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Abstract: Present day enterprise and public sector are 

organisations subject to constant change, that 

is they are not stable over time. Most 

organisations adapt to surrounding change. A 

successful implementation of change in any 

organisation requires an interacting of more 

than one factor. In this research I have 

studied the communication between leaders 

and collaborators in process of change based 

on a qualitative case study in public home 

help service. The purpose is to give a better 

understanding of the need of communication 

and information from the perspective of both 

the leaders and the collaborators. Have the 

leaders communicated the need of change to 

the collaborators and in what degree took the 

collaborators part in the communication 

concerning the change? There is an array of 

studies concerning communication in change 

processes but most of them has either the 

perspective of the leadership or the 

perspective of the collaborators. The aim of 

this study is therefore to focus on both 

perspectives to receive best data possible. 
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1 Inledning  

Idag finns inte så många verksamheter där den fasta organisationen är fast 

särskilt länge. De flesta organisationer anpassar sig efter omvärldens 

förändringar. För att en förändringsprocess ska implementeras framgångsrikt 

och ge önskat resultat krävs det en samverkan mellan ett antal parametrar. I 

denna uppsats studerar jag kommunikation mellan ledare och medarbetare i 

förändringsprocesser baserat på en kvalitativ fallstudie inom en kommunal 

hemtjänstverksamhet.  Syftet är att ge en ökad förståelse för kommunikation 

och information inför och under förändringsprocesser utifrån både ledning och 

medarbetarnas perspektiv. Hur har ledningen kommunicerat förändringen med 

medarbetare och hur delaktiga medarbetarna har varit i kommunikationen kring 

förändringen?  Det finns en uppsjö av studier inom kommunikation vid 

förändringsprocesser men de utgår oftast ifrån antingen ledningen eller 

medarbetarnas perspektiv. Därför utgår denna studie ifrån bådes perspektiv för 

att få en så bra empiri som möjligt.  

1.1 Problemformulering 

Kommunerna står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, behov 

av arbetskraft inom äldreomsorgssektorn, höga ohälsotal bland de befintliga 

anställda och ständiga organisationsförändringar som inte når sitt fulla syfte.  

Sverige står inför en stor befolkningsökning enligt nya siffror från statistiska 

centralbyrån, SCB (2018). Den största folkökningen är bland de äldre.  

Sveriges äldre befolkning från 80 år och uppåt kommer att öka med 50 % fram 

till 2028.  Antalet inrikes födda mellan 25-64 det vill säga den mest 

förvärvsaktiva åldern kommer att minska i antal, men antalet utrikesföda i 

denna kategori kommer att öka med 7 % i jämfört med idag (SCB, 2018).  

Ett av samhällets mest centrala ansvarsområden är att ta hand om äldre i behov 

av vård och omsorg och även ge en värdig och god social omsorg till de sjuka 

äldre, något som den här gruppen inte får idag, i samma utsträckning som de 

behöver (Målqvist och Lundin, 2015) 
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Detta i sin tur innebär ökade behov av bland annat hemtjänstinsatser, höga 

ohälsotal bland anställda inom hemtjänsten och en förväntad arbetskraftsbrist 

inom en snar framtid. Det ställer landets kommuner inför besvärliga 

förhållanden (a.a.). Andelen anställda inom hemtjänsten som uppger att de inte 

klarar av att arbeta till pensionsåldern är oroväckande högt. Många anställda 

rapporterar en tung och stressig arbetsmiljö där det råder höga krav och stark 

tidspress (a.a.).  

Detta ställer krav på kommuner att ställa om och förbereda sig inför dessa 

svårigheter vilket Sveriges Kommuner och Regioner är medveten om och 

poängterar med att den svenska arbetsmarknaden är under ständig förändring 

vilket kommer att fortsätta i samma takt ett tag till. Därför behöver kommunal 

sektor anpassa sig för att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden med 

ett nytt arbetssätt som välfärden behöver enligt en pressmeddelande från 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, 2016).  

Mot bakgrund av detta är det intressant att studera kommunikation och 

information i förändringsprocesser eftersom vikten av dessa kunskaper blir 

alltmer viktigare i organisationer och i detta fall kommunernas arbete. Inte 

sällan möts nya förändringsprocesser av problem i som yttrar sig i form av 

motstånd, uppror, höga sjukskrivningstal och dålig arbetsmiljö. Vad kan det 

bero på? Är förändringen oönskad eller har ledningen brustit i sin 

kommunikation med medarbetarna och inte lyckats förmedla varför 

förändringen är nödvändigt?  

Tidigare forskning definierar flera olika aspekter som kan vara bidragande 

orsak till motstånd i förändringsprocesser. Oreg och Sverdlik (2011) menar att 

förändringsarbete medför mycket osäkerhet i organisationen och det finns 

mycket som orsakar motstånd till förändring. En annan faktor som är jämt 

närvarande vid förändring är tillit till ledaren som kan ändra medarbetarnas syn 

på förändring.  

Harmon (2014) menar att ledarens förståelse och kommunikation är viktigt för 

hur förändringen i organisationen påverkar medarbetarna och hur det kan 

minimera risken för motstånd när förändringen implementeras. Det är 
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nödvändigt att personal få förståelse till varför förändringen genomförs och vad 

just de har att vinna på den (Harmon, 2014).  

Statstiken visar att upptill 80 % implementeringsförsök beträffande 

organisationsförändringa misslyckas med att leverera det resultat som utlovats 

(Lewis 2011). Jacobsen (2017) bygger på detta och menar att organisationer 

utgörs först och främst av enskilda individer och grupper av människor. För att 

förstå varför förändringar möts av motstånd måste vi förstå hur förändringen 

påverkar just enskilda människor, de sociala relationerna och förhållandet 

mellan människor i och utanför organisationen.  

Forslund (2009) understrycker rädslan för det okända som t.ex. förändrade 

rutiner och arbetssätt som en av de vanligaste orsakerna till motstånd vid en 

förändringsprocess.  

Jacobsen (2017) menar att det är endast ledningen som har helhetsbild över 

organisationen och besitter all information, därför faller det naturligt att alla 

förändringsbeslut fattas på ledningsnivå. Det kallas för Top-Down strategi där 

ledningen förutom sin formella roll har ett stort maktinnehav. Top-Down- 

strategi är ett effektivt verktyg som visar förhållanden mellan position och 

information. Ledningen som har en högre position har större tillgång till 

information i relation till medarbetarna menar Jacobsen (2017) och fortsätter 

med att i en Top-Down- strategi ska ledningen agera som stöd i 

förändringsprocessen vilket inte sker enbart med styrning från ledningen, utan 

det krävs även ett effektivt ledarskap och en ledning som förpliktigar sig till 

förändringen.   

