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Sammanfattning

Undersökningen  genomfördes vid Södertörns brandförsvar.
Brandförsvaret har från januari 1993 bildat ett brandförsvarsförbund i
vilket Tyresö, Huddinge, Haninge, Skogås och Nynäshamns
brandstationer ingår. Syftet med undersökningen var att studera
variablerna information, inflytande, engagemang och attityd inför
denna organisationsförändring. Min frågeställning var om de personer
som säger sig ha erhållit information och känner inflytande och är
engagerade, har en mer positiv attityd inför omorganisationen än de
personer som känner avsaknad av dessa tre variabler.  Min hypotes var
att det finns ett positivt samband mellan dessa tre variabler och attityd
inför omorganisationen. En enkät delades ut, sommaren 1992, till
totalt 98 brandmän vid de fem brandstationerna. Enkäten bestod av 30
frågor. Frågorna 7, 14, 21 och 28 var kriterievariabler. De två sista
frågorna var öppna frågor. Variabeln attityd var den variabel med
högst medelvärde för hela undersökningsgruppen.   Nynäshamn
brandstation hade högst medelvärde i samtliga fyra variabler. Det gick
inte att påvisa att någon av de oberoende variablerna har högre
samband än någon annan med den beroende variabeln, attityd inför
omorganisationen. De öppna frågorna visade att  brandmännen kunde
skriva ned fler tänkbara positiva konsekvenser än negativa.
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Inledning

Teoretisk bakgrund

Vad är en organisation? Om vi rådfrågar vårt lexikon betyder organon verktyg och redskap.
Verktyg används i vissa syften med avsikt att åstadkomma något. Oftast är det vissa uppsatta
mål som ska åstadkommas (Borgert, 1992).

Leif Borgert utgår, i sin doktorsavhandling, från frågan om vår tid inte kan karakteriseras som
organisationernas era. Han menar att vi är fångade av tanken på rationalisering och ordning.
Organisationsförändringar har varit och är idag en dominerande lösning på många olika slags
problem (Borgert, 1992). Organisationer över hela världen har börjat uppmärksamma att
nyckelingrediensen i ett framgångsrikt utvecklingsarbete är tillvaratagandet av individens
egen kreativitet och vilja. För att ledare i organisationer ska kunna tillvarata dessa egenskaper
krävs att medlemmarna i en organisation kommunicerar med varandra (Evans & Russel,
1990). Människor i förändring har ett enormt informationsbehov och detta behov är alltid fyllt
med en blandning av fakta, förmodan och rykten. Som allt annat växande är förändringsarbete
beroende av klimatet, såväl förändringsmotstånd som förändringsvilja måste beaktas vid ett
förändringsarbete. Intresset har genom tiden mer och mer riktats mot individen och hennes
behov. Chefer och ledare är väl medvetna om svårigheterna att förändra en organisation utan
den enskilde individens medverkan (Borgert, 1992).

Att förändra en organisation utan motstånd  från medlemmarna i organisationen är en nästan
omöjlig uppgift. För att en organisationsförändring ska lyckas krävs en enorm mängd
flexibilitet av alla involverade. Om organisationen innehar sådana flexibla människor beror
mycket på det redan befintliga klimatet i organisationen. Alla organisationer kräver dock
förnyelser och förändringar. Nya tekniker medför nya arbetsmetoder och behovet av förnyelse
är oundvikligt.

Av ovanstående resonemang anser jag att det är angeläget att få kunskap om vilka eller vilken
komponent som är av betydelse för att en organisationsförändring ska upplevas positiv av så
många individer som möjligt inom en organisation. Detta var också syftet med föreliggande
undersökning, att studera de utvalda variablerna information, inflytande och engagemang och
dess betydelse för en individs attityd inför en omorganisation.

Beskrivning av variablerna

Jag har i denna undersökning avgränsat mig till tre faktorer som jag anser intressanta att
studera och som kan påverka en persons attityd inför en omorganisation. Dessa tre är
information, inflytande och engagemang.

Förmedling av information intar en central plats bland de organisatoriska processerna.
Information krävs för att problem ska kunna lösas och för att beslut ska kunna fattas. I varje
beslutssituation förekommer högre eller lägre grad av osäkerhet, vilken många gånger kan
minskas genom ökad information. Det förutsätter att sändare och mottagare av informationen
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befinner sig på samma våglängd. Information måste vara relevant, fullständig, oförvanskad
och aktuell (Bruzelius & Skärvad, 1989). Förutsättningarna för en lyckad
informationsspridning är att information betraktas som en process och inte som en maktfaktor.
Med process menas att information ska vara tillgänglig utan hinder och villkor för de
anställda. Maktfaktor blir information om man medvetet undanhåller den (Westley, 1990).

En  modell, för att beskriva kommunikation mellan människor, är det s.k Joharifönstret, se
figur nedan. Modellen har utvecklats som ett resultat av populärpsykologins försök att
beskriva människors samspel och kommunikation med varandra.

                                                  känd av jaget                   okänd av jaget

känd av andra öppna jaget blinda jaget

okänd av andra dolda jaget okända jaget

Figur 1. Joharis fönster (Bruzelius & Skärvad, 1989).

Modellen går ut på att,  på en arbetsplats eller på annat håll finns två informationskällor.
Dessa två är jaget och andra människor. Modellen delas in ytterligare en gång nämligen i
känd respektive okänd. Den information som är känd av både jaget och andra kallas för det
öppna jaget. Detta är det fält där huvuddelen av vårt informationsutbyte sker.

Fältet där information är känd av jaget, men inte av andra kallas för det dolda jaget. Detta fält
ryms av självinsikter man har, men vilka inte är kända av andra. Det blinda jaget har inte
riktig kontroll över sig, utan andra vet mer om oss än vi själva vet. När information varken
föreligger hos en själv eller hos andra befinner vi oss inom det okända jaget. En viktig aspekt
är att dessa fyra fönster kan ha olika storlek från person till person och från situation till
situation. Vi vet att vissa människor har ett mycket stort öppet fönster mot omvärlden, medan
andra har ett mindre öppet fönster. Vad som på en arbetsplats vore mycket behändigt vore om
alla hade ett stort öppet jag. Då borde, rent teoretiskt, förutsättningarna för god
kommunikation stå på sin topp (Mabon, 1983).

