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Abstract 

The background to the study was that the activity of SÄBO "Distansgatan 7" wished to obtain 

a scientific perspective on the change from Kotter (1996) eight step processes for change that 

has occurred since the unit was in the television program "Uppdrag granskning".  

 

The purpose of this study is to identify how family, staff, unit managers and politicians 

experienced organizational change in the elderly care house  Distansgatan 7 as used by John 

P. Kotter (1996) who wrote the book "Lead change" based on an eight-step model for change 

by highlighting the most important measures which has resulted in this development.  

• What do employees, relatives, politicians and the management leaders had for 

experiences and what was the most important in the steps of the John P. Kotter 

eight step processes that contributed to the outcome of organizational change?  

 

The study is qualitative and is based on eight semi structured interviews with management 

leaders, politicians, employees and relatives of residents in activities SÄBO Distansgatan 7 of 

Borås. The interviews were analyzed using the theories and research on information and 

communication, motivation, and John P. Kotter eight step process for the change.  

 

Employees in the survey feel positive that they become more involved, however, makes it a 

requirement for greater engagement and responsibility. The politician talks about positive 

effects in terms of clear budget. Relatives feel that there is more information now about what 

happens on the elderly care, more activities and better communication as a result of the 

change. Management sees a elderly care that has created the room for maneuver by keeping a 

balanced budget, however, requires a strong commitment by management, that by word and 

deed, created metaphors to be communicated to employees, relatives and politicians.  

 

The study shows that the staff for the elderly care house is the face out, everything they say 

and do interpret the environment in the form of relatives, politicians, but not at least the 

residents of the elderly care for what they see and hear. The change has resulted in the 

employees have the opportunity to be involved, take responsibility. Motivation is created 

primarily by employees given the opportunity to have a voice in how savings are used in the 

long run it should result in that the residents can obtain a higher quality of life. 

 

 

Key words: communication, involving, John P Kotter, motivation, Organizational change 
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Sammanfattning 

Bakgrunden till studien var att verksamheten SÄBO (särskilt äldreboende) på ”Distansgatan 

7” önskade erhålla ett vetenskapligt perspektiv på förändringen som har skett sedan enheten 

var med i tv programmet ”Uppdrag granskning” utifrån Kotters åttastegsprocess vid 

förändring (Kotter, 1996). 

 

Syftet med studien är att kartlägga hur anhöriga, medarbetarna, enhetschefer och politiker 

upplevt organisationsförändringen på äldreboendet Distansgatan 7 som har använt sig av John 

P. Kotter (1996) och budskapet i boken ”Leda förändring”. Kotters budskap bygger på en 

åttastegsmodell som styr förändringen. Studien belyser de viktigaste åtgärderna som har 

resulterat i denna utveckling. 

 Studien fokuserar på frågan: ”Vad upplever medarbetare, anhöriga, politiker, 

enhetschef var det viktigaste i de olika stegen i John P. Kotters (1996) åttastegsprocess 

som bidragit till resultatet av organisationsförändringen?” 

 

Studien är kvalitativ och bygger på åtta semistrukturerade intervjuer med enhetschef, 

politiker, medarbetare och anhöriga till boende på verksamheten SÄBO Distansgatan 7 i 

Borås. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teorier och forskning om information och 

kommunikation, motivation samt John P. Kotters åttastegsprocess vid förändring. 

 

Medarbetarna i undersökningen upplever det positivt att de blivit mer delaktiga dock ställer 

det ett större krav på ökat engagemang och ansvar. Politikern pekar på positiva effekter i form 

av klarad budget. Anhöriga upplever att det är mer information nu om vad som händer på 

enheten, fler aktiviteter samt bättre kommunikation som en följd av förändringen. Ledningen 

ser en enhet som har skapat sig handlingsutrymme genom att hålla balans i budgeten dock 

kräver det ett stort engagemang av ledningen, för att genom ord och handling skapas 

metaforer som ska förmedlas till medarbetare, anhöriga samt politiker.  

 

Studien visar att personalen är enhetens ansikte utåt, allt de säger och gör tolkar omgivningen 

i form av anhöriga, politiker men inte minst de boende efter vad de ser och hör.  Förändringen 

har resulterat i att medarbetare har getts möjlighet att vara engagerande, ta ansvar. Motivation 

skapas främst genom att medarbetarna ges möjlighet att vara med och påverka hur 

besparingar används på sikt bör det resultera i att de boende kan erhålla en högre livskvalitet. 

 

 

Nyckelord:  

delaktighet, Distansgatan7, förändringsprocesser, John P Kotter, kommunikation, motivation, 

äldreboende  
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1. Inledning 

Kapitel 1 inleds med att redogöra för bakgrunden och problembeskrivning vidare presenteras 

problem formulering, studiens syfte, forskningsfrågor, avgränsningar samt disposition. 

 

1.1 Problem beskrivning (problem bakgrund) 

Under de senaste decennierna har ekonomin i Svenska samhället påverkat människans 

försörjningssystem.  Även offentliga verksamheter har fått nya inriktningar och 

organisationer. I äldreomsorgen, sjukvården förekommer omorganisation och nedskärningar 

på många platser. Verksamheter förs över från en huvudman till en annan. Omsorgsuppgifter 

flyttas från den offentliga sektorn till den privata delen.  (Eskil Ekstedt och Elisabeth Sundin, 

2006 s, 1-2).   

 

Den nya utvecklingen har bidragit till att det är omöjligt för medarbetarna i en organisation 

inte behöva anpassa sig till nya förändringar det kan dock medföra att funderingar och ångest 

uppstår. (Allvin m.fl., 2006 s, 68).  

 

Förändringar som sker bland kommunalanställda genererar ofta till minskad arbetsglädje 

vilket grundar sig i att personalen har få eller inga möjligheter till att påverka (Angelöw, 1991 

s, 134).  

 

En annan konsekvens är att de kognitiva förmågorna kommer fram i förgrunden genom alla 

de kognitiva krav som arbetet ställer. Genom skapa möjligheter till ett mer intellektuellt 

stimulerande arbetsuppgifter till motsatsen mer rutin arbete bidrar de högre kognitiva kraven 

till positiva konsekvenser (Allvin m.fl., 2006 s, 64).  

 

1.2 Problemprecisering (problem diskussion) 

Demensboendet Distansgatan 7 (tidigare var namnet på äldreboendet Alnen i Borås) har idag 

80 boende på åtta avdelningar som har demens och cirka 100 anställda med en årlig budget på 

45 miljoner.  

 

Enheten hade i flera år dragits med ekonomiska bekymmer, och ett stort missnöje från de 

anhöriga och personal. Äldreboendet var satt under stort press under 2002 efter bland annat 

flera kritiska reportage i STV:s ”Uppdrag granskning” vilket medförde ytterligare krav på 

kommunpolitikerna som hade tänkt åtgärda problemet med att lägga ut enheten på 

entreprenad. Men i stället valde politikerna att ge ledningen av det krisdrabbade boendet till 

en `ny´ enhetschef som fick ett halvår på sig att presentera förslag på förändringar som kan 

leda till lösning av problemen på demensboendet Distansgatan 7 (Internet 1). 

 

Personen som initierat, utvecklat, samt kommunicerat förändringsplanen till medarbetarna är 

enhetschefen, utan mellanled. Studien ska kartlägga hur enheten har enheten har genomfört 

denna förändring.  

 

Personer ur omsorgspersonalen, enhetschef, anhöriga samt politikers upplevelser kommer att 
ligga till grund för undersökningen. Det finns olika sätt att förändra på och varje individ tolkar 

på sitt eget vis och upplever förändringen därefter. Enhetschefen initierade att arbeta utifrån 
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Kotters (1996) åttastegsmodell som är en förändringsprocess. Modellen används i rapporten 

som en mall, där empirin kommer att appliceras in i modellen för att tydliggöra stringensen i 

rapporten. 

 

1. 3 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur anhöriga, medarbetarna, enhetschefer och politiker 

upplevt organisationsförändringen på äldreboendet Distansgatan 7 som använt sig av John P. 

Kotter (1996) som skrivit boken ”Leda förändring” som bygger på en åttastegsmodell under 

förändringen samt belysa de viktigaste åtgärderna som har resulterat i denna utveckling. 

 

1. 4 Forskningsfråga 
Vad upplever medarbetare, anhöriga, politiker, enhetschef var det viktigaste i de olika stegen i 

John P. Kotters (1996) åttastegsprocess som bidragit till resultatet av  

organisationsförändringen. 

 

1. 5 Avgränsningar 
Studien kommer endast att genomföras på äldreboendet SÄBO Distansgatan 7 i Borås.  

 

Genom att intervjua individer som har varit involverade och deltagit i förändringen såsom 

medarbetare, anhöriga, politiker samt enhetschefer erhålls en djupare inblick i förändringen.  

 

På grund av begränsad tid för genomförande av studien och andra omständigheter kommer 

författaren endast att genomföra totalt åtta intervjuer med medarbetare som representerar 

anhöriga, politiker samt enhetschefer som varit närvarande på äldreboendet när enheten var på 

väg att läggas ut på entreprenad.  

 

Vidare avgränsas det i rapporten till att bara behandla det som upplevs som viktigast i 

förändringen för de involverade personerna.  

 

1. 6 Perspektiv 
Uppsatsen är skriven ur anhörigas, politikers, medarbetares samt enhetschefens synvinklar för 

att erhålla deras perspektiv på förändringen som har skett på äldreboendet SÄBO 

Distansgatan 7.  

 
1. 7 Begreppsdefinitioner 
 

Nedan förklaras innebörden av begrepp som återkommer genom hela kandidatuppsatsen. 

