos oss i det 

här limbot? - Enhetschef 

  

I ovanstående utdrag ser vi ett exempel på att ett stort antal medarbetare valt att lämna 

organisationen och därmed använt sig av Hirschmans mest slutgiltiga uttryck för missnöje, 

Exit. Enhetschefen beskriver vidare hur bilden av att medarbetare lämnar organisationen 

speglas i medierna vilket förväntas få en negativ effekt på Arbetsförmedlingen som 

arbetsgivare och organisationens fortsatta möjlighet till nyrekryteringar. Här kan man ana att 

mängden medarbetare som valt av att använda sig av Exit indirekt har lett till en effekt 

liknande Voice, i det här fallet är det medierna som för de medarbetare som valt att lämna 

Arbetsförmedlingens talan. 

 

På en direkt fråga om hur den tidigare nämnda mediebevakningen av Arbetsförmedlingen 

uppfattas på arbetsplatsen svarar enhetschefen följande: 

 

Jag skulle säga att det är lite dubbelt, för att på ett sätt så är det jag fått till mig från 

medarbetarna att äntligen förstår allmänheten, kommuner, näringslivet vad vi har 

gjort för något. Nu när vi dragit ned så mycket så inser folk att arbetsförmedlingen 

måste finnas. Om vi går  ett år tillbaka så var tonen i media att ”lägg ner AF” idag 

pratar ingen om det utan nu pratas det om att AF måste finnas på fler ställen, AF 

måste få resurser, nu drabbas kommunerna, arbetsgivare får svårt att rekrytera.. så 

jag får ju till mig från många att känslan är att äntligen har några fattat att vi gjort 

väldigt mycket saker, att det inte bara varit skit på arbetsförmedlingen. - Enhetschef 

 

Ur ovanstående citat kan man utläsa att organisationsmedlemmarnas representation av 

arbetsförmedlingen genom deras uttryck av både Exit och Voice har gett resultat genom att 

sprida hur deras situation ser ut och hur den påverkar kärnverksamheten med hjälp av landets 

medier. En intressant frågeställning är huruvida de som stannat använder Voice eller om de 

nyttjat strategin Loyalty vilket innebär en risk för missnöjda medarbetare vilket i sin tur 

riskerar att påverka både arbetstillfredsställelse och produktivitet på Arbetsförmedlingen.  
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Vidare beskriver enhetschefen hur Reformeringen gör det svårt att följa Förnyelseresan 

riktlinjer och samtidigt behålla en god service i myndighetsutövandet. Hen beskriver även en 

“förändringströtthet”, vilket också som nämndes i medarbetar-avsnittet. 

 

Nu när effekterna av Reformeringen börjar synas i verksamheten är min uppfattning 

att vi har svårt att fortsätta arbeta mot Förnyelseresans planer. Det går mycket energi 

åt att hålla igång verksamheten och erbjuda en bra service. Jag tror att många 

medarbetare är trötta på nya förändringar som är svåra att förstå. - Enhetschef 

 

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till dess delar; Tidigare forskning, Teori 

och Metod. Sedan följer en diskussion om, och förslag till, framtida forskning. 

 

6.1 Summering av resultat 
Efter genomgång och kodning av det insamlade materialet har skillnaderna mellan hur 

Förnyelseresan representeras nationellt via Statskontorets rapport och lokalt via ett lokalt 

kontors medarbetare och enhetschef blivit tydlig. I Statskontorets rapport skrivs det om 

förändringen i positiva ordalag, där medarbetare generellt uppskattar de planerade 

förändringarna och dess implementering. En tilltro till att förändringarna kommer att förbättra 

Arbetsförmedlingens position och möjlighet att bistå arbetsmarknadspolitiken framkommer. 

Det finns få redovisade risker i rapporten som är aktuella för Förnyelseresan i samband med 

att Reformeringen implementeras parallellt. Rapporten lyfter däremot brister på effekter av 

Förnyelseresan samt att det endast är en minoritet av Arbetsförmedlarna som anser att 

förändringen har gett positiva effekter på deras arbetssituation nationellt. Vidare har 

rapporten även identifierat att uppföljningar i verksamheten varierar och att regionala och 

lokala kontor följer upp olika typer av mål vilket tyder på en bristande sammanhållning i 

myndigheten nationellt. Man lyfter även att budgetförändringarna, i och med Reformeringen, 

har lett till att anslagen för myndigheten minskat drastiskt och att detta i sin tur kommer 

innebära att myndigheten behöver minska sin personalstyrka. Trots detta ges en bild av 