Av detta kan vi dra följande slutsats. Även om information finns tillgänglig för alla, beror det
mycket på oss själva hur mycket vi tar till oss. För att maximera informationsutbytet, krävs att
fönstret för det öppna jaget är mycket stort. Naturligt nog, är inte verkligheten alltid sådan.
Missförstånd förekommer alltid i kommunikation mellan människor, för att det öppna jaget är
alldeles för litet. Människor tror att kommunikation är enkelt och okomplicerat och att det
meddelande man sänder ut är identiskt med det meddelande som når mottagaren, så är det
dessvärre inte. En precis kristallklar, rak och okomplicerad kommunikation kräver att sändare
och mottagare har exakt samma bakgrund och livserfarenheter, en sådan situation är omöjlig
och existerar inte i verkligheten. Hur vi tar till oss information färgas även av vad vi har för
erfarenheter av tidigare och liknande situationer (Napier & Gershenfeld, 1989).
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Om skäl och syfte med förändringen inte står klart för individen, kan man inte räkna med
annat än motstånd från individens sida. Om förändringen kommer snabbt och är mycket
genomgripande och radikal ökar behovet av information. I dessa situationer är det av särskilt
stor betydelse att ledningen identifierar personalens behov av information, vad finns det för
frågetecken,  och att man hanterar hela förändringsprocessen på ett sätt som inger respekt och
förtroende hos de anställda. Människor fungerar så, att vi är rädda för att ge oss in i ett helt
nytt och främmande område utan att veta någonting om det nya och okända. Vi vet vad vi har,
men inte vad vi får. Detta gör det tryggare för oss att sitta kvar i våra gamla sitsar än att pröva
våra vingar på nya områden. Utan information är det svårt att veta vad man ska göra, åt vilket
håll man är på väg, på vilket sätt organisationen ska förändras, samt varför. Information
definieras som, det sätt genom vilket vi erhåller vetskap om det nya och okända (Bruzelius &
Skärvad, 1989).

För att på ett tydligt sätt illustrera grad av inflytande och hur detta kan variera, utgår jag från
figur nedan.

Figur 2. Demokratitrappan.

Källa: Bruzelius & Skärvad, 1989.

Figuren kallas för demokratitrappan eller inflytandestegen. Information efter beslut innebär
naturligtvis mycket ringa inflytande. Självbestämmande ställer stora krav på kompetenta
medarbetare, vilka kan agera självständigt inom vissa givna ramar.

Detta ställer också höga krav på en fungerande kommunikation mellan ledning och övriga
anställda. Ledningen måste upprätta ett vertikalt informationsutbyte genom t.ex
projektgrupper och direktkontakt mellan anställda och chefer. Dessa två lösningar ger
individen ett större inflytande. Stegen är många upp till självbestämmande. Alla företag har
nog för avsikt att befinna sig högst upp på stegen, men vägen dit är lång. På steget "samråd
men ledningen beslutar" är det många företag som befinner sig  (Bruzelius & Skärvad, 1989).

Man brukar vidare skilja mellan direktinflytande och representativt inflytande. I det förra ges
de anställda möjlighet att själva påverka den egna arbetssituationen, genom att deltaga i
möten och beslut. I det senare representeras de anställda av fackliga företrädare vid möten och
beslut av olika slag. Det råder delade meningar om vilket av dessa två alternativ som gynnar
individen mest  (Bruzelius & Skärvad, 1989).

Självbestämmande
Vetorätt/Tolkningsföreträde

Medbestämmande inom ramar
Förhandlingsrätt

Samråd men ledningen beslutar
Förhandlingsrätt/Invändningsrätt

Information före beslut
Information efter beslut

Inflytandenivå

Litet

Stort
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Människor är av naturen olika starkt engagerade i t.ex sina arbetsuppgifter. Forskaren
McClelland menar att man kan skilja mellan teori X och teori Y människor. Många
traditionella organisationsskolor var anhängare av teori X. Teori X baseras på följande
antaganden om människan i arbetslivet. Arbetet i sig är motbjudande. Människor är inte
ambitiösa, inte beredda  att ta ansvar och föredrar att bli styrda. Teori Y har en lite annorlunda
syn på människan. Människan tycker att arbete är lika naturligt som att leka, om villkoren är
gynnsamma. Kreativitet och utmärkt problemlösningsförmåga är självklara egenskaper.
Motivation gör sig gällande vad det än gäller för aktiviteter. Teori Y-människan har perfekt
självkontroll. På senare tid har de flesta organisationsskolor övergått till teori Y. Människan är
inte lat och opålitlig av naturen, men det krävs gynnsamma förhållanden för att hon ska
utveckla sina goda egenskaper och känna sig engagerad i sina arbetsuppgifter. Denna uppgift,
att skapa de rätta förhållandena, läggs i idag till största delen på företagsledningen. Ledningen
kan t.ex hjälpa sina anställda att mogna genom att överlåta allt större områden till
självstyrning, då blir människan automatiskt engagerad (Mabon, 1983).

Den beroende variabeln i  undersökningen är attityd. En attityd uppstår till stor del genom
kontakt med andra människor. En definition av attityd är, "tendensen att avge ett visst
värdeomdöme om ett förhållande eller ett föremål" (Mabon, 1983 s.87). Variabeln attityd är
en s.k inskjuten variabel. Med det menas, inom beteendevetenskapen, att den är mycket svår
att mäta och studera. För att söka förklara människors attityd underlättas arbetet av om vi
tillåts ta hänsyn till bakomliggande faktorer. Låt mig klargöra denna komplexitet. Man skiljer
ofta mellan tre olika attitydkomponenter. Den första är den kognitiva komponenten, dvs
individens kunskaper om objektet. I detta fall är objektet en organisationsförändring. En
affektiv komponent tar hänsyn till individens känslor gentemot organisationsförändringen.

Till sist kan attityden ha en varierande grad av centralitet i individens liv, dvs vilken central
ställning denna organisationsförändring har för individen. En arbetsplats betyder ju olika
mycket för olika personer och i olika skeden av livet. I de två tidigare fallen torde information
ha en viss betydelse. Med information ökas kunskapen om objektet och därmed förstärker
individen sin positiva eller negativa inställning. Detta påverkar i sin tur känslorna inför t.ex en
organisationsförändring (Mabon, 1983).