Demensboende  

Demensboende är ett särskilt boende för individuellt behovsprövat boende med begränsade 

antal boende lägenheter, fysiskt avgränsade med vissa gemensamma utrymmen och med 

gemensam personal. Med stöd av lagen om stöd och service till vissa personer som har 

funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsen är särskilt boende specifikt anpassat boende för 

personer som har demenssjukdom. (Internet 2) 
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Enhetschef 

Enhetschefens position i organisationen utgår vi från Hagströms definition. Hagström ser alla 

chefer mellan högsta ledning och operativ personal som en mellanchef. Enhetschefen är enligt 

Hagström en chef med ett personalansvar och ofta även ett arbetsmiljöansvar. (Hagström 

2006, s. 16)  

Kotters åttastegsprocess 

John P. Kotter professor vid Harvard Business School beskriver en process som genomförs i 

åtta steg för att en organisationsförändring ska bli lyckad. För att lyckas med förändringar bör 

alla åtta stadierna genomföras enligt författaren. (John P. Kotter; 1996 s.31).  

 

Medarbetare 

Inblicken medarbetare kommer i denna uppsats att användas som en benämning för 

enhetschefernas personal inom äldreomsorgen. 

 

Organisationsförändring 

Organisationsförändring i studien kan liknas med en öppen pågående oförutsägbar process.  

Evolutionära förändringar avser operativa förändringar inom ramen för befintliga 

organisationens system. Det kan handla om en strävan att anpassa organisationen till 

förändringar i omgivningen eller att en grupp eller individ lanserar en alternativ syn på hur en 

verksamhet ska åstadkomma förnyelse eller strategisk utveckling. Förändringar inom 

processperspektivet handlar mer om att begripliggöra organisationen med allt vad det innebär 

av planerade förändringar, motstånd, förhandlingar och kommunikationen.  

(Alvesson & Svenningsson 2007, ss. 242,255 ) 

 

1. 7 Uppsatsens disposition 

 

1. Inledning 

I kapitel 1 ingår problembeskrivning vilket bygger på teoretisk relevans. Vidare i 

problempreciseringens beskrivs det utvalda området i ett mer allmänt perspektiv för att skapa 

en helhetsbild. Syftet med rapporten följer och därefter forskningsfrågorna som kommer att 

behandlas i studien för att sedan övergå till studiens avgränsningar som beskriver de sakliga 

områden som studien avses beröra. Under begreppsdefinition förklaras viktiga begrepp som 

tas upp i studien. 

 

2. Metod 

Kapitel 2 beskriver arbetets genomförande samt motivering till val av valt tillvägagångssätt. 

 

3. Teori 

Kapitel 3 redovisar relevanta teorier som ligger tillgrund för rapporten. 

 

4. Empiri 

Under kapitel 4 redovisas för läsaren empiriska data som insamlats. 

 

5. Analyser och slutsatser  

Under kapitel 5 redovisas en analys kring forskningsfrågorna där en jämförelse av teorin och 

empirin som ligger till grund för analysen och slutsatserna. 
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6. Diskussion 

I kapitlet 6 kommer en avslutande diskussion hållas runt det valda syftet. Forskningsfrågorna 

syftet analysen och slutsatserna av analysen kopplas samman till en röd tråd. 

 

7. Vidare förslag på fortsatt forskning 

Under kapitel 7 kommer det att ges förslag på fortsatt forskning som inte har tagits med eller 

kunnats tas upp på grunda av att undersökningen skulle då blivit allt för stor. 

 

Källförteckning 

Under källförteckningen redovisas de teoretiska källorna som har använts under studien.  

 

Bilaga 

Intervjuguide 
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2. Metod 

I följande kapitel kommer det att redogöras för undersökningen, med ett resonemang kring 
förförståelse och metod. Vidare diskuteras urval och hur insamlingen och bearbetningen av 

inhämtad data har gått till och det etiska ställningstagandet i förhållande till studien. 

Kunskap från Christensen et al (2001), Tim May (2001), Lekvall & Wahlbin (2009) Merriam 

(1994) samt Kvale (1997) har inhämtats för stöd under metodarbetet. 

 

 

 

 

 

   

        Fig. 2.1 Egen modell över val av undersökningsansats och datakällor 

 

 

2.1 Ansats  

Det finns ett flertal olika undersökningsmetoder där den explorativa är den vanligaste i 

undersökningar. Den beskrivande undersökningen besvarar på frågan ”hur”. Fördelen med att 

använda en beskrivande undersökning är att den inte avgränsar sig när det gäller vad som 

betecknas som lämplig data information eller insamlingsteknik. Detta är en anledning till att 

studien baseras på en beskrivande undersökningsmetod med att beskriva ”hur det ser ut” utan 

att förklara varför. (Christensen, 2001 s. 54-57 ) 

 

2.2 Val av metod (undersökningsmetod) 

Syftet med studien är att kartlägga hur anhöriga, medarbetarna, enhetschefer och politiker 

upplevt organisationsförändringen på äldreboendet Distansgatan 7 som använt sig av John 

P. Kotter (1996) som skrivit boken ”Leda förändring” som bygger på en åttastegsmodell 

under förändringen samt belysa de viktigaste åtgärderna som har resulterat i denna 

utveckling. 
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Det finns två former av metoder inom forskningen kvantitativ metod samt kvalitativ metod. 

Kvantitativ data bygger på siffror medan kvalitativa data utgörs främst av ord men också av 

bilder. En kvantitativ undersökning inriktar sig på att fastställa, mäta samband mellan olika 

variabler. Resultatet av en kvantitativ undersökning möjliggör förbättringar och utvecklingar 

av befintliga teorier och deras praktiska förklaringsvärde. Den kvalitativa metoden är till för 

att tolka helhetsförståelsen och sammanhanget som kan generera konceptuella beskrivningar 

av verkligheten för att belysa samband som upptäckts. (Christensen, s. 66-67) 

 

Alla vetenskaplig undersökningar förutsätter att man på något sätt samlar in, undersöker, 

tolkar och sammanför data. I de flesta fall separerar man kvantitativa och kvalitativa data 

utifrån deras form. Där kvantitativ data uttrycks i taltecken, antal, mängd samt ger respons på 

insamlade data i sifferform som ligger till grund för analyserar av statistiska 

sammanställningar. Medan kvalitativa data uttrycks i ord, text och användningen av det 

inbringade informationen sammanfaller delvis med analysintresset. (Christensen & Engdahl 

& Grääs & Haglund 2010, s.66; Lekvall & Wahlbin, 2009 s.213).  

 

Det kvalitativa synsättet riktar intresset mer mot hur individen tolkar och formar en 

verklighet. Med implikation avses att man intresserar sig för hur individer upplever, tolkar 

och strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Det huvudsakliga instrumentet i den kvalitativa strategin är interaktioner av 

individer (Backman 1998, s.48). Den kvantitativa metoden utgår från att det kan göras 

jämförelser och generaliseringar. Medan den kvalitativa metoden syftar istället till att söka 

efter förklaringar, orsaker och olika samband (May 2001, s. 139-140).  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Tim May (2001 s. 156-157) redogör för tre kriterier framtagna av Charles F. Cannell och 

Robert L. Kahn, som bör vara uppfyllda för att en intervju skall kunna betecknas som lyckad. 

Det första kriteriet är att respondenterna som deltar i undersökningen har tillgänglighet av 

information som är relevantför undersökningen. Andra kriteriet är att respondenten har en 

kognition för sitt deltagande i undersökningen. Det sista kriteriet är motivation där 

intervjuaren måste agera på så sätt att respondenten känner sig motiverad till att medverka i 

undersökningen.   

 

Att genomföra en undersökning inom samhällsforskningen används ofta adekvata 

intervjumetoder tillexempel med semistrukturerade eller ostrukturerad – intervjuer (May, 

2001 s.150).  Den kvantitativa metoden är inte användbar för studien eftersom syftet är att få 

en förståelse för vad som har skett (May 2001, ss. 139-140). En ostrukturerad intervju ger 

möjligheter till att fördjupa svaren, genom att man ger den intervjuade själv möjligheten att 

välja infallsvinklar och kategorier.  Intervjuformen är mycket lämplig om syftet är att få fram 

livshistorier. (May 2001, ss.151-152)  

 

Med utgångspunkt från syftet valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

Den semistrukturerade intervjuformen bör bäst motsvara det som ska undersökas i studien. 

Semistrukturerade intervjuformen bygger på en intervjuguide med fastställda teman med inte 

fastställda frågor. Enligt denna metod får intervjuaren en betydligt större frihet att fördjupa sig 

i svaren, respektive förtydliga och utveckla de svar som ges. Metoden ger respondenten större 

möjlighet att gå i en insiktsfull dialog med den som intervjuar. Vilket leder till att den 

semistrukturerade metoden lämpar sig bäst och motsvarar de uppställda intensioner eller 
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förståelse för en annan människas livsvärld. En annan anledning till att inte använda 

fastställda frågor är att det ges en möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt utveckla och 

fördjupa respondenternas svar. Genom att fastställa teman från början bör det generera i att 

det är lättare att bibehålla strukturen i undersökningen och därmed också underlätta för det 

kommande analysarbetet. 

(Kvale 1997, ss. 34,116,121)  

 

2.4 Urvalsmetod 

I det här avsnittet diskuteras några urvalsmetoder som använts under studien för att erhålla 

en förståelse för de verktyg som använts i studien. 

 

Vid genomförandet av en primärstudie måste det specificeras vilket är det valda problemet, 

vilken är målpopulationen samt vilka respondenter som bör intervjuas för att ge det bästa 

resultatet (Backman, 2007, s.79). Genom att undersöka hela målpopulationen som innebär att 

man göra en total undersökning som ofta är kostsamt och tidskrävande, på grund av att det 

finns en deadline när rapporten ska vara klar, används istället ett urval ur målpopulationen för 

att undersöka hur denna del av populationen uppfattar fenomenet eller händelsen, för att skapa 

en förståelse som leder till en slutsats (Christensen &Engdahl &Grääs & Haglund 2010, s. 66; 

Lekvall &Wahlbin 2009, s.109). 