Mot denna bakgrund anses kommunikation som en viktig faktor i 

förändringsprocesser och en central aspekt att studera för att förstå 

hemtjänstens utmaningar. I denna uppsats studeras en organisation som nyligen 

genomgått en organisationsförändring för att se hur ledningen och 

medarbetarna har kommunicerat inför och under förändringen.  

Uppsatsen faller inom ramen för strategisk information och kommunikation 

och är relevant att studera för att få ökad förståelse för kommunikationens roll i 

en organisation och särskilt under förändringsprocesser för att nå strategiska 

mål 
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka och ge ökad förståelse för 

kommunikationen inför och under en förändringsprocess genom att studera en 

organisation som genomgått en intern förändringsprocess och skapa ökad 

förståelse för hur ledningen har kommunicerat förändringsprocessen med sina 

medarbetare och hur dessa medarbetare har upplevt kommunikationen, med 

hjälp av relevanta teorier inom området.   

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte ska följande forskningsfrågor besvaras:  

– Hur har ledningen kommunicerat organisationsförändringen med 

medarbetare? 

– Hur delaktiga har medarbetarna varit i kommunikationen kring 

förändringsarbetet? 

För att besvara forskningsfrågorna genomförs en fallstudie av en specifik 

organisations kommunikation vid en förändringsprocess.  

1.4 Avgränsningar  

Denna uppsats är förankrad i ett relevant strategisk kommunikationsarbete. 

Med hänvisning till studiens syfte och frågeställningar är det nödvändigt att 

avgränsa den strategiska kommunikationen till ledning- personal 

kommunikation inför och under förändringsprocessen. Denna studie studerar 

inte förändringsprocessens externa påverkan. 

2 Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras teorier och tidigare forskning gällande 

kommunikation och information i förändringsprocesser. Kapitlet är indelat i 

fyra underrubriker: kommunikation i organisationer, kommunikation vid 
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förändringsprocesser, dynamik mellan ledare och medarbetare vid 

förändringsprocessers och medarbetarnas delaktighet i förändringsarbete.  

2.1 Kommunikation i organisationer   

Kommunikation är ett mångfacitterat begrepp med många definitioner baserat 

på rådande teorier. En av definitionerna handlar om 

organisationsmedlemmarnas formella och informella kommunikation internt 

inom organisationen. Det kallas även intern kommunikation. Tyngdpunkten har 

legat på intern kommunikation alltsedan områdets akademiska genombrott 

(Heide, Johansson och Simonsson, 2015).  

Larsson (2014) menar att flera forskare betraktar kommunikation som en grund 

för organisationer.  Gezelius och Wildenstam (2011) menar att syftet med all 

kommunikation är att göra en förändring, men för att uppnå det krävs det att 

fånga människors uppmärksamhet för annars kommer inte budskapet att nå 

fram. Vidare menar Gezelius och Wildenstam (2011) att det är viktigt att 

företag som vill förmedla ett budskap, upprättar en kommunikationsplan där 

det framgår hur budskapet ska nå fram, var och varför?  

En central del för en organisations fortsatta överlevnad och utveckling är en 

fungerande intern kommunikation. För att medarbetare gemensamt skall kunna 

överföra mål till handling krävs det att samtliga accepterar organisationens mål 

och visioner och här blir kommunikationen ytterst viktigt (Heide et al.2012).  

Heide och Simonsson (2011) tycker att medarbetare är viktiga och aktiva 

kommunikatörer som diskuterar, tolkar budskap och agerar utifrån dessa 

tolkningar. De menar att kommunikationsmedarbetare bör sätta medarbetare i 

rampljuset, eftersom medarbetarnas roll är ännu viktigare idag än någonsin 

tidigare med tanke på de väsentliga förändringar i sättet att arbeta i dagens 

organisation där medarbetares kompetens är viktigt att beakta då de är 

specialister inom sitt område. De hävdar att medarbetarna blir en viktig del av 

en organisations framgång. Heide och Simonsson (2011).   

Heide et al.(2012) menar att strategi betyder medel eller olika 

handlingsalternativ för att uppnå uppsatta mål. Vision handlar om en 
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framtidsbild av hur man vill en organisation ska utvecklas. Avsikten med 

vision är att skapa motivation och engagemang bland medarbetarna samtidigt 

som den bidrar till utformning av affärsidé, mål och strategi.  

2.2 Kommunikation vid förändringsprocesser  

Det är kommunikationen som har den framstående rollen för en lyckad 

organisationsförändring menar Johansson och Heide (2008). Det mest effektiva 

verktyget för ledningen att använda sig av är just kommunikation men eftersom 

varje organisations förändringsprocess är unik, ställs det olika former av krav 

på kommunikationen. Trots detta brukar ledningen i många organisationer 

negligera kommunikationens betydelse i förändringsarbetet, då den antingen 

underprioriteras eller inte prioriteras alls. (Johansson och Heide, 2008). 

När medarbetare inte får tillräckligt med information vid en 

organisationsförändring finns det risk att de bildar sin egen uppfattning som 

kan skilja sig från verkligheten och på detta sätt kan medarbetarna efter 

diskussion med varandra sprida en felaktig information inom verksamheten 

(Johansson och Heide, 2008). 

En vanlig reaktion vid organisationsförändring är att medarbetare känner en 

viss tveksamhet, oro och skepticism men, en välplanerat intern kommunikation 

kan reducera och förebygga negativa reaktioner från medarbetarnas sida menar 

Johansson och Heide (2008). 

Kommunikationen är kärnan för både medarbetare och ledningen, och det 

ligger i ledningens intresse att implementera nya idéer och arbetssätt i 

verksamheten och önskan att det ska få ett positivt bemötande från 

medarbetarna. Samtidigt som medarbetarna vill känna sig delaktiga och få 

gehör för sina åsikter och behov gällande förändringen som genomförs.  

(Johansson och Heide, 2008). 

Heide och Simonsson (2011)  hävdar att den forskning som finns inom området 

oftast utgår från de traditionella ledarskapsperspektiv där fokus ligger på 

ledaren som person och vikten av den ömsesidiga relationen mellan ledare och 

medarbetare bagatelliseras. Forskarna kommer sällan med konkreta tips eller 
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rekommendationer till hur kommunikatörer ska arbeta med frågan, utan 

framställer medarbetare som passiva mottagare och som om kommunikationen 

sker på ett enkelriktat sätt d.v.s. från chefer och nedåt.   