Attitydmätning är ett svårt område. I denna undersökning har en metod kallad Likert
modellen använts för attitydmätning, samt för övriga tre variabler. Denna modell utgår från ett
antal påståenden där respondenten, på en fem-gradig skala, anger i vilken grad han
instämmer.

Omorganisationen

Bakgrund till omorganisationen

Enligt räddningstjänstlagen, från 1986, är varje kommun skyldig att svara för
räddningstjänsten inom kommunen. Kommunerna får gärna komma överens om att ha en
gemensam räddningskår. En särskild viktig bestämmelse i lagen handlar just om skyldigheten
för kommunerna att ta tillvara möjligheterna att samordna varandras resurser. Vid årsskiftet
1990-1991 samordnades den operativa räddningstjänsten för kommunerna Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Södertälje och Tyresö under en gemensam ledning. Mot bakgrund av det
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positiva resultatet i form av ökad effektivitet och ett förbättrat ekonomiskt resultat, fick
brandförsvaret av kommunstyrelsen i Haninge, till uppgift att utreda ett vidare och djupare
samarbete mellan övriga Södertörnskommuner.

Kommunstyrelsen i Huddinge beslöt 1991-11-11 att brandledningen i Huddinge tillsammans
med personalutskottet i kommunen närmare skulle undersöka förutsättningarna för ett
fördjupat samarbete mellan Haninge, Huddinge och Nynäshamns brandförsvar. Till Huddinge
hör även Skogås brandstation. I anslutning till detta beslut föreslog Tyresö brandförsvar 1992-
01-26 att även Tyresö kommun ska om möjligt beredas plats att delta i en utredning om
eventuellt framtida samarbete. 1992-02-25 tillstyrkte Tyresö tekniska nämnd detta förslag. En
tjänstemannagrupp bestående av brandcheferna och  berörda chefstjänstemän utredde
förutsättningarna för en samordning av räddningstjänsten i de fyra kommunerna.

Resultatet redovisades i en rapport som utkom 1992-04-15. Rapporten beskriver bl.a att man
genom denna samverkan kan spara upp till 7,4 mkr per år och att det gemensamma förbundet
ska bedriva verksamhet från och med januari 1993. Enligt initiativtagarna till denna
samverkan ger en gemensam räddningstjänst bättre förutsättningar att ge människor ett bra
skydd mot olyckor. Det uppsatta målet är enligt rapporten att åstadkomma en effektiv och
slagkraftig räddningstjänstorganisation. Totalt sett förfogar samhället över tillräckliga resurser
för räddningstjänsten.

De lokala räddningsstyrkorna i kommunerna är emellertid dimensionerade i huvudsak för
bekämpning av bränder i bostäder. Vid bekämpning av större olyckor krävs att en samordning
av flera kommuners räddningsstyrkor snabbt kan ske. För att uppnå dessa höga krav på
snabbhet och effektivitet krävs bra organisatoriska förutsättningar. Brandmännen måste t.ex
kontinuerligt utbildas och tränas gemensamt för sina uppgifter. Vad som vidare skulle uppnås

genom en samverkan var färre antal chefer, vilket drar ned kostnaderna. Specialutrustning kan
inköpas av en station istället för att samtliga stationer tvingas köpa samma utrustning, även
detta drar ned kostnaderna. Likaså kan man inom utbildningen driva gemensamma
övningsanläggningar över kommungränserna.

Den nya organisationen

I det nya förbundet ska ingå en brandchef och en vice brandchef för hela förbundet. Tidigare
fanns en brandchef och en vice brandchef per station. Vid ett av mina möten med
brandledningen i Huddinge frågade jag vilka konkreta förändringar brandmännen kommer att
bli varse.

De svarade att det kommer att bli färre chefer i den nya organisationen och att inköp av
specialutrustning kommer att ske gemensamt. Genom dessa två åtgärder skulle man spara en
betydlig summa pengar. De chefer som ingår i den nya organisationen har alla tillsatts genom
beslut i respektive kommun.

Som svar på frågan om det kommer att inrättas en personalpool med personal som cirkulerar
mellan stationerna svarade ledningen mig, att så kommer det inte att bli. Alla brandmän får en
fast tjänst vid en station. Cirkulation kan komma att inträffa under semestertider. Den nya
organisationen innebär nya regler beträffande semester. Det är tänkt så att varje station
tilldelas en semestermånad. Denna period skulle alltså sträcka sig från och med maj till och
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med september. Det skulle enligt ledningen underlätta planeringen. Ledningen betonade att de
gånger brandmännen ska infinna sig på annan station är vid gemensam utbildning och träning.
Detta skulle vara en av de positiva konsekvenserna av omorganisationen, att man lär känna
sina kollegor vid andra stationer i grannkommunerna.

Sammanslagningen medför en gemensam organisation med gemensam styrelse och
gemensamt personalansvar. I styrelsen ingår politiker från de fyra kommunerna, Huddinge
och Skogås tillhör samma kommun. Under sig har de en brandchef och en vice brandchef.
Administrativt säte blir i Haninge, medan det operativa centrat kommer att finnas i Huddinge.
Det blir i stort sett samma volym på den nya organisationen, dvs 220 till 230 heltidsanställda
och 50 till 60 deltidsanställda. Södertörns brandstyrka blir i och med detta landets tredje
största efter Stockholm och Göteborg.

De anställda informerades om den nya organisationen genom att den blivande brandchefen
höll ett möte per station och skift. Detta skedde våren 1992. Informationen spreds muntligt
och de anställda fick chans att ställa frågor.

Metod

Datainsamling

En enkät utformades rörande de fyra variabler som ingår i undersökningen. Distribution av
enkäten skedde vid 20 olika tillfällen, då det arbetar fyra skift vid varje brandstation och det
ingick fem stationer i undersökningen. Vid distributionstillfället presenterade jag mig och
talade om att undersökningen skulle ingå i min c-uppsats. Innan enkäterna delades ut
informerades brandmännen muntligen om att det hela var konfidentiellt och att inga
individuella svar skulle redovisas. När de hade fyllt i enkäten lade de den i ett kuvert som de
klistrade igen för att säkra det konfidentiella. Resultaten grundar sig även på tre stycken
intervjuer som jag gjorde med ledningen för brandförsvaret vid Tyresö, Huddinge och
Nynäshamns brandstationer.