 

Det finns två olika sorters urvalsmetoder sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval 

utifrån urval kan göras. Sannolikhetsurval innebär att finns ett register över samtliga personer 

som ingår i den undersökta populationen och därefter väljs datainsamling slumpmässigt för att 

ha möjlighet att kvantitativt beräkna sannolikheten (Lekwall 2001, s. 238). Ett 

sannolikhetsbaserat urval kan i vissa fall inte generera i någon intressant information, när man 

studerar komplexa frågor eller bakomliggande uppfattningar i en viss fråga(Christensen 2001, 

s.129).  

 

Urvalen i denna studie har skett genom ett icke-sannolikhetsurval. Vilket innebär att 

respondenterna inte har slumpmässigt valts ut. Denna typ av urval är vanlig vid kvalitativa 

undersökningar, för anledningen är inte att beskriva kvantiteter eller mängd, utan syftet är att 

erhålla en djupare förståelse för ett fenomen som innehåller olika fakta.  

 

Undersökningens resultat och dess generaliserbarhet samt representativiteten kommer att 

påverakas av i hur hög grad av urvalet som harmonierar med populationens storlek. 

 

Det är i vissa fall viktigt att erhålla respondenter som besitter insikt och kunskap om det som 

skall studeras (Christensen 2001, s.109, s. 129). Realiteten är en mycket subjektiv händelse 

som är mer lämpad för att tolka snarare än att mätas. Med icke – sannolikhetsurval kan den 

kvalitativa forskaren som är mer intresserade av hur individer skapar mening i sina liv, vad de 

upplever och hur de tolkar dessa händelser samt hur de formar sin sociala verklighet 

(Merriam1994, s. 33).  

 

I en del undersökningar är man inte intresserad av att implementera ett statistiskt experiment. 

Utan urvalet används till att göra en djupare analys av ett mindre antal respondenter. Genom 

vissa kriterier väljs relevanta respondenter ut som på förhand kan bedömas vara intressanta 

för undersökningen, det kan ske genom ett så kallat bedömningsurval (Lekvall & Wahlbin 

2009, s. 248).  
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Oberoende av vilket typ av bedömningsurval som tillämpas är det viktigt att i en rapport 

tydligt redovisa vilka principer och kriterier som utgjort grunden i bedömningsurvalet. 

Läsaren kan därmed få möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om begräsningarna och dra 

egna slutsatser om respondenterna. 

 

En anledning till bedömningsurval använts i studien var på grund av tidsaspekten, det finns ett 

visst datum när rapporten ska vara klar samt av kostnadsskäl.  Det har även resulterat i att 

undersökningen har begränsats till en organisation (Lekvall & Wahlbin 2009, s. 249-250). 

 

Bekvämlighetsurval har använts i denna studie då enhetschefen är författarens syster. I 

bekvämlighetsurval kan man undersöka särskilda individer tillexempel egna anställda trots att 

målpopulationen för undersökningen i verkligheten är bredare (Lekvall & Wahlbin 2009, ss. 

250-251).  

 

I rapporten användes också ett strategiskt urval genom att enhetschefen har valt ut 

respondenterna utifrån en känd egenskap, denna metod försvaras av att den ”fyller sitt syfte”. 

Vid strategiska urval väljer man ut respondenter som bör ingå i undersökningen utifrån en 

redan känd egenskap, exempelvis i denna undersökning är det att respondenterna har arbetat 

tillräckligt lång tid och därmed varit delaktiga i förändringen. 

 

Strategiskt urval är en urvalsmetod som ofta används vid väljarundersökning (Christensen 

2001, s. 129, May2001, s.121). Denna typ av urval är vanlig när man studerar komplexa 

frågor med kvalitativa undersökningar. Att genomföra personliga intervjuer med relevanta 

individer för att införskaffa en heltäckande bild av information som kan bidra till att ett 

användbart resultat bedöms vara av stor vikt. (Christensen 2001, s. 129).  

 

Lekvall & Wahlbin (2009, s. 247-248) beskriver anvisningsurval som även har använts i 

rapporten, vilket innebär att undersökaren utnyttjar sina personliga kontakter för att lättare 

frambringa ett resultat. Anledningen till att det i studien även använts anvisningsurval är att 

min syster, tidigare nämnd enhetschef besitter kunskap och information om vilka medarbetare 

som har jobbat inom organisationen de sista tio åren. Således kan därmed enhetschefen välja 

ut relevanta respondenter som på ett optimalt sätt kan bidra till rapportens undersökning. 

Följaktligen behövs inte alla individer tillfrågas eftersom inte alla kan beskriva hur de 

upplever organisationsförändring på grund av att de har blivit anställda senare. En annan 

orsak till användandet av anvisningsurval i rapporten är att gruppen är för stor och det är 

nästan omöjligt att intervjua alla på så kort tid. 

 

2.5 Undersökningens tillförlitlighet 

För både en kvalitativ och kvantitativ undersökning krävs det hög validitet och reabilitet för 

att en undersöknings ska vara tillförlitlig.   

 

Validiteten i studien påvisar om undersökningen har undersökt vad man vill undersöka. 

Koncepten validitet beskriver även trovärdigheten i studien genom hur väl undersökningens 

akribi överensstämmer med verkligheten(Christensen, 2001, s. 308-309 ). 

 

Reabilitet handlar om undersökningen kan upprepas. Genom att göra en undersökning på 

exakt samma sätt med samma kontext skall man inbringa samma resultat (Ibid. 2001, s. 308-

309) 
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2.6 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som har tagits hänsyn till i undersökningen utgår från HSFR:s 

etikregler (1999). Vetenskapsrådets uppsatta etiska forskningsregler för humanistisk 

samhällsvetenskapliga forskare. Nedan är det kortfattat redogjort för dessa fyra 

forskningsregler samt på vilket sätt de är beaktade i undersökningen (Internet 3). 

 

Den första etiska regeln är informationskravet vilket medför intervjuaren informerar 

respondenterna om undersökningens syfte och användningsområde samt vad som förväntas av 

deltagarna i undersökningen. Respondenterna informeras om att deltagandet är frivilligt och 

att intervjun kan avbrytas när så önskas.  
Den andra regeln är samtyckandekravet som innebär att respondenterna i undersökningen ger 

sitt samtycke till att medvara och att de vid ett eventuell önskan om avbrytande av intervjun 

inte kommer att utsätts för repressalier.  

I det tredje konfidentialitetskravet åligger det forskaren att behandla de personliga uppgifterna 

i anknytning till studien på ett konfidentiellt sätt och garantera att obehöriga ej får tillgång till 

informationen. Slutligen innebär nyttjandekravet att informationen som insamlas endast 

nyttjas för forskningsändamål och just för denna specifika studie (ibid). 

 

2.7 Undersökningens genomförande 

Intervjuguiden (se bilaga 2) fick utgöra grundstommen för intervjuns inriktning. 

Huvudfrågorna ställdes efter några på förhand fastställda samt färdig formulerade teman 

utifrån Kotters åtta stegs modell. Jag har följtupp respektive fråga med eventuella följdfrågor. 

Eftersom människor är olika till naturen får jag som intervjuare anpassa mina följdfrågor till 

intervjuns händelser. (Kvale 1997, ss.121, 124). Efter att erhållit ett relevant urval från 

enhetschefen, kontaktades några respondenter enligt anvisningsurval genom telefon och de 

tillfrågades om deras medverkande. Innan intervjun började klargjordes det för personerna att 

de förblir anonyma i studien och att de kan avbryta när helst de vill, eller inte svara på en viss 

fråga. Intervjuerna genomfördes på äldreboendet SÄBO Distansgatan 7 och varje intervju tog 

ca 45 minuter. Empiriska data som samlats in har bearbetats utifrån syftet och 

forskningsfrågorna och därefter analyserats.  

 

Tolkningsprocessen har pendlat mellan förförståelse och helheten. För att få en förståelse för 

helheten bör man tolka de ingående delarna i observationer och intervjuerna och koppla de till 

helheten. Helheten blir därmed det resultat som framkommer och som kan sättas i en större 

kontext. (Alvesson & Sköldberg 1994, ss. 114-122)  
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3. Teori  

I kapitlet beskrivs teorier som handlar om kommunikation och  motivation i förändring samt 

en teori om hur man strategiskt genomför förändringsprocesser som har använts inom 

Distansgatan 7:s förändringsprocess arbete. 

 

3.1 Teori för forskningsfråga 

– Vad upplever medarbetare, anhöriga, politiker, enhetschef var det viktigaste i de olika 

stegen i John P. Kotters åttastegsprocess som bidragit till resultatet av 

organisationsförändringen. 

 

3.1.1 John P. Kotters åttastegprocess vid organisationsförändring 

John P. Kotter (1996) har utarbetat en teori kring hur man strategiskt ska genomföra ett 

förändringsarbete. 

 

John P. Kotter menar att de metoder som används vid framgångsrika förändringar är alla 

baserade på följande: organisationen inte håller tillräckligt hög kvalitet, en svag 

förtroendenivå, brist på samarbete, arroganta attityder, brist på ledarskap på mellannivå samt 

en allmänmänsklig fruktan inför det okända.  För att kunna höja kvaliteten inom 

organisationen bör man enligt Kotter ha en effektiv metod för förändringar av strategier och 

processer (Kotter 1996 s.28).  