Det saknas medarbetarperspektiv inom fältet och att forskarna sällan fokuserar 

på medarbetarna och hur de uppfattar kommunikationen. Det finns brister även 

i de studier som fokuserar på medarbetarperspektivet då även de utgår från 

studier med ledarskapsperspektiv. Detta har sina för- och nackdelar enligt 

Heide och Simonsson (2011)  som även argumenterar för hur medarbetarskap 

kan tolkas utifrån ett kommunikativt perspektiv och den fokus som cheferna 

haft inom ledarskapsforskning som har lett till att fokus har legat på att 

rekrytera den perfekta chefen.  

Heide och Simonsson (2011) påpekar vikten av de enorma förändringarna som 

tekniken och digitaliseringen har burit med sig. Tekniken har gjort det lättare 

att sprida och dela information inom organisationen och detta har förändrat 

ledarskapet men även medarbetarskapet. 

Vidare menar Heide och Simonsson (2011)  att vid genomförandet av viktiga 

förändringar i en organisation måste synen på medarbetare ändras och de måste 

ses som medskapare av de förändringar som är av vikt för organisationen. Det 

är viktigt att ledningen får med sig medarbetarna i organisations förändringar 

och det får man genom att involvera de då de har en aktiv kommunikationsroll.  

Brist på information vid förändringsprocesser är en vanlig företeelse menar 

Allen et al. (2007). När medarbetare får för lite information vid 

förändringsprocesser tenderar de att söka information från andra källor. Därför 

är det av största vikt att ledningen undersöker och identifierar de källor som 

medarbetarna får information ifrån under förändringsprocessen och vilka 

förhållanden som påverkar medarbetarnas inställning gentemot förändringen.    

Crown, et al. (2019) bekräftar denna förbindelse och menar att en av de främsta 

orsaker som ger upphov till utbrändhet vid förändringsprocesser i 

organisationer är ledningens sätt att hantera information och kommunicera med 

medarbetarna vid dessa förändringar.  De menar att ovisshet skapar stress och 
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oro vilket i sin tur medför oönskade reaktioner från medarbetare eftersom de 

får en negativ inställning till förändringsarbetet.  

Att förebygga och reducera osäkerheten vid förändringsprocesser är en 

nyckelfaktor till en lyckad implementering av förändringen eftersom den 

minskar stress och oro hos medarbetarna (Crown, et al. 2019).  

Ledningen bör beakta ett antal aspekter för att förebygga risken för 

ryktesspridning inom organisationen. Ett första steg är att säkerställa att alla 

som berörs av förändringen fått ta del av likvärdig information med fördel 

samtidigt. Därefter bör ledningen möjliggöra för medarbetarna att samtala med 

varandra och överföra informationen. Detta i sin tur möjliggör för ledningen att 

se och uppmärksamma medarbetarnas reaktioner. Nästa steg för ledningen efter 

att ha lämnat den inledande informationen är att repetera samma information i 

text och tal för att undvika snedvridning eller tillbakavisning av den 

information som delgetts Angelöw (2010).  

Heide et al.(2013) säger att för lite information vid förändring i organisationer 

leder till osäkerhet, vilket i sin tur kommer att ha negativ påverkan på 

införandet av förändringen och skadar medarbetarnas förtroende för ledningen. 

Information och åter information är vad som behövs och helst i samlad tropp 

för att alla ska få samma bild av läget. Det är viktigt att i den första fasen 

enbart hålla sig till fakta och inte antyda möjligheter att undslippa förändringen 

utan berätta tydligt vad som faktiskt gäller och försöka sälja beslutet genom att 

ge bakgrunden till det (Thylefors, 2013). 

Enligt Johansson och Heide (2008) I de fall informationen gess nära inpå 

processen, hinner inte medarbetarna förbereda sig inför förändringen och i då 

informationen ges i ett tidigt stadium behöver ledningen uppdatera 

medarbetarna då information hinner ändras under resans gång. Ledningen 

behöver ständigt uppdatera medarbetarna när ny information tillkommer för att 

bibehålla deras förtroende. 

Ledningen bör fortsätta upprepa samma information trots att inget nytt har hänt 

och ingen ny information har tillkommit. Ledningen bör även fånga de rykten 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingela%20Thylefors
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som sprids och besvara dem genom att ha en stående punkt vid gemensamma 

möten och ta upp denna desinformation och även avvisa, bekräfta eller 

komplettera rykten utifrån ryktets art. Ledningen kan genom en tydlig och 

öppen kommunikation öka medarbetarnas tillit och förtroende. Det är viktigt 

för ledningen att anteckna all information som överlämnas till medarbetarna 

för att säkerställa vilka medarbetare som har fått ta del av informationen och 

under vilka tillfällen menar Angelöw (2010).   

Enligt Heide och Johanssons (2008) finns det en risk i de fall då informationen 

inte når fram att medarbetarna själva sätter samman en bild av vilka 

konsekvenser förändringen kommer att få för dem.  Ett sätt ett förebygga 

ryktesspridningen enligt Thylefors (2013) är att skicka ut information i ett 

tidigt skede även om informationen inte är fullständig. Hinner rykten och 

fantasier få fart är det svårt att korrigera det i efterhand.  

En annan sak som är viktigt att beakta från ledningens sida är att alltid 

överlämna information med omtanke menar Angelöw (2010) och fortsätter att 

kommunikationen inte har någon betydelse om inte ledningen utgår ifrån 

omtanke i sin informationsöverföring. Det kan leda till att en del medarbetare 

är med och lyssnar på informationen som överlämnas men inte tar till sig av 

budskapet.   

2.3 Dynamik mellan ledare och medarbetare vid 

förändringsprocesser  

Yukl (2012) lyfter upp ledningens stöd som en viktig aspekt vid större 

förändringar och menar att de åtgärder som vidtas bör vara inriktade på de 

medarbetare som berörs av förändringen. Till att börja med behöver ledningen 

motivera varför förändringen är nödvändigt och stötta medarbetarna i att 

implementera och verkställa förändringen. Yukl (2012) menar att ledarens 

största utmaning är att leda i förändring.  Ledarens förmåga att identifiera vilka 

som är emot förändringen och vilka som är för den är en viktig grund till en 

lyckad förändringsprocess.  

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingela%20Thylefors
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Det kan tyckas vara ett banalt påpekande men det är nödvändigt att påminna 

om att grundelementet i alla organisationer är människor. Organisationer utgörs 

först och främst av enskilda individer och grupper av människor. Därför är det 

nödvändigt att studera människor, sociala relationer och förhållandet mellan 

människor i och utanför organisationen för att kunna förstå varför motstånd 

mot förändringar är ett så vanligt fenomen (Jacobsen, 2017)  

Dent och Goldberg (1999) påpekade att det inte var själva förändringen som 

oroade människor utan andra faktorer som oroar och skapar motstånd. 