Enkät och undersökningsdeltagande

Enkäten delades ut till totalt 98 av 125 brandmän. Bortfallet förklaras av semstrar. Annan
personal på en brandstation är den administrativa personalen, brandchefer, samt
ambulansförare. Dessa grupper uteslöt jag ur undersökningen för att undersökningsgruppen
skulle bli så homogen som möjligt.

Eftersom undersökningstillfället inföll under semestertider,  finns ett visst bortfall per station.
På Haninge brandstation besvarades enkäten av 24 brandmän av totalt 37. På Tyresö svarade
23 stycken av 28 på enkäten. Nynäshamns brandstation har deltidsanställda brandmän också,
dessa uteslöt jag ur undersökningen. Jag ansåg att de inte befinner sig på stationen lika
mycket som övrig personal och då inte har samma tillgång till information. Detta resulterade i
fyra stycken enkätsvar, av toatlt 11, från Nynäshamn brandstation. På Huddinge station
besvarades enkäten av 29 brandmän av toalt 33 anställda. På Skogås brandstation besvarades
enkäten av 18 stycken av toalt 23 stycken heltidsanställda. Huddinge och Skogås
brandstationer hör ihop, men är uppdelade på två stationsbyggnader.
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Enkäten utgjordes av 30 frågor. Fråga  nummer 1 - 7 rörde variabeln information, fråga
nummer 8 - 14 rörde variabeln inflytande, fråga nummer 15 - 21 rörde variabeln engagemang
och fråga nummer 22 - 27 rörde variabeln attityd inför omorganisationen. Samtliga frågor
hade fem svarsalternativ, från stämmer inte alls, stämmer dåligt, stämmer delvis, stämmer bra
till stämmer helt. Frågorna nummer 29 och 30 var två öppna frågor där försökspersonerna
skulle ange tre tänkbara positiva respektive tre tänkbara negativa konsekvenser med
omorganisationen. Frågorna nummer 7, 14, 21 och 28 var kriterievariabler i syfte att mäta
validiteten i de övriga frågorna. För att undvika ett givet svarsmönster hade frågorna 2, 6, 9,
13, 16,  17, 19,  22,  24 och 27 formulerats så att svarsalternativen graderats i motsatt riktning.

Undersökningsvariablerna

Variablerna definieras enligt följande,

Information = i vilken grad man är medveten om omorganisationen och dess konsekvenser,
samt vet var ytterligare fakta finns att hämta.

Inflytande = i vilken grad man får gehör för sina synpunkter och känner att ens egna åsiker
beaktas.

Engagemang =  i vilken grad man delar organisationens mål och värderingar, samt medverkar
aktivt i förändringen.

Attityd = i vilken grad man, för egen del, ser med positiva respektive negativa ögon på
omorganisationen.

Analys

Först beräknades medelvärde och standardavvikelse för respektive variabel för hela
undersökningsgruppen. Även medelvärde för respektive variabel per station beräknades.

Den yttre validiteten i frågorna kontrollerades genom att beräkna korrelationen mellan
respektive fråga och dess kriterievariabel. Undersökningens syfte och frågeställning
kontrollerades genom korrelationer mellan frågorna för respektive variabel och den beroende
variabelns frågor. Syftet med dessa korrelationer var att se vilka av de oberoende variablernas
frågor som korrelerar högst med den beroende variabelns frågor.

De två öppna frågorna sammanställdes genom grupperingar efter identiska svar.  De fem mest
frekventa positiva respektive negativa svaren per station, samt för hela undersökningsgruppen
beaktades.

Kriterievariablerna 7, 14, 21 och 28  analyserades så att linjen på vilken personen skulle sätta
ett kryss,  delades in  i fem lika stora intervaller. Sedan graderades linjen från ett till och med
fem, precis som övriga frågor.
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Resultat

Nedan följer en tabell över medelvärde och standardavvikelse (sd) för respektive variabel.
Värdena representerar hela undersökningsgruppen.

Tabell 1.   Variablernas medelvärde och standardavvikelse.

Medelvärde Sd
Information 2,80 1,09
Inflytande 1,95 1,02
Engagemang 2,86 1,15
Attityd 2,94 1,13

Som framgår av tabell 1 är det den beroende variabeln attityd som har högst
genomsnittspoäng (2,94).Engagemang är den oberoende variabel som har högst
genomsnittspoäng (2,86). Information (2,80) och inflytande (1,95) kommer på trede
respektive fjärde plats. Vad beträffar standardavvikelse ser vi, enligt tabell 1, att inflytande är
den variabel där observationerna avviker minst från sitt medelvärde (1,02).

Av tabell två nedan, kan vi se hur variablernas medelvärde skiljer sig åt mellan de fem
brandstationerna.

Tabell 2. Variablernas medelvärde för respektive station.

Tyresö Nynäshamn Haninge Huddinge Skogås
Information 2,61 3,61 2,29 3,11 3,07
Inflytande 1,90 2,46 1,70 2,13 1,94
Engagemang 2,99 4,07 2,33 3,03 2,83
Attityd 3,06 3,79 2,50 3,16 2,85

Den station som har högst svarspoäng i samtliga variabler är Nynäshamn. Haninge är den
station som har lägst svarspoäng i samtliga variabler. Huddinge, Skogås och Tyresö skiljer sig
inte betydande åt. Engagemang för Nynäshamns brandstation är det enda värdet över 4,0
(4,07).

För att kontrollera den yttre validiteten beräknades korrelationen mellan respektive fråga och
dess kriterievariabel. Tabell tre nedan representerar hela undersökningsgruppen.
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Tabell 3. Korrelationen mellan respektive fråga och dess kriterievariabel för samtliga fyra
variabler.