Förnyelseresan och dess förändringsarbete i rapporten som oberört av detta och att 

myndighetens medlemmar har en väl förankrad bild av förändringen. Statskontoret lyfter att 

trots implementeringen av Reformeringen så är Förnyelseresan aktuell och att man behöver 

fortsätta med implementeringen av Förnyelseresan och dess förändringsarbete.   
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På det lokala kontoret framkommer dock en annan bild . En bild av en myndighet som 

genomgår för stora förändringar för att implementeringen av dem inte ska försämra 

kärnverksamheten, det vill säga att få arbetssökande ut i  jobb. Till följd av att respondenterna 

känner en uppgivenhet gällande att utföra sina arbetsuppgifter, på grund av de massiva 

förändringarna, framkommer en allmän  “förändringströtthet” och ett missnöje. Att 

Reformeringen implementerats innan förnyelseresan avslutats har till synes även lett till en 

form av isärkoppling där respondenterna som vi intervjuat varken har tid eller möjlighet att 

arbeta utefter Förnyelseresans riktlinjer, utan får bortse från planerade arbetssätt för att få 

kärnverksamheten att fortlöpa. Tidsbristen verkar även ha resulterat i arbetsrelaterad stress 

och ett allmänt missnöje bland de intervjuade respondenterna. Några av respondenterna 

uppger hur de just nu inte arbetar mot någon av de två förändringarna. Missnöjet som 

beskrivs i studien verkar, utifrån Hirschmans tre strategier för uttryck för missnöje, främst ta 

sig uttryck i form av Exit. Många medarbetare väljer att lämna organisationen och de 

intervjuade respondenterna nämner hur de tappar kollegor regelbundet. De som är kvar 

verkar efterfråga ökade möjligheter till Voice och bristen på strukturerade möjligheter till 

uttryck av Voice verkar ha lett till att många medarbetare på det lokala kontoret väljer att 

göra sin röst hörd genom inofficiella kanaler, såsom samtal kollegor emellan i lunchrummen 

men även att på egna initiativ genom att vända sig externt, ut till medier. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

I kapitlet där tidigare forskning presenteras valde vi inledningsvis att fokusera på 

övergripande forskning om organisationsförändringar. Såsom hur man kan definiera en 

förändring, hur samhället i stort rör sig mot krav på snabba förändringar och hur 

förändringsprocesser kan påverka framförallt medarbetare inom en organisation. Vi valde 

sedan att fördjupa oss i forskningsfältet ytterligare genom att se hur tidigare forskare 

presenterar hur medarbetare faktiskt reagerar på förändringar och hur de uttrycker ett 

eventuellt missnöje mot processen. 

 

I vårt presenterade resultat tycker vi oss se många likheter med de slutsatser som forskare 

före oss kommit fram till. Zeidler (2015) menar att det som utgör de viktigaste 

komponenterna i människors arbetsliv är kontinuitet, förutsägbarhet och trygghet. Om dessa 

komponenter inte visar sig på arbetsplatsen riskerar det att färga bilden av en förändring i 
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negativ riktning. På det lokala Arbetsförmedlingskontoret berättar våra respondenter om 

snabba, stora och parallella förändringar som implementerades drastiskt, vilket verkar ha 

resulterat i en oro för att inte kunna sköta sina åtaganden gentemot de arbetssökande. Ingen 

av respondenterna beskrev sin arbetssituation eller arbetet med Förnyelseresan som 

kontinuerligt, förutsägbart eller tryggt. I vilken grad detta har färgat deras bild av 

Förnyelseresan låter vi vara osagt, men att resultatet går i linje med Zeidlers (2015) slutsatser 

blir för oss tydligt. Zeidlers (2015) resultat i kombination med Bordias (2004) visar hur 

osäkerhet kan manifestera sig i en organisation under en större förändringsprocess. Bordia 

menar att denna osäkerhet tar sig uttryck genom Hirschmans tre strategier för att uttrycka 

missnöje. Vi anser oss ha lokaliserat en tydlig osäkerhet bland medarbetarna gällande 

Förnyelseresan på det lokala kontoret samtidigt som vi tycker oss se tecken på samtliga av 

Hirschmans tre strategier, framförallt strategierna Voice och Exit. 

Berntson och Näswall (2010) vidareutvecklar hur en person som upplever sig som 

anställningsbar, i högre grad använder sig av Hirschmans sista sätt att uttrycka missnöje, Exit. 