Människor är rädda att få minskad status, finansiell motgång, förlorad säkerhet 

och trygghet är vad som oroar människor och inte själva förändringen och dess 

karaktär.  

Jacobsen (2017) bekräftar ovanstående uttalande och preciserar tio olika 

orsaker till motstånd däribland förlust av personliga fördelar, identitetsförlust 

och ändrade maktförhållanden.    

2.4 Medarbetarnas delaktighet vid förändring  

Både Angelöw (2010) och Choi (2011) hävdar att delaktighet ökar 

förutsättningarna för en lyckad organisationsförändring.  Även Moran och 

Brightman (2000)  menar att en förändringsprocess inte lyckas om all 

medarbetare inte involveras i arbetet. Vidare menar Moran och Brightman 

(2000)  och även Angelöw (2010) att delaktighet handlar om att medarbetare är 

med och utformar målen, är aktiva i diskussioner och tar fram förslag på 

åtgärder eller är med på att bestämma förändringstakten.  

Motsatsen till detta skapar bristande engagemang bland medarbetarna vilket i 

sin tur skapar utanförskap och inte sällan motstånd till förändring. De 

förändringsstrategier som skapar delaktighet är ganska tidskrävande men 

emellertid resulterar de i högre förändringsvilja och engagemang (Moran och 

Brightman, 2000). 

När ledningen engagerar och inkluderar medarbetarna i ett förändringsarbete 

och möjliggör för dem att vara med och påverka hur förändringsarbetet ska 
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implementeras i praktiken, visar empiri och teori att medarbetarna blir mer 

positivt inställda till förändringen Angelöw (2010).  

Will (2015) menar att en förändringsprocess inom en organisation kan gynnas 

genom att skapa gemensamma fördelar. Anledningen till att 

organisationsförändringar misslyckas eller möts av motstånd är oftast på grund 

av bristande eller otillräckliga interna interaktioner. Däremot kan de 

dysfunktionella relationerna vara till förmån när en förändring ska verkställas 

genom att omvandla de dysfunktionella relationerna och en “win-win”- 

situation kan uppstå.  

3 Teori  

I detta kapitel kommer jag beskriva de teoretiska utgångspunkter som denna 

studie förhåller sig till. I huvudsak handlar det om kommunikation vid 

organisationsförändring, men aspekter som berör kommunikation som 

meningsskapande och kommunikation som performativt, tas också i beaktande. 

Inledningsvis presenteras teorier om kommunikation som meningsskapande 

och performativt, sedan introduceras kommunikationsteori och dess tre 

aspekter.  

Denna studie handlar om att studera kommunikation vid organisationsförändring 

och utgår från Laurie K. Lewis forskning inom detta område. Lewis (2011) menar 

att alla typer av organisationsverksamhet vilar på kommunikation som 

grundpelare, däribland organisationsförändringar. Lewis(2011) presenterar en 

teori om en kommunikationsprocess vid förändringar som vilar på tre olika 

sektioner och som står till grund för detta arbete eftersom denna teori har en stark 

anknytning till studiens syfte och frågeställningar vilket är kommunikationens 

betydelse vid organisationsförändringar.  
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3.1 Kommunikation som meningsskapande och 

“performativt”  

Synen på kommunikation som en meningsskapande process och konstituerande 

för organisationer grundar sig i att vi människor alltid har ett intresse för att 

förstå och ge mening till vår omgivning, och att vi strävar efter att få en 

meningsfull tillvaro (Falkheimer och Heide 2014).  

Vi människor tar intryck av andra och delar våra erfarenheter och tankar med 

andra människor genom kommunikation och kan skapa en mening med 

processer och handlingar menar Falkheimer och Heide (2014) och fortsätter 

med att även organisationer berörs av kommunikation som meningskapande. 

Kommunikationen i organisationer skapar mening för människor som berörs av 

kommunikationen både internt och externt. 

 

Enligt Falkheimer och Heide (2014) är meningsskapande en social utveckling 

som sker i interaktion med andra människor och som utvecklar referensramar 

baserat på tidigare lärdomar och den mening som man har tillskrivit dessa. 

Christensen et al. (2013) menar att kommunikation är något produktivt och inte 

ett enkelriktat redskap för att beskriva och rapportera en process. Detta sätt att 

betrakta kommunikation på, stämmer överens med studiens synvinkel där 

språket betraktas som performativt för att skapa något nytt. Kommunikation i 

organisationer är en skapande process som bidrar till att organisationer bildar 

en uppfattning av verkligheten, både inom organisationen och även externt då 

kommunikationen även påverkar intressenters syn på organisationer 

(Christensen et al.2013). Även Gulbrandsen och Just (2016) är överens om att 

kommunikation är en performativ process som har en avgörande roll för hur 

organisationer tar plats på marknaden genom en väl upparbetad strategisk 

kommunikation.  

3.2 Kommunikationsprocess som teori  

De flesta människor tillbringar större delen av sin tid på arbetsplatsen därför 

uppskattas trivsel och välbefinnande mycket högt. Arbetsplatsen betraktas 

därför som ett viktigt ställe och det är denna betydelse som kan leda till 
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svårighet när förändringar implementeras menar Lewis (2011) som även anser 

att förändringar kan ge upphov till oro och stress bland de anställda. Trots detta 

så är förändringar nödvändiga för organisationers överlevnad det är därför 

viktigt att ledningen arbetar effektivt med kommunikation och information vid 

förändringsprocesser för att hantera och förebygga negativa känslor (Lewis, 

2011). Ett effektivt sätt att förbygga missförhållanden är att skapa forum där 

medarbetarna kan diskutera, ställa frågor och ge uttryck för sin oro (a.a.). 

Förändringar är inte frivilliga och i flera fall kan organisationer initiera, 

motsätta sig eller bli påtvingade en förändring (a.a.). 

Lewis (2011) teori står som grund för förståelsen kring organisationsförändring 

i denna uppsatts, utifrån hennes teori om hur ledningen agerar och hanterar 

anställda i samband med en förändringsprocess.  Oftast läggs fokus på hur 

förändringsprocessen ska gå till rent praktiskt när diskussioner uppstår kring 

organisationsförändringar. Valet av just denna teori är baserat på dess styrka 

som förutom att presentera förändringen beskriver tillvägagångssättet till att 

göra anställda mer delaktiga i förändringsprocessen. Lewis(2011) menar att det 

finns många orsaker till varför de anställda väljer att antingen acceptera eller 

visa motstånd mot ledningen i samband med förändringsprocesser. Applicering 

av teorins tre aspekter sker på följande sätt: 

(1) Informationsspridning: arbeta generöst med informationsspridning och 

minska osäkerheten. 