 

De flesta förändringsinitiativ består av ett antal mindre projekt som i sin tur har en tendens att 

genomgå flerstegprocessen (Kotter 1996 s.28). Han redogör en process som består av åtta steg 

och där han hävdar: För att lyckas med förändringar bör man gå genom alla åtta stadierna 

(ibid. 1996 s.31). När det genomförs förändringar i en organisation krävs det ofta en mänsklig 

interaktion som medför att det förändrar nästan allting. En förändring av en organisation kan 

bli mycket omfattande uppgift som kan ta flera år, där exempelvis steg sju i Kotters 

åttastegsprocess kan i vissa fall ta ett årtionde att genomföra (ibid.1996 s.149). 
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Kotters åttastegsprocess 

 

 
 

 Fig 3.1 Egen konstruktion efter John P Kotters åttastegsprocessen  

 (Kotter, 1996, s. 29) 

 

 

1. Att skapa ett angelägenhetsmedvetande 

Kotter anser att det första steget i en lyckad förändringsprocess är att etablera en adekvat 

känsla samt övertygelse om att förändringen är nödvändig samt att det krävs att den 

genomförs med en gång (Alvesson 2007, s. 249). Innehar inte många personer ino 

organisationen samma höga förändringsmedvetenhet är det stor risk att förändringsens 

drivkraft ebbar ut innan målet är nått (Kotter 1996, ss 43-50) 

 

2. Att skapa den vägledande koalitionen 

Att skapa den vägledande koalitionen innebär att bygga upp en grupp inom organisationen, 

vilka tillsammans besitter alla de färdigheter som krävs för att sätta igång arbetet. För att 

lyckas med arbetet krävs det att få individer att arbeta som ett team. När gruppen besitter tillit 

och engagemang kan teamet lyckas. Vilket gör att en enskild individ inte kan bära hela 

organisationens ansvar på sina axlar, utan det måste vara fler personer som vill hjälpa till. 

(ibid. 1996, ss. 59-63) samt (Alvesson 2007, s. 249) 

 

3. Att utveckla en vision och en strategi 

Utveckla en vision och stratergi handlar mer om gruppen tillsammans formulerar en hoppfull 

vision av framtiden som är förankrad i organisationens historia. Att utveckla en vision och en 

strategi har stor betydelse i val av vilken strategi som visar hur visionen skall uppnås och hur 

organisationen kommer att se ut. (Alvesson 2007, s. 249) Effektiva visioner är lättare att 
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förmedla och betydligt lättare attuppnå medan ineffektiva visioner kan vara ogenomträngliga 

(Kotter 1996, ss. 76-79).  

4. Att förmedla förändringsvisionen  
Förmedlingen av visionen bör göras med hjälp av ord, gärningar och symboler. Om ord och 

handlingar skiljer sig åt är det aktionen som sätter spår och påverkar de anställda.  Eftersom 

handlingar fungerar som symboler för medarbetarna. En rak och ärlig kommunikation kan nå 

de mest cyniska anställda av den anledningen att ärlighet bidrar till en känsla av trygghet. 

Dock kan det vara svårt att förmå de individer som förespråkade det gamla sättet att ta 

initiativ till att införa det nya (ibid. 1996, ss. 93-96) samt (Alvesson 2007, s. 249) 

 

5. Att delegera för handlande på bred bas 

En bidragande orsak till varför människor motsätter sig förändringar är att individer ofta 

förknippas med vad de gör och hur de gör det.  Ett sätt är att undanröja hinder kan uppnås 

genom att konfrontera personen ifråga. Detta kan väcka personens förståelse när chefen 

uppmuntrar individen samt (Alvesson 2007, s. 249) Syftet med steg fem är att skapa en bred 

bas av medarbetare att handla på för att ta bort hinder i form av strukturer, system och 

arbetsledare som ofta ses som hinder mot delegerande av ansvara och befogenheter (Kotter 

1996, ss. 110-113). 

 

6. Att skapa kortsiktiga framgångar, förmedla tidiga framstegs tecken 

Skapa konkreta bevis för att förändringsarbetet ger resultat. Dessa framsteg är av stor 

betydelse då de bidrar med trovärdigheten till processen.  Vinster som inte syns gör inget 

intryck på personalen. Det är viktigt att fortlöpande informera om de framsteg som 

organisationen gör. För att på så sätt kan allt arbete som lagts ner fortsätta för att skapa positiv 

atmosfär. Ärligheten är den bästa vägen. (ibid. 1996, ss. 123-125) samt (Alvesson 2007, s. 

249) 

 

7. Att befästa vad som uppnåtts, producera flera förändringar 
Genom att använda metoder som användes i steg ett för att skapa engagemang kan 

organisationen fortsätta hålla den positiva inställningen vis liv. Väckelsemöten. Utnyttja den 

ökade trovärdigheten för att förändra system, strukturer. Ett annat sätt är att skapa 

förändringar är med olika garder av ömsesidigt beroende där så många som möjligt påverkas 

(Kotter 1996, ss. 138-141) samt (Alvesson 2007, s. 249) 

 

8. Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen.  

Företagskulturen består av gemensamma värderingar och handlingssätt i en organisation, 

vilka utgör viktiga angelägenheter för att nå målen. Att befästa förändringarna i en 

organisationskultur kan ske genom att involverade personer berättar skillnaden mellan det 

gamla och nya.  När arbetsordningar genomgår en förändring är det av stor vikt att 

organisationskulturen gör detsamma. (ibid. 1996, ss. 152-159) samt (Alvesson 2007, s. 249) 
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3.1.2 Information och kommunikation 

Ett av de vanligaste problemen vid ett förändringsarbete är att informationen till medarbetarna 

brister (Ahrenfelt 2001, s.104) Det kommer sig enligt Jacobsen och Thorsvik  (2002 s.339) av 

att kommunikationsproblem  är vanligt förekommande  i organisationer. Kommunikationen är 

för bristfällig mellan ledningen och medarbetare men även sinsemellan. Kommunikation är en 

process som innebär att individer skickar information mellan varandra. 

 

 
 

 

 

 Fig 3.2 Egen Konstruktion efter Jacobsen och Thorsviks 

 kommunikationsprocess (Jacobsen & Thorsviks 2002, s. 335) 

 

 

Sändaren startar kommunikationsprocessen med att koda meddelandet/informationen som 

man vill skicka. Kodning innebär att sändaren väljer symboler för att förmedla ett budskap. 

Budskapet kan både bestå av verbala och icke verbala symboler.  Sändaren måste dock välja 

vilken kanal som skall användas när meddelandet skickas. När mottagaren erhåller 

meddelandet måste det avkodas genom att mottagaren tolkar meddelandet. Mottagaren måste 

dock tolka meddelandet för att kunna skapa sig en bild om vad avsändaren vill förmedla. 

 

En bra kommunikation uppnås först när mottagaren tolkar det enligt sändaren önskemål. Det 

sista steget i kommunikationsprocessen är feedback vilket skapar den eftersökta 

tvåvägskommunikationen där mottagaren tillsist blir en sändare (Jacobsen och Thorsvik, 2002 

s.335-336). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är sändaren, en individ som skickar ett 

meddelande till en mottagare, annan individ. Kodningen av meddelandet ska ske på ett sätt 

som visar sändarens avsikt och hur sändaren tänker, vilket innebär att mottagaren kan tolka 
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det på rätt sätt. Problem kan dock uppstå vi kodningen på grund av att sändaren väljer ord 

eller uttryck som kan tolkas på olika sätt genom att det inte skapar samma associationer hos 

mottagaren.  Det kan också bero på att sändaren formulerar sig på ett sätt som inte skapar eller 

inger ett förtroende hos mottagaren och därmed blir inställningen till innehållet i meddelandet 

att mottagaren blir mer ifrågasättande och avvisande.  Mottagarens inställning och uppfattning 

av sändaren påverkar också hur meddelandet mottas och tolkas. Genom mottagarens 

inställning kan kommunikationsproblem i organisationer uppstå. Sändarens val av kodning 

har därmed en avgörande påverkan för hur mottagaren ska uppfatta och tolka meddelandet. 

 

Det kan ske exempelvis genom bristfällig information eller genom för mycket information 

vilket försvårar tolkningen. Informationskanalerna bör inte användas för mycket. Detta skulle 

kunna leda till negativa konsekvenser genom att medarbetare reagerar på ett negativt sätt som 

att låta bli att läsa en del av informationen, vilket kan resultera i att de går miste om viktig 

information. De kan också medvetet utelämna viktiga delar av information. Dessa olika 

reaktioner på information påtalar hur viktigt det är att organisationen hanterar samt värderar 

vilken information som skall förmedlas, så att medarbetare kan hantera informationen.  

(Jacobsen och Thorsvik, 2002, ss. 340-343).  

 

3.1.3 Motivation 

Motivation är motorn och en av de viktigaste drivkrafterna när en organisation ska genomgå 

en förändring och en strävan av att vilja uppnå ett visst mål. Vilket resulterar i att är inte 

medarbetarna motiverade blir de problematiskt att genomföra förändringar, då individerna har 

olika behov, önskemål för att förverkliga målet. Genom att gemensamt hjälpas åt med att 

bygga upp mål och visioner som ökar motivationen och därmed få med sig samtliga anställda 

på att genomföra förändringen enligt Angelöw (1991, ss. 87-88). 

 

Angelöw, (1991, ss.88-89) menar att de flesta arbetsmotivationsteorier inte är anpassade för 

förändringsarbete.  Detta utgör grunden för Angelöws motivationsmodell med inriktning mot 

förändringsarbete.  Vidare skriver Angelöw att motivation och förändringsvilja hänger 

samman med faktorer som självförtroende, tilltro, trygghet, delaktighet samt information. 

Dessa skapar en helhet till förändringsarbetets plattform vilka bildar förutsättningarna i 

Angelöws motivationsmodell.  
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Angelöws motivationsmodell 

 

 

        

   Fig 3.3 Egen konstruktion efter Angelöws motivationsmodell  

 (Angelöw1991, s. 89) 

 

Den första förutsättningen `vilja´ är enligt Angelöw en önskan om eller att ett behov av 

förändring föreligger.  Individerna kan tolka behovet och motivet olika, vilket gör att det är av 

största vikt att påpeka hur viktigt det är att förändringen genomförs. Upplever individerna att 

förändringen leder till en förbättring av den egna situationen skapar det en drivkraft. När 

insikten av att förändringen är nödvändig skapas en offensiv drivkraft och förändringsvilja 

(Angelöw, 1991 s.89-90). 