Fråga Information
Fråga 7

Fråga Inflytande
Fråga 14

Fråga Engagemang
Fråga 21

Fråga Attityd
Fråga 28

1 0,75 8 0,38 15 0,44 22 0,68
2 0,13 9 0,25 16 0,40 23 0,60
3 0,52 10 0,33 17 0,39 24 0,48
4 0,63 11 0,40 18 0,36 25 0,36
5 0,75 12 0,26 19 0,39 26 0,59
6 0,08 13 0,16 20 0,46 27 -0,22

Som framgår av tabell tre har de flesta frågor låg validitet. Frågorna nummer 2, 6, 9, 12, 13
och 27 har mycket låg validitet, alla under 0,30. Frågorna nummer ett och fem har högst
validitet (0,75). Variabeln inflytande har den lägsta validiteten, här ligger ingen fråga över
0,40.

Nedan ses korrelationerna mellan de oberoende variablerna och den beroende.

Tabell 4. Korrelation mellan frågorna för variabeln attityd och för variabeln information.

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7
22 0,36 -0,08 0,37 0,28 0,32 -0,17 0,38
23 0,56 0,04 0,43 0,35 0,45 -0,12 0,51
24 0,19 0,02 0,28 0,24 0,23 -0,08 0,28
25 0,08 -0,01 0,18 0,22 0,31 -0,08 0,29
26 0,40 -0,06 0,41 0,36 0,28 -0,23 0,33
27 -0,06 -0,03 -0,11 -0,12 0,01 0,06 -0,07
28 0,42 0,03 0,49 0,40 0,41 -0,28 0,40

Tabell fyra visar på mycket låga korrelationer. Endast en korrelation överstiger 0,5 och det är
korrelationen mellan fråga 1 och 23. Även ett stort antal negativa korrelationer kan påvisas.
Fråga 22 till och med fråga 28 korrelerar alla negativt med fråga 6, med ett undantag
nämligen korrelationen mellan fråga 6 och fråga 27 (0,06). Frågorna för information
korrelerar sämst med fråga 27.

Tabell 5. Korrelation mellan frågorna för variabeln attityd och för variablen inflytande.

Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14
22 0,28 0,21 0,21 0,35 0,11 0,16 0,26
23 0,31 0,15 0,28 0,42 0,26 0,21 0,32
24 0,14 0,22 0,01 0,37 0,15 0,31 0,08
25 0,05 0,10 0,08 0,09 0,09 -0,01 0,12
26 0,16 0,13 0,21 0,24 -0,01 0,19 0,23
27 -0,02 0,12 -0,08 -0,28 -0,21 -0,13 -0,17
28 0,28 0,17 0,32 0,31 0,22 0,13 0,30
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Tabell fem visar på nästan obefintliga korrelationer. Endast åtta korrelationer överstiger 0,30
och då med mycket liten marginal. Även här kan negativa korrelationer påvisas, närmare
bestämt åtta stycken. Frågorna för inflytande korrelerar sämst med fråga 27.

Tabell 6. Korrelation mellan frågorna för variabeln attityd och för variabeln engagemang.

Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20 Fråga 21
22 0,52 0,27 0,34 0,14 0,35 0,50 0,33
23 0,57 0,25 0,50 0,16 0,40 0,59 0,34
24 0,40 0,29 0,54 0,06 0,49 0,36 0,26
25 0,34 0,10 0,40 0,18 0,25 0,26 0,21
26 0,40 0,16 0,39 0,12 0,53 0,46 0,40
27 -0,16 0,07 0,00 -0,35 -0,15 -0,14 -0,16
28 0,63 0,21 0,55 0,23 0,63 0,61 0,56

Här ser vi hela 12 korrelationer överstigande 0,5 och endast fem negativa korrelationer. Här
ser vi den sämsta korrelationen med fråga 27.

I tabellerna 4, 5 och 6 ser vi att fråga 27 har mycket låg korrelation med samtliga frågor,
rättare sagt, så gott som nollkorrelation. Det kan  förklaras av att fråga 27 kan kanske tolkas
på olika sätt. Frågan lyder, "jag engagerar mig i omorganisationen för att bevaka mina
intressen". Svarar man då stämmer helt , kan det tolkas som ganska negativt. Det skulle vara
den absolut enda orsaken till att man engagerar sig. Men å andra sidan kan det vara ett positivt
svar, då det kan tolkas som en av anledningarna till engagemanget.

Som en sammanfattning av dessa tre tabeller framgår att engagemang är den variabel som
påvisar det högsta sambandet med attityd.

De två öppna frågorna analyserades så att i tabellerna nedan redovisas de fem svar som var
mest frekventa, såväl positiva som negativa svar. Detta redovisas per station, samt totalt sett.
Alla försökspersoner skrev inte tre negativa och tre positiva konsekvenser. Vissa personer
skrev t.ex endast tre positiva konsekvenser, därav det låga antal svar.

Tabell 7. De fem mest frekventa svaren, positiva respektive negativa, från de två öppna
frågorna, samt antal svar, för Tyresö brandstation.

Positivt Antal Negativt Antal
Bättre samarb. över kommungränser 15 Långt till beslutsfattarna 8
Mer att göra, fler larm 10 För stor organisation 5
Bättre resurser på olycksplatsen 8 Personalnedskärningar 5
Chefen försvinner från stationen 6 Egna stationen bara en i mängden 5
Lära känna nya människor 5 Dåliga chefer 4

Bättre samarbete över kommungränserna, ansåg hela 15 stycken  blir det mest positiva. Åtta
stycken ansåg att omorganisationen  innebär att vägen till beslutsfattarna blir för lång.
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Tabell 8. De fem mest frekventa svaren, positiva respektive negativa,  från de två öppna
frågorna, samt antal svar, för Nynäshamns brandstation.

Positivt Antal Negativt Antal
Större slagstyrka 3 Långt till beslutsfattarna 3
Bättre samarb. över kommungränser 3 För stor organisation 1
Ny brandstation byggs 3 Personalnedskärningar 1
Lära känna nya människor 1
Samordning av utbildning 1

Större slagstyrka, bättre samarbete över kommungränserna och en ny brandstation ansåg tre
stycken  blir det bästa med omorganisationen. Liksom på Tyresö brandstation, ansåg man
även här att vägen till beslutsfattarna blir för lång.

Tabell 9. De fem mest frekventa svaren, positiva respektive negativa, från de två öppna
frågorna, samt antal svar, för Haninge brandstation.