(2) Begäran av synpunkter: inkludera de anställda och be om deras 

återkoppling, åsikter och känslor samt motivera och engagera dem i 

förändringsprocessen.  

(3) Socialisering: att arbeta för att forma en enhetlig organisations-kultur 

(Lewis 2011).  

Enligt Lewis (2011) teori är dessa tre aspekter avgörande vid en 

organisationsförändring då den berör relationen mellan ledningen och de 

anställda. Detta kommer att stå som bas för studiens analys av kommunikation 

i och under förändringsprocessen i det aktuella fallet. Intervjufrågorna kommer 

att utformas utifrån teorin för att skapa en struktur i studiens frågeställningar 
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för att kunna uppnå studiens syfte och forskningsfråga.   Lewis(2011) 

presenterar sin teori i tre olika delar som presenteras mer ingående nedan: 

3.2.1 Informationsspridning  

 

Informationsspridning för en ökad acceptans för förändringen är ytterst 

intressant för denna studie då informationsspridning kan minska oro och 

osäkerhet när en föreändring implementeras. Lewis (2011) menar att bristen på 

information skapar oro och osäkerhet därför är informationsspridning en viktig 

aspekt i förändringsprocesser och den blir en effektiv metod att använda sig av 

för att kunna: 

1- Sprida information 

För att en implementering av en förändringsprocess ska lyckas på ett 

tillfredsställande sätt ska information spridas till alla berörda.   

2- Upptäcka missuppfattningar  

En och samma händelse kan tolkas olika av olika personer och det kan leda till 

missuppfattningar inom organisationen. Fokus ligger inte i vem som har den 

”rätta tolkningen” utan snarare vems tolkning som vinner mer stöd från de 

övriga intressenterna inom organisationen.  

3- Tillrättavisa missinformation 

Dessa olika tolkningar kan skapa missinformation och bör fångas upp och 

tillrättavisas (Lewis 2011).  

Dessa aspekter kommer att ligga till grund för att studera och analysera hur den 

kommunala hemtjänst enheten som studien baserar sig på arbetat med 

informationsspridning och kommunicerat med de anställda inom enheten inför 

och under förändringsprocessen. I vilket mån de anställda har fått information 

om förändringen och varit delaktiga i förändringsprocessen kommer att 

upptäckas i denna studie. 

3.2.2 Begäran av synpunkter 

Begäran av synpunkter innebär att engagera anställda i processen genom att 

ledningen strategiskt samlar in de anställdas åsikter, feedback och reaktioner. 

Syftet med detta är att involvera de anställda i förändringsprocessen och öka 

känslan av delaktighet bland de anställda samt fånga eventuell motvilja och 

hantera det i tidigt skede (Lewis 2011). 
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Avsikten med detta är att minska och förebygga motståndskraften mot 

förändring genom att bana väg för samarbete då känslan av delaktighet ökar 

engagemanget hos medarbetare och ledningen i sin tur för mer kontroll över 

situationen som beslutande organ (Lewis 2011).  

Detta synsätt har en stor relevans i denna studie för att se hur ledningen i det 

aktuella fallet har arbetat för att involvera sina anställda inför och under 

förändringsprocessen.  

3.2.3 Socialisering  

Socialisering är den tredje delen i Lewis (2011) teori av 

kommunikationsprocessen som handlar om inkludering och organisationers 

arbete för att skapa visioner för en enhetlig företagskultur något som bland 

annat påverkar värden, arbetssätt och förväntningar.  

Syftet med socialisering är att arbeta för att få hela organisationer att arbete 

mot gemensamma mål genom att skapa en enhetlig ambition och en gemensam 

värdegrund så att alla jobbar i samma riktning, något som i sin tur stärker 

organisationen i sig.   

Även denna del av teorin är intressant för denna studie för att studera hur den 

kommunala verksamheten som är relevant för studien arbetat med socialisering 

och inkludering. 

4 Metod 

I det här kapitlet presenteras metodval och strategier som använts i studien för 

att samla in data. Därefter redogörs och motiveras metod och 

materialinsamling.  Studiens tillförlitlighet och giltighet kommer också 

presenteras. Avslutningsvis presenteras en reflektion av studiens etiska 

principer. 

Vid en genomgång av tidigare forskning upptäckte jag att det har skrivits 

mycket om motstånd i förändringsprocesser men ganska ensidigt och oftast 

baserat på ledaren eller medarbetarna. I mitt arbete har jag intervjuat både 

nyckelpersoner från ledningen och medarbetarna i organisationen. Genom att 

få in både medarbetaren och ledarens perspektiv ökar tillförlitligheten och 

underlag till studien. 
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Studiens metod är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi som är bäst 

lämpad när studiens syfte är att undersöka ett fenomen och få en djupare 

förståelse. Den kvalitativa forskningen syftar till att skapa en djupare förståelse 

för hur respondenter uppfattar sin egen verklighet (Bryman, 2011). 

Utgångsläget för denna studie har varit att tolka och försöka förstå de 

intervjuade personernas individuella upplevelser av kommunikation och 

information vid en organisationsprocess och dra en slutsats baserat på det.  

Upplevelserna är personliga och är individuella och kan inte generaliseras och 

antas att det gäller alla som berörs av förändringen.  

En anledning till att jag valde kvalitativ metod var min önskan till att få mer 

utvecklade svar från mina respondenter samt skapa en djupare förståelse kring 

studiens frågeställningar och syfte. Detta bekräftar Bryman och Bell (2015)  

som lägger tyngdpunkten i respondentens perspektiv vid en kvalitativ studie. 

Bryman (2011) menar att forskningen består av tre olika ansatser för hur teori 

och empiri förhåller sig till varandra, och därmed hur kunskap bildas. Dessa tre 

ansatser är; deduktion, induktion och abduktion. Deduktion går ut på att det 

teoretiska ramverket motiverar studiens observationer och resultat medan den 

induktiva ansatsen handlar om det motsatta. dvs. att studiens observationer och 

resultat påverkar vilken teoretisk utgångspunkt som ska användas i studien ska 

stå i relation till. Abduktion däremot innebär att förskaren bör pausa och 

överväga det empiriska materialet och identifiera behovet av komplettering. 

Abduktion kan betraktas som en kombination av en deduktiv och induktiv 

ansats (Patel och Davidsson, 2019)  

Deduktiv ansats ansågs vara ett alternativ att använda sig av i denna studie med 

tanke på att studien baserades på teorier som styr forskningen. Däremot kan 

denna ansats skapa begränsningar om forskningen inte stämmer överens med 

teorin (Bryman och Bell, 2015).  