Detta skulle kunna vara en delförklaring till varför en stor andel på det lokala kontoret verkar 

ha uttryckt sitt missnöje genom att säga upp sig, detta då arbetsförmedlare på 

Arbetsförmedlingen ska ha en universitetsutbildning motsvarande 3 år och då de bevisligen 

vid uppsägningen har erfarenhet från myndighetsarbete, bör de ha goda chanser till ny 

anställning och därav mindre att förlora på att säga upp sig. 

 

Som beskrivet ovan tycker vi oss ha upptäckt många likheter mellan vår studies resultat och 

vad tidigare forskare beskriver i sina studier. Vi upplever dock att vår undersökning berör 

delar som tidigare forskare inte undersökt tidigare, i alla fall inte ur en svensk kontext. I en 

relativt grundlig genomgång av tidigare forskning inom forskningsfältet hade vi svårt att hitta 

forskare som undersökt hur en ny förändring kan komma att påverka bilden av den äldre 

förändringen. Då förändringar ofta avlöser varandra inom organisationer anser vi att detta är 

ett område som är värt att undersöka ytterligare. 
 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 
De teorival som studien bygger på har hjälpt oss att på ett strukturerat sätt samla in och 

analysera det empiriska materialet. Den nyinstitutionella teorin har tillåtit oss att analysera 

hur medarbetarna uppfattar förändringen i grunden med hjälp av begreppet 

legitimitetsskapande förändringar och har även tillåtit oss att undersöka huruvida 

organisationen har löskopplat/isärkopplat sig från de formella strukturerna som förändringen 
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fört med sig. Hirschmans tre strategier har hjälp oss att begränsa och definiera hur vi 

undersöker representationen av Förnyelseresan och även den har gett oss en ram för hur 

datainsamlingen och analysarbetet tagit sin form. En svaghet med Hirschmans teori är att den 

endast fångar missnöje. I förändringsprocesser finns förstås även andra reaktioner, 

medarbetare som tycker att det är välkommet och positivt med förändring, även om denna typ 

av representation inte framkom från studiens respondenter. 

 

De båda teorierna har som vi nämnt ovan, format analysarbetet och strukturen men har även 

fört med sig vissa begränsningar i vad vi faktiskt kan uttala oss om i relation till den 

insamlade empirin. Exempelvis har vi inte haft möjlighet att analysera eller diskutera hur 

Arbetsförmedlingens hierarkiska struktur påverkar hur representationen tar sig uttryck på 

nationell nivå. Vi har inte heller kunnat undersöka begreppet “legitimitetsskapande 

förändring” på djupet då vårt material inte sträcker sig över externa aktörer och om deras bild 

av Arbetsförmedlingen uppfattas som legitim eller inte. Vi har även begränsat oss till 

Hirschmans tre strategier när det kommer till hur representationen tar sig uttryck genom 

missnöje från medarbetarna på den lokala nivån, risken finns att vi därmed fått 

“tunnelseende” och förbisett andra typer av representationer av Förnyelseresan. 

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod  

I denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer samt en textanalys  för att kunna undersöka hur representationen av 

Arbetsförmedlingens organisationsförändring Förnyelseresan påverkats av implementeringen 

av Reformeringen. Syftet med denna metod var att få en bild av hur den nationella 

representationen i form av de olika sektionerna samt huvudkontoret representerar 

förändringen med hjälp av Statskontorets nationella rapport om Arbetsförmedlingens 

Förnyelseresa samt hur denna representation kunde relateras till den lokala representationen 

på ett arbetsförmedlingskontor.  De svårigheter som uppenbarade sig i genomförandet av 

intervjuerna, och således även resultatet, var att särskilja på de två separata förändringarna 

som genomfördes i organisationen. Flera gånger var vi tvungna att betona att det var just 

Förnyelseresan som vi efterfrågade och inte Reformeringen. Denna problematik har ledde till 

att det var svårt att urskilja vilken förändring som diskuteras under de givna frågorna om 

förändringen, och visar också på att respondenterna i nuläget har svårt att särskilja de båda 

förändringarna. En respondent beskrev att hen i princip glömt vad Förnyelseresan innebär i 
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praktiken till följd av Reformeringens intåg. Detta hade kunnat undvikas med tydliga frågor 

som direkt betonade vilken förändring vi avsåg med en given fråga. Dock begränsade vi detta 

i högsta möjliga mån genom att ställa följdfrågor som ytterligare smalnade av området som 

berördes. Detta kan ha fått negativa effekter i form av ledande frågor men även skapat 

positiva effekter som exempelvis en minimering av missvisande svar. 