Positivt Antal Negativt Antal
Bättre utnyttande av resurser 8 Sämre semester 16
Bättre samarb. över kommungränser 5 Personalpool 9
Färre chefer 4 Sämre arbetstider 7
Bättre slagstyrka 3 Sämre anställningstrygghet 6
Mer att göra, fler larm 3 Sämre information 6

Här ansåg åtta stycken att omorganisationen  medför ett bättre utnyttjande av resurserna. Hela
16 sycken var rädda för att semestern  kommer att försämras.

Tabell 10. De fem mest frekventa svaren, positiva respektive negativa, från de två öppna
frågorna, samt antal svar, för Huddinge brandstation.

Positivt Antal Negativt Antal
Bättre samarb. över kommungränser 12 För stor organisation 15
Bättre resurser vid olycksplatsen 12 Långt till beslutsfattarna 13
Inga brandmän tvingas sluta 12 Personalpool 10
Mer att göra, fler larm 6 Sämre information 6
Lättare m. nya arb.uppg. vid skada 5 Sämre semester 6

Bättre samarbete över kommungränserna, bättre resurser vid olycksplatsen och inga
personalnedskärningar ansåg 36 stycken  blir det mest positiva, medan 15 stycken tyckte att
organisationen kommer att bli för stor.
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Tabell 11. De fem mest frekventa svaren, positiva respektive negativa, från de två öppna
frågorna, samt antal svar, för Skogås brandstation.

Positivt Antal Negativt Antal
Bättre samarb. över kommungränser 5 Långt till beslutsfattarna 6
Inga brandmän tvingas sluta 5 Sämre arbetstider 4
Bättre utnyttande av resurser 4 Sämre semester 3
Bättre resurser vid olycksplatsen 4 Personalpool 2
Bättre ekonomi 1 Sämre information 2

Även på Skogås brandstation ansåg några av brandmännen att bättre samarbete över
kommungränserna var en av de bättre inslagen i organisationsförändringen. Lika många,
nämligen fem stycken, tyckte om löftet att inga brandmän kommer att behöva sluta. Långt till
beslutsfattarna var det negativa med omorganisationen, ansåg sex stycken.

För att på ett överskådligt sätt se vilka de mest frekventa svaren är, totalt sett för samtliga fem
stationer, ser vi till tabell 12 nedan.

Tabell 12. De fem mest frekventa svaren, positiva respektive negativa, från de två öppna
frågorna, för samtliga stationer.

Positivt Antal Negativt Antal
Bättre samarb. över kommungränser 40 Långt till beslutsfattarna 30
Bättre resurser vid olycksplatsen 24 Sämre semester 25
Mer att göra, fler larm 19 Personalpool 21
Inga brandmän tvingas sluta 17 För stor organisation 21
Bättre utnyttjande av resurser 12 Sämre information 14

Totalt sett tyckte hela 40 stycken att det  blir roligt och stimulerande med ett bättre samarbete
kommunerna emellan. Att organisationen blir större är ett faktum, och att den enskilde
individen därmed får en längre väg till beslutsfattarna ansågs av hela 30 stycken vara negativt.
Resultaten diskuteras mer utförligt i diskussionsdelen.

Diskussion

Jag kommer nedan att behandla ett antal korrelationer. Jag vill därför påminna om att en
korrelation mätt med korrelationskoefficienten anger graden av linjärt samband. Att x är orsak
till y säger korrelationskoefficienten ingenting om, vad sambandet beror på är en annan sak
(Byström, 1990).

Nynäshamn är den minsta brandstationen  i undersökningen. Därefter kommer Skogås och
Tyresö. Huddinge är näst störst och Haninge är den största brandstationen. Storleken på en
arbetsplats eller organisation kan påverka resultaten och kan därför vara av betydelse för
tolkningen av dessa.



16

Av tabell ett kunde vi se att den variabel med högst genomsnittspoäng är attityd (2,94).
Därefter följer engagemang (2,86). Detta skulle betyda att attityden inför hela
omorganisationen är mer positiv än inställningen till den information man tycker sig ha
erhållit och det inflytande man anser sig ha. Inflytande har den lägsta genomsnittspoängen.
Samtidigt är inflytande den variabel där totalgruppen har svarat mest enhälligt, där
observationerna avviker minst från sitt medelvärde.

Förklaringarna till de lägre genomsnittspoängen för information och inflytande kan vara
många. Det kan vara så att eftersom brandförsvaret är en  hierarkisk organisation, vilket
många av brandmännen framhöll när vi samtalade i samband med undersökningstillfällena.
Detta skulle medföra att den enskilde brandmannen saknar inflytande i organisationen även i
situationer av icke förändringskaraktär. När han sedan har svarat på frågorna, i enkäten, har
han haft svårigheter att skilja mellan det dagliga inflytandet och inflytandet kring denna
organisationsförändring. Detta är ett exempel på brist i den inre validiteten. Frågorna täcker
ett större område än de är ämnade att göra. Jag återkommer till validitetsproblemet längre
fram.

Tidigare diskuterades att betydelsen av information är olika, beroende på vilken central
ställning arbetsplatsen intar i individens liv. Med tanke på detta skulle resultatet tyda på att
brandmännen anser att de är nöjda med den inflytandegrad de har idag, det finns andra viktiga
saker i livet, t.ex familjen. En ytterligare förklaring, till att inflytande har lägst
genomsnittspoäng, kan vara den låga validitet frågorna rörande inflytande har, detta
diskuteras mer längre fram.

Den brandstation, som har den mest positiva attityden är Nynäshamn (3,79). De var också
mest engagerade i denna omorganisation (4,07). Detta var något som också kändes på
stämningen på stationen. En förklaring kan vara att det är den minsta stationen och att de
därmed tycker det blir stimulerande med ett bredare samarbete över kommungränserna, för att
lära känna fler kollegor. Information har det högsta värdet för Nynäshamn (3,61).

Kanske har informationen nått fram till den enskilde bättre, med tanke på storleken på
stationen. Detta var en aspekt på information som framkom vid flera tillfällen när jag
samtalade med brandmännen, nämligen att det är svårt att exakt samma information delges
alla. Svårigheten ligger i att det blir ganska många informationsmöten för ledningen, eftersom
det är så många skift, totalt sett, som ska informeras. Olika skift kan få olika information.
Som redan har diskuterats i teori avsnittet är det viktigt att sändare och mottagare av
information befinner sig på samma nivå (Mabon, 1983). Detta kanske är lättare att uppnå på
Nynäshamns brandstation, en mer diskussionsliknande situation mellan informatören och de
som lyssnar.