Den andra förutsättningen är `delaktighet´ det skapas genom att anställda görs delaktiga och 

ges inflytande i själva förändringsprocessen. Genom delaktighet i problemformuleringar samt 

diskutera fram förslag till förändringar i förändringen ökas motivationen av att vara delaktig i 

förändringen (ibid. 1991 s.90). 

Tredje förutsättningen `tilltro´ är ett sätt att öka motivationen till förändring. Ledningen och 
medarbetare är viktiga faktorer för att öka motivationen hos varje enskild individ. Genom 

positiva attityder och fokusera på individens starka sidor kan förändringsviljan stärkas.  

Förändringsvänligt arbetsklimatet kännetecknas av tilltro och respekt. Förväntningar att 
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individen presterar efter de givna förutsättningarna utgör grunden i att motivation kan skapas. 

Tilltro kan utrycka sig i form av feedback, uteblir tilltro kan det resultera i att motivation i att 

förändra sjunker(ibid. 1991 s.90). 

Den fjärde förutsättningen är `självförtroende´ som Angelöw (1991) tar upp. En tro på den 

egna förmågan till förändring höjer motivationen. Medan ett vacklande självförtroende kan 

skapa hinder eller motstånd för en lyckad förändring.  Förutsättning för en förändringsvilja är 

att man som individ tror på sin förmåga att lyckas med förändringsarbetet och få framgång. 

Genom att medvetet skapa små positiva effekter av förändringen stärks självförtroendet och 

motivation genom de upplevda och delade framgångarna (ibid. 1991 s.91). 

Femte förutsättningen handlar om att bibehålla förändringsviljan måste involverade erhålla 

`information och kunskap´ om organisationens förutsättning. Förändringarna måste vara 

realistiska för att verka motivationshöjande och därmed erhålla en ökad självkänsla. Nya 

möjligheter att tillgodogöra sig nya kunskaper  om organisationen där information och 

kunskap är bidragande faktorer (ibid. 1991 s.91).  

För att den sista förutsättningen `trygghet´ ska kunna uppnås för att skapa motivation för en 

förändring. ”Samtidigt kan även otrygghet och ångest vara en drivkraft, en energikälla till 

förändring”(Moxnes, 1986, ss. 182-183, ref. i Angelöw, 1991, s. 92).  Tryggheten skapar 

grunden för hur vi agerar och hur vi vågar ta initiativ. Utmaningen blir att omvandla 

otryggheten till en spänning som fungerar som en drivkraft för förändringen. (ibid,  1991 

s.92). 
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4. Empiri 

Under kapitel 4 kommer empiriska data som samlats in genom intervjuer med enhetschef, 

anhöriga, politiker samt omvårdnadspersonal. Empirin förstärks av citat från 

respondenterna. Respondenterna kommer att redovisas med nummer för att garantera 

anonymiteten. 

 

4.1 Empiri för forskningsfrågan 

– Vad upplever medarbetare, anhöriga, politiker, enhetschef var det viktigaste i de olika 

stegen i John P. Kotters åttastegsprocess som bidragit till resultatet av 

organisationsförändringen. 

 

På frågan om hur medarbetarna, anhöriga, politiker samt ledningens upplevelser ser ut efter 

förändringsprocessen, fick respondenterna beskriva hur de upplevde sin situation före 

förändringsprocessen samt hur de upplever situationen idag.  

 

Steg1. Etablera krismedvetenhet 

Politikern
1
 beskriver bakgrunden till varför enheten var på väg att läggas ut på entreprenad. 

 

”från politiskt håll påverkar vi inte mer än via budgeten, hur de använder 

pengarna avgör enheten.  Enheten visade minus i budgeten under flera år 

och var med i uppdrag granskning, situationen skulle åtgärdas. Kommunen 

föreslog att lägga ut äldreboendet på entreprenad”  

Vidare berättade respondenten att de gjorde ett sista försök att strukturera upp enheten.  

 

 ”Som ett sista försök tillsattes en ny enhetschef ” 

  

Enhetschefen
2
 som intervjuades beskriver hur situationen var på enheten för ca 6 år sedan när 

enheten varit med i ”uppdrag granskning”  

 
”Enheten gick med förlust. Och arbetarna, anhöriga, politiker och chefer 

var inte nöjda…” 

En anhörig
3
 upplevde att det var brist på personal, personalen hade svårare att hinna med samt 

det skapades få förbättringar för de boende och uttryckte sig enligt följade. 

  

”Tidigare var det mindre personal på enheten” 

 

                                                     
1
 Intervju med politiker den 2010-04-23- Kommundelsordförande från Borås stad sedan 2003  

2
 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 

3
 Intervju med kvinnlig anhörig till en boende den 2010-04-29 på Distansgatan 7 avdelning F 
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Medarbetarna beskrev en enad bild om hur de upplevde enheten, de utförde bara sina 

arbetsuppgifter, men upplevde att de inte kunde påverka någonting. De fick direktiv att de 

skulle spara men inte hur de skulle kunna spara. En medarbetare
4
 beskrev på följande sätt: 

 

 ”innan hade jag ingen möjlighet att påverka… tidigare vågade man inte 

göra någonting…” 

 

Steg 2. Skapa förändrings team 

Det tillsattes en styrgrupp där varje avdelning (totalt 8) har en representant vars uppgift är att 

informera övriga på varje avdelning samt framföra de övriga avdelningarnas önskemål.  

 

Enligt enhetschefen
5
 bidrar styrgruppen förutsättningar för en tydligare och öppnare 

kommunikation mellan avdelningarna och inom enheten. 

 

”för att skapa en kommunikation inom enheten så sammansattes en 

styrgrupp där representanter från varje avdelning medverkade” 

 

Alla fyra respondenter som representerades av medarbetarna upplevde att tidigare var det 

annorlunda. De säger att de bara kände personalen som arbetade på samma avdelning tidigare. 

Men sedan boendet införde styrgruppsmöten där alla avdelningar har en representant och 

öppnandet av dörrarna på avdelningarna för de boende upplever personalen att det har skapas 

en mer öppnare kommunikation som genererar i en bredare inblick i hur övriga avdelningar 

inom enheten har det. En av respondenterna som utgör medarbetarna
6
 skildrar att: 

 

”vi har mer kontakt med de andra avdelningarna … vi kan lära oss av 

varandra på ett annat sätt idag… innan var det så att man jobbade på 

sin egen avdelning … nu kan jag hoppa in på en annan avdelning.” 

 

En annan respondent som representerar medarbetarna
7
 uttryckte att skillnaden var att:  

 

”tidigare kände vi bara de som var på samma avdelning, kanske om 

man var timanställd kände man fler … men inte som det är idag” 

 

Steg3. Utveckla vision, strategi 

För att presentera en vision initierades Kotters åttastegsprocessmodell av enhetschefen
8
 som 

används vi förändringar.  

 

                                                     
4
 Intervju med medarbetare med nio års erfarenhet som undersköterska den 2010-04-26 på Distansgatan 7, avd. 

H  
5
 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 

6
 Intervju med medarbetare med nio års erfarenhet som undersköterska den 2010-04-26 på Distansgatan 7, avd. 

H  
7
 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har tio års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. G  
8
 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 
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”Det presenterades en projektplan som byggde på Kotters 

åttastegsprocess”. 

 

Strategin var att bygga ut alla avdelningarna från 9 boende till 10 boende per avdelning, 

genom ökningen av boende skapades möjlighet till schemaändring. Enhetschefen
9
 beskriver 

enligt följande. 

 

”vi har byggt ut vilket gör att vi kan vara fler personer på samma 

avdelning… tidigare var vi bara 2 på dagen… nu är vi 3 personer på dagen 

på varje avdelning samtidigt har vi fler personer med 

arbetsmarknadsåtgärder som hjälper till… vi är fler nu som kan ta hand och 

de boende” 

 

Genom att sätta upp mål som att utveckla kommunikationen med anhöriga, tydligare 

information, gemensam samordnare som kan aktivera de boende och därmed blir personalen 

mer aktiv. Enhetschefen
10

 räknar upp några åtgärder som förändringen har bidragit till: 

 

”anhörigträffar fanns inte … veckobrevet fanns inte… varje avdelning ger 

lite till en aktivitetssamordnare … personalen behöver omvårdnad… 

Utbildningar … kompetensen inom demens behövde förbättras” 

 

 En respondent från medarbetarna
11

 beskriver utvecklingen med uppsatta mål:  

 

”tidigare kommunicerade vi inte … vi hade inga mål nu kan vi ta en boende 

till en annan avdelning… tidigare brydde jag mig inte ... nu är man mer 

engagerad… vi strävar framåt.” 

 

Ytterligare en respondent från medarbetare
12

 skildrar att genom ha mål blir personen mer 

självgående i sitt arbete och engagemanget ökar: 

 

”vi har uppsatta mål men vi arbetar mycket självständigt … ansvar under 

frihet… det gör att vi inte känner oss kontrollerade idag… det är lättare 

idag… när man får information är det lättare att ställa upp… tidigare kunde 

man inte eller vågade inte ta upp olika saker … det känns bättre nu…” 

 

Tidigare upplevde 3 av 4 medarbetare att kommunikationsriktningen bara kom uppifrån från 

enhetschefen och gick nedåt ner till personalen. En medarbetare
13

 utryckte det som en 

envägskommunikation. 

                                                     
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Intervju med medarbetare den 2010-04-22 med 15års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7 i 

Borås, avd. G 
12

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har elva års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. H  
13

 Intervju med medarbetare med nio års erfarenhet som undersköterska den 2010-04-26 på Distansgatan 7, avd. 