  

Vidare har urvalet för vår studie begränsat representationen i studiens resultat på grund av att 

urvalet är för litet för att kunna ge en representativ bild av förändring. Denna problematik 

försvårades av Arbetsförmedlingens turbulenta situation. Studiens urvalsmetod var ett 

snöbollsurval, denna typ av urval kan kritiseras för att det finns en risk att de respondenter 

som tillkommer till studien är likasinnade och således endast reproducerar den bild som den 

tidigare respondent har givit. Även detta var svårt att beakta med grund i bristen av 

respondenter. Då det fanns få rapporter eller dokument som berörde Arbetsförmedlingens 

situation, utöver den mediala rapporteringen, så blev även urvalet av rapport bristande. 

Statskontorets rapport kring Förnyelseresan hade brister i sin representation av medarbetarnas 

uppfattning av organisationsförändringen, medarbetarnas representation av förändringen 

belystes endast i kvantitativ form (%).  

  

Vidare lyfte inte rapporten några möjligheter för medarbetarna att uttrycka sig eller förmedla 

åsikter kring Förnyelseresan vilket också präglade resultatet. Dessa begränsningar kan 

förklaras av att rapportens syfte främst vara att analysera Arbetsförmedlingens interna 

ledning, styrning och uppföljning i relation till Förnyelseresan och inte att analysera 

representationen av förändringen. Detta gäller även bristen på beaktande av Reformeringen i 

rapporten då Statskontoret släppte denna rapport två månader efter att Reformeringen blev 

känd. Vidare kan man argumentera för att Statskontorets rapport kring Förnyelseresan visar 

på Statskontorets representation av Förnyelseresan och inte Arbetsförmedlingens nationella 

representation av organisationsförändringen. Detta beaktades i studien och rapporten 

inkluderades trots detta, anledningen till det var att vi ansåg att då Statskontoret baserade sin 

rapport på empirisk data som var inhämtad från Arbetsförmedlingen och dess medarbetare 

ansåg vi att den visade på en representation från myndigheten. 
 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Utifrån studiens resultat samt Meyer & Rowans (1977) teori om legitimitetsskapande 

förändringar kan vi se att Förnyelseresan har tendenser till en legitimitetsskapande 
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förändring. Med grund i detta och det faktum att Reformeringen avser omfattande 

nedskärningar av budgetanslag och personalomsättningen så kan vi dra slutsatsen att 

Reformeringen är en mer akut förändring. Konsekvenserna av detta blir att Förnyelseresan 

hamnar i skymundan och nedprioriteras. Det som sedan blir intressant är hur den nationella 

representationen av Förnyelseresan bejakar denna kontext. Under studiens 

forskningsprocessen identifierade vi skillnader mellan hur Förnyelseresan representerades på 

nationell och lokal nivå, vilket redogjorts för i summeringen av resultatet. Den nationella 

representationen visar på ett låg beaktande av Reformeringen påverkan på det fortsatta arbetet 

med Förnyelseresan. Medan den lokala representationen visar på en stor påverkan av 

Reformeringen i deras arbete med Förnyelseresan. Vidare belyser det lokala kontoret 

svårigheter med att prioritera en förändring och att man istället väljer att inte implementera 

något av det. Här finns även tecken på att de lokala enheterna har löskopplat sig från 

verksamhetens nationella mål. Vidare finns det tecken på ett stort missnöje bland 

medarbetarna som har resulterat i att anställda lämnar Arbetsförmedlingen vilket är en 

uttrycksform via Exit samt att de uttrycker sig via Voice genom olika kanaler såsom internt 

och extern via medier. 

  

Vårt material innefattar endast en enda, mycket komplicerad och debatterad situation som 

Arbetsförmedlingen nu befinner sig i. Att ha två parallella förändringsprocesser är nog i sig 

inte särskilt ovanligt, även om vi via vår kartläggning av tidigare forskning inom 

forskningsfältet inte lyckats hitta studier kring den specifika frågan. Vi har visat på brister 

som kan uppkomma om dessa parallella förändringar inte lyckas komplettera varandra. Vi 

anser att det vore intressant att hitta och undersöka om två förändringar istället kan fungera 

som kompletterande gentemot varandra och se hur de kan fungera som stödjande istället för 

motverkande.  
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Bilaga 1. 
 
För medarbetare 

• Vad är din roll här hos AF? 
• Hur länge har du jobbat på AF? 
• Skulle du kunna beskriva vad dina arbetsuppgifter är under en arbetsdag? 

 
• Hur väl känner du till Förnyelseresan? 
• Vad är din upplevelse av arbetet med Förnyelseresan? 
• Anser du att Förnyelseresan hittills lett till förbättringar av verksamheten? 
• Hur har Förnyelseresan påverkat dina arbetsuppgifter? 