4.1 Fallstudie 

Den valda strategin för denna studie är fallstudie. När forskaren vill studera 

och analysera ett särskilt fenomen i dess unika kontext kan man använda sig av 
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fallstudier (Backman, 2016). Kvale och Brinkmann (2014)  beskriver 

fallstudier som ett verktyg som studerar ett specifikt fall för att lyfta fram det. 

Fallstudier är lämpade i situationer med syfte att få genomgripande svar och 

förklaring på ett fenomen och kunna hitta en motivering relaterat till 

komplexiteten som uppstår i verkligheten som kan vara studier av processer 

och relationer menar Denscombe (2019).  

Fallstudien betraktas som är en lämplig metod för denna studie då syftet är att 

undersöka kommunikation och information i förändringsprocesser och 

upplevelser kring detta. På så sätt kan jag få en övergripande bild och förståelse 

för hur kommunikation och information i förändringsprocesser påverkar 

upplevelsen av en förändringsprocess.  Fallstudier passar även studier i mindre 

skala som denna uppsats enligt Kvale och Brinkmann (2014).  

Det som skiljer fallstudier från masstudier är att i fallstudier fokuserar 

forskaren endast på en specifik enhet vilket bidrar med en större insikt för 

konsekvenser och detaljer som inte hade upptäckts i en större och ytligare, 

undersökning menar Denscombe (2019) och fortsätter genom att hävda att 

fallstudier medför en unik möjlighet att få en sammanhängande helhet av 

komplexiteten i sociala relationer och processer.  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) fallstudie som forskningsmetod 

har förmågan att besvara frågan varför, vad eller hur en vis fenomen uppstår. 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen inför och 

under en förändringsprocess valde jag att använda mig av en fallstudie i min 

undersökning och därför studerade en hemtjänst enhet, i en kommun.  

Fallstudie som metod är bäst lämpad på en enhet på mellannivå menar 

Jacobsen (2002)  då en enhet på lägre nivå anses vara för små och ointressant 

och en enhet på högre nivå kan vara för stort och för bred för att kunna 

inbegripas i begreppet fallstudie.  I detta arbete ligger fokus på en kommunal 

enhet inom vård och omsorg och inte en förvaltning vilket stämmer överens 

med vad Jacobsen (2002) preciserar som mellannivå.  

Enligt Jacobsen (2002) fallstudier lämpar sig bäst i tre situationer: 1) när 

forskaren vill skapa en djupare förståelse för ett fenomen, 2) när forskaren vill 
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få mer kunskap om en viss kontext, 3) när studien avser för att utveckla nya 

teorier. Då denna studie syftar till att införskaffa kunskap och förståelse för ett 

visst fenomen i en viss kontext samt få djupare förståelse för en händelse 

ansågs fallstudie som ett utmärkt metod. 

Pickard (2013) refererar till Stake (1995) som presenterar tre olika typer av 

fallstudier:  

• Intrinsic, här är fallet oftast givet: det finns ett fall som är angeläget att 

studera för att skapa en djupare förståelse.  

• Instrumental, här är valet av fall ytterst viktigt och avgörande för hur 

möjligheterna att generalisera till teori och kategorier av fall kommer att 

utfalla. Här studerar forskaren ett fall för att söka efter en allmän förståelse för 

ett fenomen.  

• Collective, undersöker flera fall för att skapa förståelse kring ett specifikt 

fenomen.  

I denna studie tillämpas intrinsic (inre) fallstudie utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Valet föll på denna metod eftersom den lämpar sig bra utifrån 

studiens forskningsproblem och ambitionen att undersöka ett specifikt fall som 

är en förändringsprocess i en kommunal verksamhet.   

Fallet i denna uppsats studerades genom intervjuer, samt bakgrundsinformation 

som jag tagit del av genom artiklar i dagspress. Jag har även haft personlig 

kommunikation med de berörda för att beskriva fallet. 

4.2 Urval 

Varför valet hamnade på just den aktuella organisationen är för att den väckte 

stort medieintresse på lokalnivå och därför är extra intressant att studera. Det 

skrevs flera artiklar om fallet i de lokala tidningarna där personal kritiserade 

ledningen och dess hantering av organisationsförändringen samt ledningen som 

besvarade kritiken i nästa artikel. Detta gjorde att fallet väckte mitt intresse 

utifrån ämnet strategisk information och kommunikation.    
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Studiens urval är både medarbetare och nyckelpersoner från ledningen och 

personalchefen.  Jag tänker göra en kvalitativ studie genom att intervjua 6–8 

undersköterskor och några nyckelpersoner från ledningen.  

Denna studie är baserat på icke sannolikhetsurval i urvalet att hitta lämpliga 

respondenter till studien. Icke sannolikhetsurval handlar om att intervjuaren 

väljer respondenter utifrån egna preferenser och inte utifrån 

sannolikhetsprincipen (Bryman och Bell, 2015). De egna preferenserna i denna 

studie är baserat på ett antal deltagare som representerar den studerade 

organisationen och har ganska lika profil och bakgrund. Genom detta urval 

intervjuas flera med liknande perspektiv på ett djupgående sätt.  

4.3 Semistrukturerade intervjuer  

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2015) semistrukturerade intervjuer handlar om standardiserade frågor 

med flexibel följd där respondenterna får stor frihet att yttra sig. Nyttan med 

semistrukturerad intervju är den stora friheten för respondenterna att kunna 

uttrycka sina åsikter i jämförelse med strukturerade intervjuer där frågorna är 

kontrollerade och möjligheten till detaljerat beskrivning saknas i större 

utsträckning. Semistrukturerad intervju är mer flexibla och bidrar till 

utvecklade och personliga svar eftersom intervjuaren kan ändra följden på 

frågorna baserat på vad intervjuobjekten säger. Semistrukturerade intervjuer är 

mest gynnsamma för denna studie eftersom den ger respondenterna möjlighet 

att uttrycka sin syn på fenomenet. Detta ger ett rikare underlag för studiens 

resultat och analys. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att det 

blir tydligt om den insamlade empirin bekräftar teorin eller blir en tillägg till 

den befintliga teorin.  