H  
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”tidigare var det en distans mellan chef och medarbetare” 

 

Steg4. Kommunicera vision 

På frågan hur enheten kommunicerar visionen svarade enhetschefen
14

 att det är viktigt att 

enheten synliggörs utåt idag. Vi är en del av samhället därför talar vi om vad vi gör enligt 

enhetschefen: 

 

”vi bjuder in politiker … media. Veckobrevet … vi har blivit synliga i en 

positiv anda” 

 

Hur man strävar enheten efter att förbättra och kommunicera vision. En respondent som 

representerar medarbetare
15

 upplevde att nu pratar personalen om hur man ska förbättra samt 

att nu får de information om vad som händer inom enheten. Respondent 2 (medarbetare) 

 

”vi pratar hela tiden på exempelvis våra möten så pratar vi ihop oss hela 

tiden” 

 

Medan en medarbetare
16

 utryckte sig på följande sätt: 

 

”Man kände knappt de andra på avdelningarna… det var inte så öppet” 

 

Medan en annan medarbetare
17

 tog upp att det är mer kommunikation idag inom enheten ett 

sätt är att det sker genom veckobrev som beskriver vad som har hänt och vad som kommer att 

hända. Det skickas ut till ett stort antal anhöriga, politiker samt personal, det finns i dokument 

from på varje avdelning. 

 

”i början var det chefen som kom med idéer… nu kan vi komma med idéer 

och tillsammans prövar vi och ändrar så att det anpassas till vår enhet, 

Veckobrevet var mycket bra, nu kan alla hänga med vad som händer..” 

 

Vidare beskriver samma respondent
18

:   

 

”Vi började bli mer delaktiga genom att prata mellan avdelningarna … ” 

 

Steg 5. Ge befogenheter att agera 

Enhetschefen
19

 menar att medarbetarna givits mer befogenheter som att få möjlighet att 

påverka och engagera sig i enheten. 

                                                     
14

 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 
15

 Intervju med medarbetare den 2010-04-22 med 15års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7 i 

Borås, avd. G 
16

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har elva års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. H  
17

 Intervju med medarbetare med nio års erfarenhet som undersköterska den 2010-04-26 på Distansgatan 7, avd. 

H  
18

 ibid. 
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”Tidigare var det chefen som skulle agera… arbetarna kunde inte påverka 

... nu är alla delaktiga … fler har ansvaret för att man inte gör misstag” 

 

Vidare berättade enhetschefen
20

 att personalen inte bara ska ha ansvar de ska kunna ansvara 

för vad de gör allt de säger och gör påverkar hela enheten. 

 

”personalen har fått en högre stolthet … det är svårt att vara delaktig när 

man inte får vara delaktig” 

 

Alla medarbetare berättade att de har mer ansvar idag, de gav en enad bild av att idag har de 

inte bara ansvar för vård av de boende utan ett större ansvar. En medarbetare
21

 berättade:  

 

”vi har möjlighet att delta i olika projekt ... vi har alla ansvar för 

exempelvis inköp av varor… tidigare fick vi inte köpa någonting” 

 

Steg 6. Skapa kortsiktiga vinster 

Enhetschefen
22

 berättade att det är viktigt att kunna visa upp positiva effekter av åtgärder för 

att bibehålla incitamenten inom enheten: 

 

”För att få personalen mer motiverande… skapas projekt som 

utvecklingsdagar… och vi får ändå ihop budgeten … Alla är mer 

motiverade… man är sjukskriven för att man är sjuk” 

 

Enhetschefen
23

 berättar att andra sätt som används som incitament till att skapa tydliga vinster 

inom avdelningarna, är att personalen för varje avdelning har fått ta del av budgeten vilket 

påverkar deras inköp.  

 

”varje år när vi får budgeten delar vi upp budgeten så att varje avdelning 

kan följa upp… gör de åt mer … får de spara … när det var två på dagen 

behövde de ersätta med vikarie… nu tillsätter de inte alltid den extra 

personalen (extra kostnad) för de är många på dagen och kan klara sig och 

hjälpa varandra mellan avdelningarna.”  

 

Under intervjuerna ställdes frågor om Motivation, främst till medarbetarna, vilka aspekter 

som har bidragit till en ökad motivation. Med motivation menar jag faktorer som påverkar 

respondenternas att vilja engagera sig. Jag fann att respondenterna upplevde ett ökat 

incitament till att gör besparingar och bidra till förbättringar. De upplevde att delaktigheten 

                                                                                                                                                                   
19

 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 
20

 ibid. 
21

 Intervju med medarbetare den 2010-04-22 med 15års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7 i 

Borås, avd. G 
22

 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 
23

 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004. 
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har bidragit till större möjlighet att påverka och få ta del av information. En respondent som 

representerar medarbetarna
24

 berättar på följande sätt:  

 

”Nu sparar vi genom att om någon är sjuk så tar vi inte in någon… nu får vi 

ta del av budgeten… tidigare visste vi inget… vi fick inte köpa pennor… vi 

skulle spara men ingen sa varför vi ska spara ... vet man varför är det 

lättare att spara…” 

 

Delaktigheten tog en medarbetare
25

 upp som en bidragande orsak till ökad motivation. 

 

”man är mer delaktig vad gäller inom alla områden, personalen hjälper 

varandra… man känner sig trygg man vill komma till jobbet… arbetet syns 

mer idag…” 

 

Vidare berättade samma respondent
26

 upplevelsen den ökade motivationen: 

 

”Jag har mer kompetens … jag kan själv se hur mycket jag har utvecklat 

mig under tiden vi har förändrat oss… man får veta mycket mer om vård om 

de gamla” 

 

Alla medarbetare beskriver att de inte har åkt någonstans inom arbetet tidigare medan nu åker 

de utomlands varje år.. En medarbetare
27

 utryckte sig på följande sätt: 

 

”Vi åker utomlands en gång per år och då kan vi se hur de sköter sina 

gamla i andra länder och en del kan vi ta med oss hem i vårt eget arbete” 

 

En annan respondent som representerar medarbetare
28

 upplever vinsterna med förändringen 

som att: 

 

”nu får vi åka till London och rom… nu har vi en helt annan kontakt med 

övrig personal” 

 

En omvårdnadspersonal 
29

 beskriver enligt följande att:  

 

                                                     
24

 Intervju med medarbetare den 2010-04-22 med 15års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7 i 

Borås, avd. G 

 
25

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har tio års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. G  
26

 ibid. 
27

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har tio års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. G  
28

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har elva års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. H  
29

 Intervju med medarbetare med nio års erfarenhet som undersköterska den 2010-04-26 på Distansgatan 7, avd. 

H  

 



  

 

29 

 

”innan arbetade jag mer för lönen … men nu är det roligare att gå till 

 arbetet” 

 

De två respondenterna som representerade anhöriga berättade en enad bild och det som 

framkom var att de upplevde att tidigare var det inte lika mycket personal och aktiviteter på 

enheten för de boende. Anhöriga berättade på frågan vad den största skillnaden är inom 

enheten: 

En anhörig
30

 utryckte det som att:  

 

”Tidigare var det mindre personal nu är det mer” 

 

På frågan om vad anhöriga upplever som den viktigaste förändringen … 

Svarar en respondent som representerar anhörig
31

  

 

”allt … vi får mer information om vad som händer idag” 

 

Steg 7. Befästa förändringen 

Enhetschefen
32

 menar att tidigare har det varit svårt att motivera… men genom att skapa 

incitament kommer personalen att försöka förbättra för de boende och för sig själva.  

 

”tidigare var det svårt att motivera … personalen visste att budgeten var i 

minus men inte hur man kan spara” 

 

Flera medarbetare beskrev att de har utvecklats genom att de gått olika utbildningar och 

erhållit en ökad kompetens om hur sjukdomen demens påverkar människan. Vilket har lett till 

en bättre förståelse gentemot de boende som har demens. Utbildningar har bidragit till 

utveckling av positivare personal. 

En medarbetare
33

 beskriver det så här:  

 

”innan var det lite annorlunda ... inga utbildningar men nu har vi många 

utbildningar. Tidigare hade vi bara ansvar för omvårdnaden och inget mer 

... nu har vi mycket… mycket mer ansvar... jag tycker personalen är mer 

positiv”  

 

Det som framkom är att kommunikation är en viktig del av förändringen. En medarbetare 
34

 

uttryckte sig enligt följande: 

”Vissa rutiner finns lite mer allmänt … sen har varje avdelning egna rutiner 

… de är mycket bättre nu när vi kommunicerar” 

 

                                                     
30

 Intervju med kvinnlig anhörig till en boende den 2010-04-29 på Distansgatan 7 avdelning F  
31

 Intervju med manlig anhörig till en boende den 2010-04-29 på Distansgatan 7 avdelning F  
32

 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004 
33

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har tio års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. G  
34

 Intervju med medarbetare den 2010-04-22 med 15års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7 i 

Borås, avd. G 
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Steg8. Förankra förändringen 

Enhetschefen
35

 berättar flera åtgärder som har bidragit till att befästa förändringen som har 

skett inom enheten: 

 
”vi skapar nya rutiner genom att avdelningarna hjälper varandra.… vi är 

med på ”Facebook36”… vi har öppnat dörrarna… Enligt Kotter ... ska 

värdegrunden vara i väggen… ingen boende ska vara rädd… vi har 

tillsammans kommit överens om värdegrunden för de som bor här … de 

gamla ska bemötas med beröring och synlighet”  

 

Anhöriga upplever arbetssättet inom enheten har förbättrats, en anhörig
37

 berättar följande: 

 

Respondent 2 ” det har förändrats jättemycket till det bättre… mycket mer 

positivt… nu finns det olika hjälpredskap… tidigare fanns det inget… nu är 

det lättare att påverka … de lyssnar mer nu” 

 

Medan politikern
38

 berättar att enheten använder pengarna på ett annat sätt idag:  

 

”de har köpt en minibuss ... och åker och handlar … de får göra vad de vill 

med pengarna så länge de håller budgeten… och de boende trivs… när 

personalen känner sig delaktig blir de motiverade”. 