 Detta skapar även en känsla av inflytande. Även inflytande var den variabel med högst
genomsnittspoäng för Nynäshamn brandstation. Det talades tidigare om betydelsen av
information som en process och inte som en maktfaktor. Information blir en maktfaktor om
den undanhålles de anställda (Westely, 1990). Kanske har den inte undanhållits avsiktligt på
övriga stationer, men det är lättare att uppnå nära kontakt mellan den som informerar och
gruppen om gruppen inte är för stor.

Storleken på gruppen påverkar hur verbala de ingående gruppmedlemmarna är. I en grupp om
20 personer är antalet personer som vågar framföra sina åsikter cirka fem stycken. I en grupp
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om fem personer är det cirka tre stycken som står för kommunikationen. Räknat i procent
stiger antalet verbala personer ju mindre gruppen är. Vidare är det så att, när storleken på
gruppen ökar så minskar tiden för verbalt utbyte. Effekten av stora grupper är att inflytande
och engagemang i form av öppen kommunikation minskar (Westley, 1990).

Likaså har människors placering i rummet betydelse för kvalitén på kommunikationen. Om
alla gruppmedlemmar samlas kring ett runt bord, istället för att den som talar står upp framför
åhörarna, så ökar kvalitén på kommunikationen. Här känner alla sig engagerade på ett helt
annat sätt (Napier & Gershenfeld, 1989).

Validiteten anger hur säkert ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. Om
mätinstrumentet, dvs frågeformuläret, är konsekvent så att frågorna stämmer överens med
definitionen av den mätta variabeln, kan bara bestämmas på logisk väg. Det finns olika
orsaker på brister i den inre validiteten. Frågorna kanske inte på ett tillräckligt sätt täcker det
område man syftar på, eller de kanske täcker för mycket, vilket jag nämnt tidigare.

Fråga 5 kan eventuellt utgöra exempel på detta. ”Jag är nöjd med sättet på vilket
informationen delges?”. Frågan kanske ej är tillräckligt specifiserad. Vilken information?
Frågan täcker mer än vad jag hade tänkt. Den yttre validiteten beskriver hur väl varje enskild
fråga korrelerar med respektive kriterievariabel. En brist i denna undersökning är att detta
mättes vid ett och samma tillfälle.

Den mycket låga validitet som frågorna 8 till och med 13 har, kan eventuellt förklaras av att
dessa frågor är lite längre än övriga frågor. Fråga åtta lyder t.ex, ”Jag anser att jag får gehör
för mina åsikter om utformningen av den nya organisationen”. Någon fråga är formulerad
som en dubbelnegation och är därmed kanske mer svårtolkad. Många har svarat mycket
inkonsekvent. En person som på fråga åtta har svarat stämmer helt, har även på fråga nio
svarat stämmer helt. Enkäten skulle kanske ha utformats på annat sätt.

Att jag vände på frågorna 2, 6, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 24 och 27 för att undvika ett givet
svarsmönster måste anses som misslyckat. Vissa av frågorna har t.ex pga dubbelnegationer,
missförståtts. Fråga 13 är ett exempel på detta. Personer som på övriga frågor har svarat helt
enligt det positiva svarsmönstret har på denna fråga plötsligt ändrat åsikt. Jag uteslöt dock inte
någon fråga, då jag ansåg att de inte var missförstådda av tillräckligt många.

Den överlag låga validiteten tror jag delvis kan förklaras av den allmänt negativa inställning
som flertalet brandmän hade inför denna organisationsförändring. När jag samtalade med dem
om enkäten,  var det många som sade, "det här kan inte vi svara på, för vi vet absolut
ingenting om framtiden". I samband med undersökningstillfällena kom jag ofta i samspråk
med brandmännen. Det framkom då att många var mycket uttråkade och orkade liksom inte
bry sig så mycket om vad som skulle ske med deras framtida arbetsplats. Det kändes som om
de var mycket besvikna och kände kanske därför lite likgiltighet inför min enkät. Denna
inställning kan ha bidragit till att de läste frågorna så slarvigt att frågorna missförstods.

Tabellerna fyra, fem och sex visar att engagemang är den variabel som påvisar det högsta
sambandet med attityd. Annars är slutsatsen att det inte råder något positivt samband mellan
någon av de oberoende variablerna och den beroende. Korrelationerna visade sig mycket låga.
Min hypotes håller inte. Det kan säkerligen delvis förklaras av frågornas bristande validitet,
men också av att en individs attityd inför en omorganisation uppenbarligen styrs av andra
faktorer än i denna undersökningen ingående variabler.
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Av tabell sju framgår att Tyresö var mer positiva än negativa inför organisationsförändringen.
Majoriteten har skrivit fler positiva än negativa svar. Detta gäller även för Nynäshamn och
Skogås. Bättre samarbete över kommungränserna toppar den positiva listan flest gånger och
totalt sett tycker hela 40 stycken att det blir det mest positiva med förändringen. När jag
samtalade med brandmännen framkom flera gånger att det är en ganska hierarkisk
organisation och att det därför blir bättre med färre chefer. Detta medför tyvärr att vägen till
beslutsfattarna blir längre, detta ansågs av hela 30 stycken vara något negativt. Det verkar
som man både vill äta upp kakan samtidigt som man vill ha den kvar. Längre beslutsvägar är
ju konsekvensen av färre antal chefer. Likaså tror hela 21 stycken att organisationen blir för
stor, samtidigt som 40 stycken tror att det mest positiva blir samarbetet över
kommungränserna.

En brist i undersökning är de få antal intervjuer, endast tre stycken, med ansvariga för denna
omorganisation Jag vill påpeka att alla var mycket förtegna om denna
organisationsförändring. Det var mycket svårt att få fram konkret information från de
inblandade.

Framtida studier skulle kunna bestå av en ingående analys av medelvärdesskillnader mellan
brandstationerna. Jag begränsar mig i denna undersökning genom att utesluta detta. Det är
mycket känsligt att särskilja stationerna. Vidare anser jag att enkäten då borde göras mer
tillförlitlig för att en sådan analys skulle ge ett rättvist resultat.
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Bilagor.