Studiens datainsamling baserades enbart på intervjuer utifrån en framtagen 

frågeguide (Bilaga 1 och 2) vilket gjorde det möjligt för mig som intervjuare 

att se hur mina respondenter beskrev sina upplevelser och hur de uppfattade sin 

situation. Frågeguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställning och 

samt det teoretiska referensramen baserat på Lewis( 2011) teori. 
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För att kunna få så bra svar som möjligt från respondenterna och få de att prata 

öppet om sina upplevelser konstruerades frågeguiden utifrån tre olika 

sektioner. Dessa sektioner utgjordes av olika frågor där den första sektionen 

utgörs av generella frågor för att få en beskrivning av respondentens vardag 

och arbete. Den andra sektionen utgjordes av frågor som handlade om 

respondentens upplevelse av den genomgångna organisationsförändringen, hur 

den hade kommunicerats och hur delaktig respondenten hade varit i 

förändringsarbetet. Tredje sektionen baserades på frågor om respondenters 

upplevelser och förändringens konsekvenser.  

Eftersom jag intervjuade både personal och ansvariga från ledningen utformade 

jag två olika frågeguider till vardera gruppen men grunden till både 

frågeguiderna var studiens syfte och frågeställning (Bilaga 1 och 2). Detta för 

att studera och analysera hur dessa två grupper har upplevt 

förändringsprocessen.   

En annan anledning till att kvalitativa intervjumetoder anses som en lämplig 

metod för denna studie är för att undersöka upplevelser och erfarenheter kring 

kommunikation i förändringsprocesser och få djupare förståelse för 

forskningsfrågan något som Justesen och Mik-Meyer (2011) påpekar och 

tycker att kvalitativa intervjuer är bra metod att använda sig av just för att få en 

förståelse för det undersökta fenomenet. För att syftet med studien skulle bli 

relevant fanns det en medvetenhet om hur frågorna skulle formuleras under 

intervjuprocessen. För att få reda på hur respondenterna uppfattar 

kommunikation i förändringsprocesser ställde jag frågor om detta och 

närliggande begrepp. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det bra om 

respondenterna startas med en uppvärmningsfråga. Detta är ett bra sätt för att 

få personen att öppna sig och prata, för att få så fullständiga och utförliga svar 

som möjligt.  Kvale och Brinkmann (2009) anser att ju mer man förbereder sig 

inför en intervju desto bättre blir trovärdigheten i intervjusvaren.  

Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades in efter godkännande från 

intervjuobjekten. Trots att deltagarna hade fått följebrev och samtyckesblanket 

upprepades informationen muntligt igen för att säkerställa att intervjupersonen 

har fått informationen. Efter avslutad intervju transkriberats de ordagrant för att 
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inte missa någon information.   Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 

minuter till en timme beroende på hur omfattande svar och beskrivningar 

intervjupersonerna ville lämna.  

4.4 Analysmetod  

En viktig del i forskningsarbete är bearbetning av analysen. Det vill säga hur 

respondenternas information behandlas för att lägga grunden för studentens 

resultat. Som första steg i denna process spelades alla intervjuer in med hjälp 

av mobiltelefonen som senare transkriberades ordagrant för att säkerställa att 

ingen information missas. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

transkribering är en betydande del i forskningsarbetet och det är viktigt vem 

som transkriberar texten och hur transkriberingen sker. Därför har denna 

studiens transkribering skett efter varje enskilt intervju. Transkriptionen av 

materialet gjordes genom att skriva ner ord för ord och även ordspråk och 

talesätt som respondenterna använde sig av.  

En annan viktigt aspekt att beakta vid kvalitativa studier enligt Bryman (2011) 

är att intervjuaren är uppmärksam på det som respondenten säger men även på 

hur det sägs för att kunna skapa en översiktlig bild av den information som 

lämnas. I denna studie har alla transkriberade intervjutexter lästs noggrant 

igenom för att få en helhetsbild över respondenternas utsagor. Sedan tilldelades 

respondenterna en siffra mellan 1-10 för att skapa en struktur och urskilja de 

olika respondenternas information.  

Därefter bearbetades och analyserades intervjuerna utifrån 

meningskoncentrering som analysmetod. Meningskoncentrering innebär att 

skapa en kortfattad och koncist innehåll av respondenternas uttalanden för att 

kunna illustrera kärnan i det som sägs (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Genom att bearbeta intervjutexterna på detta sätt skapades en klarhet kring 

respondenternas uttalanden och sedan identifierades gemensamma nämnare för 

dessa yttranden.  Genom att skapa en klarhet över materialet kunde jag se 

gemensamma nämnare i respondenterna s yttranden. En tabell med två spalter 

skapades och dessa gemensamma yttranden från samtliga respondenter 
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placerades i tabellen. Tabellens ena sida fick benämningen naturlig enhet och 

den andra för centralt tema. Utifrån Kvale och Brinkmann (2014) är naturlig 

enhet respondenternas uttalanden under intervjun och central tema är en kort 

och innehållsrik sammanfattning av de naturliga enheterna. Intervjumaterialet 

fördes in i tabellen och en del tabeller plockades bort eftersom de inte ansågs 

ha relevans för studiens syfte. Totalt skapades tre staplar baserat på Lewis 

(2011) teori och de tre aspekterna, informationsspridning, begäran av 

synpunkter och socialisering där intervjupersonernas utsagor kategoriserades 

och placerades under den spalt informationen stämde överens med.  

Detta står som grund för studiens analys av kommunikation i och under 

förändringsprocessen. Sedan valdes olika utryck och citat som tycktes vara 

generella och betonade olika aspekter och som även bekräftade och förstärkte 

den information som respondenterna hade lämnat vid intervjun.   

Meningskoncentreringen var ett bra angreppssätt i denna studie för att få en 

struktur över materialet som till en början kändes lite övermäktigt efter att den 

transkriberades. Genom att använda meningskoncentrering som analysmetod 

bortser forskaren från den egna förståelsen och teorin, för att generera bra 

intervjuer så som fenomenologin förespråkar (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Det är en viktig aspekt i kvalitativa intervjustudier då den minskar risken att 

intervjuaren påverkar sina respondenter.  

4.5 Etiska principer  

När jag gör min studie utgår jag från forskningsetiska regler från 

vetenskapsrådet (2017). Detta är forskningsetiska principer som omfattar fyra 

huvudkrav, dessa är informationskravet (Bilaga 3), samtyckekravet (Bilaga 4), 

konfidentialitets kravet och nyttjandekravet. Här nedan berättar jag om vad de 

innebär och hur jag har använt mig av dem. 

Det första är informationskravet, här måste jag som ska göra en forskning 

informera de berörda om det aktuella syftet. Jag informerar mina respondenter 

om att deltagandet är frivilligt och att det går att avbryta sin medverkan. Här 
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beskriver jag också att det datamaterial jag får fram bara ska användas till 

denna studie.  

Det andra är samtyckekravet (Bilaga 4) som innebär att respondenterna måste 

själva bestämma om de vill vara med i studien. Givetvis får respondenterna 

själva ge sitt medgivande till om de vill ställa upp på intervjuerna eller inte och 

även ge sin tillåtelse att bli inspelade.  