 

Tre av fyra medarbetare tar upp att de får information även genom veckobrev. Vidare 

beskriver två av fyra medarbetarna att de upplever ett större engagemang från anhöriga. En 

respondent som representerar medarbetare
39

 berättar att:   

 

”nu är man mer involverad i de anhöriga” 

 

Medan en omvårdnadsperson som representerade medarbetare
40

 påpekade att fler kommer till 

äldreboendet idag: 

 

”Det är fler anhöriga som kommer nu … ” 

                                                     
35

 Intervju med enhetschef den 2010-04-24 - Verksamhetsansvarig på Distansgatan 7 i Borås sedan 2004 

 
36 

Facebook -är en nätgemenskap som grundades 4 februari 2004 av Mark Zuckerberg. I april 2009 uppskattades 

att sidan hade över 200 miljoner medlemmar världen över och i juni 2010 över 400 miljoner(Internet 4)  
37

 Intervju med manlig anhörig till en boende den 2010-04-29 på Distansgatan 7 avdelning F  
38

 Intervju med politiker den 2010-04-23- Kommundelsordförande från Borås stad sedan 2003  
39

 Intervju den 2010-04-22  med medarbetare som har tio års erfarenhet som undersköterska på Distansgatan 7, 

avd. G  
40

 Intervju med medarbetare med nio års erfarenhet som undersköterska den 2010-04-26 på Distansgatan 7, avd. 

H  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Community
http://sv.wikipedia.org/wiki/4_februari
http://sv.wikipedia.org/wiki/2004
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://sv.wikipedia.org/wiki/April
http://sv.wikipedia.org/wiki/2009
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5. Analys och slutsats 

Analysen kommer att redovisas utifrån Kotters åttastegsprocessmodell (Kotter 1996). 

Analysen utgår från forskningsfrågan. Analysen grundar sig i empiri och teori som jämförs 

och resulterar i en slutsats.  Författarens egna slutsatser kommer att redovisas sist under 

varje steg.  Dessa är dock inte alltid förankrade i teorin. 

 

5.1 Analys för forskningsfrågan 

– Vad upplever medarbetare, anhöriga, politiker, enhetschef var det viktigaste i de olika 

stegen i John P. Kotters åttastegsprocess som bidragit till resultatet av 

organisationsförändringen. 

 

 

Steg1. Etablera krismedvetenhet 

I intervjun kom det fram att Kommunen planerade att lägga ut enheten på entreprenad då den 

gick i minus vilket skulle resultera i att flertalet av personalen behövt varslas. Risken att mista 

sitt arbete är en bidragande orsak till att involverande personer engagerar sig. Angelöw (1991 

s. 89) menar att upplever individerna att förändringen leder till en förbättring av den egna 

situationen skapar det en drivkraft.. Enligt Kotter (1996, s. 51) ska angelägenhetsnivån höjas 

genom att få budgeten i balans av olika åtgärder. 

 

Det som framkom under steg ett vid intervjun var att situationen med en enhet i som går i 

minus samt att enheten medverkade i SVT:s ”uppdrag granskning” är bidragande orsaker till 

att det infunnits en önskad om förändring från alla involverade en angelägenhet vilket kan 

kopplas till Kotters (1996, s. 43-45) första steg i åttastegsprocessmodell.  

 

Steg 2. Skapa förändrings team 

Det handlar om att få individer att arbeta som ett team med befogenheter. Kotter (1997, s. 59) 

tar upp att ingen individ kan utveckla rätt vision, skapa kortsiktiga vinster samt förankra det 

nya arbetssättet inom verksamheten. Förutsättningarna för en vision skapas genom att 

uppmuntra till ansvarstagande och engagemang hos personalen. Kotter (1997, s. 73) 

Förändringsteamet skapades genom att enheten införde en styrgrupp, där varje avdelning får 

möjlighet att komma tilltals via en representant vilket skapar förutsättning för att erhålla ett 

holistiskt synsätt. Angelöw (1991, s. 90) skriver att delaktighet skapas genom att personalen 

får ansvar och därmed kan vara delaktiga i förändringen. Omvårdnadspersonalen upplever att 

de har blivit mer delaktiga genom att de har nu möjlighet att vara med och påverka.  

 

Under intervjuerna tog två av fyra respondenter som representerar medarbetarna upp att de 

har mer kontakt med de övriga avdelningarna, förändringen utgör en förutsättning för en 

gemensam förståelse ska skapas för alla inom enheten och hur enheten fungerar bidrar till 

förutsättningar till ökat engagemang från alla involverade. En av de viktigaste drivkrafterna är 

motivation när en organisation ska genomgå en förändring, en strävan av att vilja uppnå ett 

visst mål vilket kan kopplas till Angelöw (1991, ss 87-88). 

 

Steg 3. Utveckla vision, strategi 
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Enligt Kotter (1997, s 28) måste det finnas en metod som kan förändra processer eller höja 

kvaliteten. Personalen är positiv till förändringar som skapar förbättringar av deras 

arbetssituation. Förändringsarbete som bygger på delaktighet och direkt information bemöts 

ofta positivt dock bör de involverade vara med och bestämma förändringstakten (Anglöw 

1991 s, 19) Sändarens val av kodning har en avgörande påverkan för hur mottagaren ska 

uppfatta och tolka meddelandet. (Jacobsen och Thorsvik, 2005, ss. 340-343). 

 

Enhetschefen initierade Kotters åttastegsprocess, vilket användes för att förtydliggöra 

arbetsgången i förändringsprocessen för hur visionen skulle nås.  

 

Det är viktigt att klargöra förändringens riktning för att skapa en enhetlig bild om hur visionen 

ska nås och hur organisationen kommer att se ut. Genom att personalen gemensamt med 

ledningen utformar en värdegrund tillsammans som alla kan ta till sig, någonting som enheten 

kan stå för och arbeta efter vilket kan tolkas i Angelöws (1991, s 90) delaktighet vid ett 

förändringsarbete. 

 

Steg 4. Kommunicera vision 

Förmedla visionen, det görs med hjälp av ord, gärningar och symboler.  Eftersom handlingar 

fungerar som symboler är detta en viktig del i kommunikation. Kommunikations problem är 

vanligt förekommande i organisationer. Det kommer sig ofta av att kommunikationen är för 

bristfällig mellan ledningen och medarbetare men även medarbetare emellan. (Jacobsen och 

Thorsvik 2005, s.339) Enligt Kotter (1997, ss. 100-102) förmedlas vision mest effektivt 

genom olika kanaler i form av gruppmöten, brev samt enskilda samtal vidare menar 

författaren att genom beteendet, när ledningen och större delen av personalen agerar efter 

visionen ökar trovärdigheten.  

 

Det framkom från medarbetare, enhetschef men även från anhörigas upplevde att det är en 

betydligt öppnare kommunikation inom enheten idag. Genom handlingar skapas metaforer 

som förmedlas till övriga involverade som tolkar hur enheten ska vara. Detta kan härledas till 

vad Jacobsen och Thorsvik (202, ss. 335-336) menar med kommunikation av metaforer. 

 

Steg 5. Ge befogenheter att agera. 

Angelöw (1991, ss.88-91) menar att motivation och förändringsvilja hänger samman med 

faktorer som självförtroende, tilltro, trygghet, delaktighet samt information. Information och 

kunskap om organisationens möjligheter utifrån budget kan bidra till att förändringar kan ske. 

Enligt Kotter (1997, ss. 109-113) är syftet att ge medarbetarna möjlighet till att nå visionen 

men också undanröja hinder genom att försöka förändra personers förståelse det kan ske 

genom att chefen och övriga medarbetare uppmuntrar individen. När medarbetarna har ett 

gemensamt syfte är det lättare att skapa aktioner som kan bidra till att syftet uppnås.(ibid. 

1996, s. 122)   

 

Att pröva och successivt ersätta gamla inarbetade rutiner med nya mer anpassade till de 

boende och personalens nyuppkomna behov som förändras över tid och med att personalen 

utvecklas något som Kotter beskriver som att uppmuntra till icke-traditionella aktiviteter 

enligt Alvesson (2007, s 249).   

 

Steg 6. Förmedla tidiga framstegs tecken 

Enligt Angelöw (1991, s. 91) så skapar små positiva effekter av förändringen ökad motivation 

genom upplevda framgångar. Kotter (1997, s 129) menar att de positiva effekterna rättfärdigar 

den ökade prestationen i form av ökat engagemang. Tydliga förbättringar gör det svårare för 
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de individer som vill förhindra förändringen. Skapa konkreta bevis för att förändringsarbetet 

ger resultat. Dessa framsteg är av stor betydelse då de bidrar med trovärdigheten till 

processen. Vinster som inte syns gör inget intryck på personal, anhöriga och politiker. Det är 

viktigt att fortlöpande informera om de framsteg som organisationen gör för att på så sätt 

bibehålla den positiva atmosfär som det lagts ner hårt arbete på att skapa.  

 

Personalen vet varför de ska spara vilket gör att de upplever att det är lättare. De boende och 

personalen får ta del av besparingar i form av olika aktiviteter, inköp av minibuss, åka på 

utvecklingsdagar som bidrar till att utveckla enheten, det kan kopplas till motivationen som 

Angelöw (1991, s. 90) beskriver som tilltro. 

 

Steg 7. Håll människor fokuserade på vägen 

Genom att påvisa vinsten kan man skapa ett ökat engagemang enligt Kotter (1997, s 139). 

Förändringarna måste vara realistiska för att verka som motiverande, information och 

kunskap är centrala faktorer (Angelöw 1991, s 91 ). Utvecklingsdagar gör att medarbetarna 

själva får jämföra skillnaderna mellan olika länder när det gäller äldrevård. Detta skapar ett 

incitament att hela tiden sträva efter förbättrade aktiviteter och rutiner inom verksamheten.  