Följebrev till enkät

Hejsan,

Jag som har gjort denna enkät heter Christina Larsson. Jag har studerat vid Stockholms
Universitet i 3,5 år. Jag har läst personaladministration, psykologi, juridik och
företagsekonomi. Mitt intresse har hela tiden varit att studera organisationer och dess
informationskanaler, speciellt vid olika omorganisationer.

Nu är jag i slutet av min utbildning och ska skriva min c-uppsats. C-uppsats skriver man när
man har läst ett ämne i tre terminer och detta är en uppsats i psykologi. I uppsatsen ska ingå
en undersökning, och det är i denna undersökning Du kan medverka.

Förutsättningarna för min undersökning är att Du har tid och lust att fylla i denna enkät.
Enkäten består av 30 frågor och jag vill att Du svarar så spontant som möjligt. Kryssa för det
alternativ som först kommer i ditt huvud när Du läser frågan. Undvik att hoppa över någon
fråga då detta väsentligt försvårar resultattolkningen.

Det hela är anonymt och inga individuella svar kommer att redovisas.

Tack för Din medverkan.

Christina Larsson
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Enkät

Markera med kryss på det streck Du tycker stämmer med Din uppfattning.

                     Stämmer,

                 inte dåligt delvis bra helt
                    alls

1.  Jag har i god
     tid fått veta
     vilka förändringar
     min arbetsplats ska
     genomgå.              ___ ___ ___ ___ ___

2.  Jag tycker jag
     saknar väsentlig
     information om vad
     som ska ske på
     min arbetsplats. ___ ___ ___ ___ ___

3.  Jag är  medveten om
     avsikten med
     omorganisationen.   ___ ___ ___ ___ ___

4.  Jag vet vem jag
     ska tala med när
     det gäller frågor
     angående omorga- ___ ___ ___ ___ ___
     nisationen. 

5.  Jag är nöjd med
     sättet på vilket
     informationen ___ ___ ___ ___ ___
     delges.

6.  Jag tycker att
     jag erhåller för
     mycket oväsentlig ___ ___ ___ ___ ___
     information.

7.  Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur Du tycker
      informationsspridningen   om organisationsförändringen är.

     Mycket Dålig                                            Mycket Bra
      _______________________________________________________________________
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                                  Stämmer,

                 inte dåligt delvis bra helt
                    alls

8.  Jag anser att jag
     får gehör för mina
     åsikter om utform-
     ningen av den nya
     organisationen.     ___ ___ ___ ___ ___

9.  Viktiga beslut som
     angår min framtid i
     den nya organisation-
     en har fattats över
     mitt huvud.     ___ ___ ___ ___ ___

10. Jag kan framföra
      kritik och kan på så
      sätt påverka
      utformningen av vår
      arbetsorganisation. ___ ___ ___ ___ ___

11. Min chef lyssnar på
      mina åsikter och
      kämpar för att de
      ska förverkligas. ___ ___ ___ ___ ___

12. Vi anställda till-
      delades viktiga
      roller redan tidigt
      i arbetet med
      omorganisationen. ___ ___ ___ ___ ___

13. I praktiken har jag
      inte kunnat påverka
      omorganisationen alls. ___ ___ ___ ___ ___

14. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen i vilken grad
      Du har inflytande över omorganisationen.

       Obefintligt                                  Obegränsat
       inflytande                                            inflytande

       ______________________________________________________________________
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                                          Stämmer,

                 inte dåligt delvis bra helt
                    alls

15. Jag delar de mål
      och värderingar
      som styr denna
      omorganisation.  ___ ___ ___ ___ ___

16. Jag känner mig
      osäker på vilka
      konsekvenser
      omorganisationen
      kan medföra. ___ ___ ___ ___ ___

17. Jag tycker att
      omorganisationen är
       helt onödig. ___ ___ ___ ___ ___

18. Jag vill gärna
      arbeta lite extra för att
      omorganisationen
      ska bli bra. ___ ___ ___ ___ ___

19. Jag är helt och
      hållet motståndare
      till den nya orga-
      nisationen. ___ ___ ___ ___ ___

20. Det är lätt och
      roligt att engagera
      sig i denna
      omorganisation. ___ ___ ___ ___ ___

21. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen i vilken grad Du sluter upp kring och känner Dig
       engagerad av omorganisationen.

Helt                                             Totalt
engagerad                                   oengagerad

______________________________________________________________________
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             Stämmer,

                 inte dåligt delvis bra helt
                    alls

22. Jag tror att min
      arbetsplats kommer
      att förändras till
      det bättre efter
      omorganisationen.___ ___ ___ ___ ___

23. Jag tror att
      organisationen kommer
      att fungera bättre
      efter omorganisa-
      tionen.              ___ ___ ___ ___ ___

24. Jag tycker att
      nackdelarna med
      omorganisationen
      överväger för-
      delarna.            ___ ___ ___ ___ ___

25. Jag kan även tänka
      mig ytterligare
      omorganisationer
      i framtiden.         ___ ___ ___ ___ ___

26. Mitt helhetsintryck
      är att denna
      omorganisation
      kan innebära nya
      möjligheter för
      vår verksamhet.     ___ ___ ___ ___ ___

27. Jag engagerar mig
      i omorganisationen
      för att bevaka mina
      intressen.          ___ ___ ___ ___ ___

28. Uppskatta med hjälp av ett kryss på linjen hur positivt respektive negativt inställd Du är till
omorganisationen.

Helt           Helt
negativ                                                    positiv

______________________________________________________________________
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29.   Vad tycker Du skall bli mest positivt med omorganisationen? Skriv ned tre positiva
konsekvenser.

-_____________________________________________________

_____________________________________________________

-_____________________________________________________

_____________________________________________________

-_____________________________________________________

_____________________________________________________

30.   Vad tycker Du skall bli mest negativt med omorganisationen?  Skriv ned tre negativa
konsekvenser.

-_____________________________________________________

_____________________________________________________

-_____________________________________________________

_____________________________________________________

-_____________________________________________________

_____________________________________________________

Tack för Din medverkan!