 

• Talar ni inom arbetsgrupperna om Förnyelseresan? 
• Enligt din upplevelse, hur pratas det om förnyelseresan på kontoret? 
• Om du upplever osäkerhet kring din arbetssituation, hur och till vem uttrycker du 

denna osäkerhet? 
 

• Är du medveten om de uppsatta målen som Förnyelseresan ska hjälpa 
Arbetsförmedlingen att uppnå? 

• Upplevs målen som rimliga? 
• Arbetar ni mot dessa mål?  
• Upplever du att målen förbättrar verksamheten? 

 

• Hur skulle du säga att arbetet med Reformeringen har påverkat arbetet med 
Förnyelseresan? 

• Har ert fokus skiftat från Förnyelseresan till Reformeringen? Om Ja, isåfall hur? 
• Upplever du att ni har lyckats balansera de bägge förändringarna? Om Ja, isåfall hur? 

Om nej, isåfall hur? 
 
 
För enhetschef 

• Vad är din roll här hos AF? 
• Hur länge har du jobbat på AF? 
• Skulle du kunna beskriva vad dina arbetsuppgifter är under en arbetsdag? 

 
• Hur väl upplever du att medarbetarna känner till Förnyelseresan? 
• Vad är din upplevelse av arbetet med Förnyelseresan? 
• Anser du att Förnyelseresan hittills lett till förbättringar av verksamheten? 
• Hur har Förnyelseresan påverkat dina arbetsuppgifter? 

 
• Talar ni inom arbetsgrupperna om Förnyelseresan? 
• Enligt din upplevelse, hur pratas det om förnyelseresan på kontoret? 
• Om du upplever osäkerhet kring din arbetssituation, hur och till vem uttrycker du 

denna osäkerhet? 
 

• Är du medveten om de uppsatta målen som Förnyelseresan ska hjälpa 
Arbetsförmedlingen att uppnå? 

• Upplevs målen som rimliga? 
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• Arbetar ni mot dessa mål?  
• Upplever du att målen förbättrar verksamheten? 

 

• Hur skulle du säga att arbetet med Reformeringen har påverkat arbetet med 
Förnyelseresan? 

• Har ert fokus skiftat från Förnyelseresan till Reformeringen? Om Ja, isåfall hur? 
• Upplever du att ni har lyckats balansera de bägge förändringarna? Om Ja, isåfall hur? 

Om nej, isåfall hur? 
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Bilaga 2. 

Informerat samtycke  

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie om Förnyelseresan 
och reformeringen av Arbetsförmedlingen. 
 
Vi heter Adrian Vejbrink Kildal och Mohammad Maarof och tar vår kandidatexamen (C-
nivå) i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal vid Uppsala 
universitet i höst. I utbildningen ingår att genomföra en studie, som kommer att presenteras i 
form av en skriftlig rapport vid sociologiska institutionen. Studiens syfte är att undersöka hur 
Reformeringens intåg kommit att påverka din bild av och ditt arbete med 
förändringsprocessen Förnyelseresan. 

 
För att kunna genomföra denna studie vill vi gärna intervjua dig som har kunskap om 
studiens tema. Intervjun beräknas att ta ungefär 45 minuter och kommer att spelas in på en av 
våra telefoner. Ljudfilen skrivs därefter ut i text (transkriberas), deltagarna ges pseudonymer 
och ljudfilen raderas. Inspelningen av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
betyder att endast författarna till studien kommer att tillgå ljudfilen innan den raderas. Den 
transkriberade intervjun blir sedan analyserad och citat ur materialet presenteras i uppsatsen. 
Intervjudeltagares riktiga namn kommer därmed inte att förekomma i uppsatsen men 
befattning kan komma att nämnas varför vi inte kan garantera anonymitet.   
 
Genom att skriva under intygar du att du har fått information om studien och ger ditt 
samtycke till att delta. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Detta gör 
du genom att kontakta en av nedanstående. Du är också välkommen att kontakta oss vid 
frågor eller för ytterligare information. 
 
Väl mött 
 

 

--------------------------  ------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum   Deltagares signatur 

Mohammad Maarof, Student 
Uppsala Universitet 
Mohammad.Azad.Maarof@gmail.
com  
076-0285192  

Adrian Vejbrink Kildal, Student 
Uppsala Universitet 
Adrianvejbrinkkildal@gmail.com 
070-4801514 

Huvudansvarig handledare  
Mai Lundemark, doktorand 
Sociologiska institutionen 
Uppsala Universitet 
Mai.lundemark@soc.uu.se 
018-471 7398 
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