 

Genom att skapa drivkrafter bör det generera i att personalens engagemang ökar och bidrar till 

att personalen försöker förbättra för de boende och för sig själva. Detta kan kopplas till kotters 

steg sju i förändringsprocessen genom att utnyttja trovärdigheten som en följd av positiv 

effekt av förändringen enligt Alvesson (2007, s. 249) 

 

Steg 8. Förankra förändringen  

Genomgår arbetsordningar en förändring krävs det att organisationen gör detsamma. När det 

är uppenbart att det fungerar sjunker det in i organisationskulturen. (Kotter 1996, s. 163) 

 

Genom att berätta om hur det var och hur det ser ut nu skapas en ny organisationskultur inom 

enheten. Personalen upplever att de är mer involverade i de anhöriga, det är fler anhöriga som 

kommer till enheten. Personalen är mer motiverad när de får ta del av besparingar vilket 

bidrar till ett ökat engagemang bland personalen. När organisationskulturen genomgår 

förändring resulterar det i att det till slut att alla involverade kommer att agera efter de nya 

principerna vilket stämmer överens med Kotters åttastegsprocess i förändringsprocessen 

enligt Alvesson (2007, s. 250)  
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6. Avslutande diskussion 

I det sista kapitlet besvaras frågeställningarna för att uppfylla uppsatsens syfte. En diskussion 

omkring slutsatserna som grundar sig på det empiriska materialet samt analysen. Samt ett 

förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet och forskningsfråga var att kartlägga hur anhöriga, medarbetarna, enhetschefer och 

politiker upplevt organisationsförändringen på Äldreboendet Distansgatan 7 som skett utifrån 

John P. Kotters (1996) åttastegsprocessmodell samt belysa de viktigaste åtgärderna som har 

resulterat i organisationsförändringens utveckling. 

 

Det är uppenbart att en förändring har lett till någonting positivt för enheten alla berörda 

parter i studien har på olika sätt tolkat och upplevt förändringsprocesserna positivt. 

Medarbetarna i undersökningen upplever det positivt att de blivit mer delaktiga och därmed 

erhållit mer ansvar dock ställer det ett större krav på engagemang. 

 

Motivationen skapas främst genom att medarbetarna ges möjlighet att få ta del av 

besparingarna och vara delaktiga och genom en öppen kommunikation sinsemellan kunna 

påverka i olika projekt hur och vad individen, avdelningen, enheten kan förbättra för att 

enheten, anställda och att detta på sikt resulterar i att de boende kan erhålla en högre 

livskvalitet. 

 

En av den viktigaste faktorn är att alla avdelningar har erhållit en budget vilket har bidragit till 

att personalen är mer delaktiga och på ett aktivt sätt är med och ansvarar för enhetens pengar. 

 

Politikern pekar på positiva effekter i form av klarad budget, publicitet i olika media kanaler.  

Anhöriga upplever det som positiva förbättringar, de erhåller mer information om vad som 

händer på enheten, fler aktiviteter, och fler hjälpmedel i form av hjälpredskap och större 

personaltäthet samt bättre kommunikation som en följd av förändringen. Ledningen ser att det 

är en enhet som har skapat sig handlingsutrymme genom att hålla balans i budgeten dock 

kräver det ett stort engagemang av ledningen, för att genom ord och handling skapas 

metaforer som sedan förmedlas till medarbetare, anhöriga samt politiker. Motiverade och 

engagerande medarbetare är en viktig faktor för personalen är enhetens ansikte utåt, allt de 

säger och gör tolkar omgivningen i form av anhöriga, politiker, ledning, men inte minst de 

boende efter vad de ser och hör. 

 

 

De viktigaste åtgärderna som har bidragit till en positiv utveckling på distansgatan 7 

enligt författarens tolkning av resultatet i studien.  

 

 En tydligare kommunikation mellan anhöriga, medarbetare, ledning där alla får 

möjlighet att komma till tals, där delaktigheten bidrar till en ökat engagemang. 

 Genom att hålla budgeten i balans skapar det handlingsutrymme för enheten att 

utvecklas. 
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 Genom att ändra schemat skapades en högre personaltäthet, vilket bidrog till ökad 

motivation, möjligheter till fler aktivteter, möjlighet att göra besparingar vid 

sjukfrånvaro. 

 

 Varje avdelning har fått en budget. ”Nu vet vi varför vi sparar…” 

 Personalen får ta del av besparingar resulterar i större incitament. 

 

Negativa effekter enligt författaren som en följd av utvecklingen. 

 Mer engagemang kräver mer ansvar… även från de ur personalen som inte vill vara 

med och ha ansvar. 

 Personalen har svårare att säga ifrån och dra gränsen för hur mycket de ska engagera 

sig. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Intressant information har framkommit under arbetets gång det har dock dykt upp nya frågor 

som kan vara intressanta. Genom att jämföra flera olika äldreboenden om hur delaktiga 

medarbetarna är i olika beslutsprocesser, delaktigheten upplevs vara en motivations faktor 

som skapar ett större engagemang från medarbetarna som är enhetens ansikte utåt och det 

viktigaste redskapet gentemot anhöriga och för de boende. 

 

Bland annat skulle det också vara intressant att titta på vilka projekt, utbildningar som 

omvårdnadspersonalen upplever som mest relevanta för de boende, sig själva och därefter 

göra en jämförelse mellan äldreboenden. 
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Bilaga 1 -förfrågan. 

 

Hej, 

 

Förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie som avser ett examensarbete, jag heter Eva 

Svensson och är en Student från högskolan i Borås som läser sista året på en 3-årig utbildning 

i Industriell ekonomi med inriktning arbetsorganisation och ledarskap. 

  

Syftet med studien är att kartlägga hur anhöriga, medarbetarna, enhetschefer och politiker 

upplevt den genomförda organisationsförändringen på Äldreboendet Distansgatan 7 samt 

belysa de viktigaste åtgärderna som har resulterat denna utveckling. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in endast i syfte att underlätta min analys av insamlat material. 

Inspelningarna kommer efter arbetes godkännande av examinator att raderas. Dessa intervjuer 

kommer att vara frivilliga och kan avbrytas när som helt när respondenten vill, materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt så tillvida att intervjupersonerna är anonyma i arbetet.  

 

Jag undrar nu om Ni kan tänka er att avvara ungefär 45 minuter för ett deltagande i en 

vetenskaplig studie … tillsammans med mig.  

 

Hälsningar 

Eva 
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Bilaga 2 - intervjuguide 

 

Medarbetare -intervju guide 

 

1. Etablera krismedvetenhet.  

Hur fungerade det innan förändringen?  
  

2. Skapa förändringsteamet.  

På viket sätt blev ni delaktiga? (kan Ni ge ett exempel)  

 

3. Utveckla vision och strategi  

Vad har Ni varit med och utvecklat? (ge exempel)… 

Vilka åtgärder upplever du är de viktigaste som har skett? (ge exempel) 

Upplever du, ser du något negativt med förändringen?  

 

4. Kommunicera visionen och strategin.  

Hur kommunicerar Ni värdegrund?  

(Ex. Pratar ni om värdegrunden) 

 

5. Ge befogenheter att agera  

Vad har Ni för ansvar 
 

6. Skapa kortsiktiga vinster.  

Vad kan Ni (enheten, avd, individ) göra nu som Ni inte kunde innan? 

 

7. Befästa förändringen och bygga vidare  

Hur skapar Ni rutiner? Hur förmedlar Ni era rutiner? …  

 

8. Förankra förändringar i kulturen. 

Arbetar alla efter nya rutinerna.?  
 

 

 

Enhetschef -intervju guide 

 

1. Etablera krismedvetenhet.  

Hur fungerade det innan förändringen?  
  

 2. Skapa förändringsteamet.  

På viket sätt har Ni förändrat? (kan Ni ge exempel)  

 

3. Utveckla vision och strategi  

Kan vi ge exempel på vad Ni utvecklat? (Ge exempel)… 

  

4. Kommunicera visionen och strategin.  

Hur kommunicerar Ni värdegrund/strategi?  
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5. Ge befogenheter att agera.  

Vad har Ni för ansvar? 
6. Skapa kortsiktiga vinster.  

Vad kan Ni (enheten) göra nu som Ni inte kunde innan? 

 

7. Befästa förändringen och bygga vidare  

Hur skapar Ni rutiner? Hur förmedlar Ni era rutiner? …  

 

8. Förankra förändringar i kulturen. 

Arbetar alla efter nya rutinerna.?  
 

 

 

Anhörig -intervju guide 

 

1. Etablera krismedvetenhet.  

Hur fungerade det innan förändringen?   
  

2. Skapa förändringsteamet.  

På viket sätt har boendet förändrats? (kan Ni ge exempel)  

 

3. Utveckla vision och strategi.  

Kan vi ge exempel på vad som utvecklats? (Ge exempel)… 

 

4. Kommunicera visionen och strategin.  

Får Ni information?   

 

5. Ge befogenheter att agera.  

Har Ni möjlighet att påverka? 
 

6. Skapa kortsiktiga vinster.  

Vad kan/gör (enheten) nu som de inte gjorde innan? 

 

7. Befästa förändringen och bygga vidare. 

Hur får Ni vara med och påverka/förbättra? 

 

8. Förankra förändringar i kulturen. 

Arbetar alla efter nya rutinerna.?  

 

 

 

Politiker -intervju guide 

 

1. Etablera krismedvetenhet.  

Hur fungerade det innan förändringen?  
  

 2. Skapa förändringsteamet.  

På viket sätt har boendet förändrats?  
 

3. Utveckla vision och strategi.  
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Kan vi ge exempel på vad som utvecklats? (Ge exempel)… 

 

4. Kommunicera visionen och strategin.  

Får Ni ta del av vad som händer på boendet?  
 

5. Ge befogenheter att agera.  

På vilket sätt har Ni möjlighet att påverka 
 

6. Skapa kortsiktiga vinster.  

Vad kan/gör (enheten) nu som de inte gjorde innan? 

 

7. Befästa förändringen och bygga vidare.  

Hur är Ni med och påverkar/förbättrar?  

 

8. Förankra förändringar i kulturen. 

Upplever du att enheten strävar efter att förbättra rutiner etc. ...?  
 