Det tredje är konfidentialitetskravet som innebär att de berördas 

personuppgifter ska skyddas så att inga enskilda personer kommer till skada. 

För att värna om personernas intigritet kommer jag att använda mig av 

fingerade namn i studien bara för den enskilda personen inte ska kunna 

identifieras av obehöriga. Jag tillgodoser det genom att förvara det insamlande 

data med försiktighet genom att ha materialet inlåst.  

Det fjärde är nyttjandekravet som innebär att det material jag får fram i min 

studie om enskilda personer bara får användas till forskningsändamål. Detta 

ska jag tillgodose eftersom det är bara jag som kommer att lyssna på 

intervjuerna. Jag kommer även att informera alla berörda i informationsbrevet 

att intervjuerna endast kommer att användas i min studie. (Vetenskapsrådet, 

2017). 

4.5.1 Trovärdighet, generaliserbarhet samt validitet och 
reliabilitet 

När en undersökning skall göras måste forskarna vara medvetna om två olika 

metodologiska begrepp. Det viktigaste är validitet som innebär giltighet, här 

måste undersökningen vara riktad på det som ska undersökas. Det andra är 

reliabilitet eller tillförlitlighet som innebär att forskarna har använt sig av rätt 

mätinstrument och att det man mäter är korrekt gjort enligt Trost (2010). När 

jag samlar data har jag som mål att så tydligt som möjligt beskriva metoden. 

Detta för att kunna se hur jag har gått tillväga i (processen) undersökningen. 

Här ska andra kunna göra en studie av det som jag fått fram i min 

undersökning enligt Trost. Eftersom jag använder mig av en kvalitativ intervju 

beror kvalitén på det datamaterial jag får fram, på hur bra kunskap jag har som 

intervjuare. För att bli en bra intervjuare räcker det inte att intervjua en gång 

det krävs mycket träning enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2011). 
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Kvaliteten är avgörande på hur bra intervjuare man är. Det är avgörande för 

resterande del i uppsatsen som analys och diskussion menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Eftersom jag inte har någon större erfarenhet av att 

intervjua förbereder jag mig noga med att samtala med mer erfarna intervjuare. 

För att inte missa viktig information använder jag mig av inspelning via 

telefonen vid intervjutillfällena. Om jag hade haft mer erfarenhet av att 

intervjua kunde det ha inneburit större reliabilitet i det material jag får fram. 

Detta stödjer Doverborg och Pramling Samuelsson (2011).  

5 Resultat och Analys  

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Den framtagna empirin analyseras 

och knyts an med tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Resultatet 

presenteras i fyra olika delar, där den första delen utgörs av en beskrivning a 

fallet som studeras. De tre respektive delarna analyserar den insamlade 

empirin utifrån Lewis (2011) teorin vilka är: informationsspridning, begäran 

av synpunkter, och socialisering.  

  

5.1 Beskrivning av fallet 

I december 2018 bestämde äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige att slå 

samman två hemtjänstgrupper. Grupp X och Grupp Y. Sammanslagningen 

skedde i februari 2019. Grupp X var stationerat i en småort på landsbygden. 

Deras insats-timmar ökade markant då den ”äldre befolkningen" blev äldre, 

mådde sämre och behövde mer hjälp från hemtjänsten. Det var svårt att 

rekrytera medarbetare till enheten och en anledning till det var enhetens 

placering ute på landet. Det lockade inte många att välja arbeta så långt bort 

från stadskärnan. Så ordinariemedarbetare fick jobba över utan att ha möjlighet 

till att ta ut semester eller vara lediga.   

Grupp Y var stationerat i en tätort. Ledningen bestämde sig för att slå ihop 

både grupperna genom att flytta grupp X till grupp Y:s lokaler i tätorten och 

bilda en större grupp. Grupp X ville inte lämna sina lokaler på landsbygden och 
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ville inte köra dem cirka 2-3 milen till tätorten för att utgå från kontoret 

därifrån. De motsatte sig ledningens beslut. Olika professioner på landsbygden 

som bl.a. hembygdsföreningen och även prästen engagerade sig i ledningens 

beslut och stötte grupp X. Det skrevs flera tidningsartiklar där medarbetarna 

uttryckte hur fel beslutet var. Detta hindrade inte ledningen från att verkställa 

sitt beslut. Grupperna slogs samman i februari. Hela processen tog inte mer än 

2–3 månader. Motståndet blev allt starkare. Sjukskrivningar och upprepade 

korta sjukfrånvaron började öka. Detta är något som fortsätter än idag, cirka ett 

halvt år efter sammanslagningen trots att hälften av medarbetareen i grupp X 

har sagt upp sig i motstånd.  

5.2 Informationsspridning 

Lewis (2011) poängterar vikten av informationsspridning och menar det är en 

viktig aspekt i förändringsprocesser då bristen av information skapar oro och 

osäkerhet och den blir en effektiv metod att använda sig av för att kunna sprida 

information om den förändring som ska implementeras på ett tillfredsställande 

sätt.  

Majoriteten av intervjuade medarbetare uttryckte att informationen de fick 

angående den planerade förändringen var bristfällig på sådan sätt att de 

saknade argument till varför ledningen ansåg att förändringen var nödvändigt 

förutom att det var svårt att rekrytera timvikarier ” Men vi var en 

sammansvetsad grupp och vi fick ändå ihop det på något sätt. Våra vårdtagare 

fick alltid den hjälp och stöd de behövde oavsett.” sa en intervjuperson. Utifrån 

intervjuerna kom det fram att medarbetarna och ledningen har haft olika 

uppfattningar om behovet av en förändring. Ovanstående medarbetares 

uttalande finner stöd i det som HR-chefen berättar: 

Personalen upplevde inte problematiken på samma sätt och menade att 

de jobbade på men att de hade samlat på sig en massa övertimmar såg 

de inte som något större problem utan de tyckte att de fick ihop det.  

En del intervjupersoner berättade att de fick information om förändringen först 

via sin närmaste chef på arbetsplatsträffen och sedan när de visade motstånd 
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fick de besök av områdeschefen, HR-chefen och socialchefen. En medarbetare 

berättade att  

Det enda information vi fick var att vår enhet skulle flyta till tätorten 

och skulle utgå ifrån samma lokaler som en annan hemtjänstgrupp. 

Alltså vi skulle jobba med kolleger som vi inte kände och vårda nya 

vårdtagare som vi inte visste någonting om.  

De flesta människor tillbringar större delen av sin tid på arbetsplatsen därför är 

trivseln på arbetet av stor betydelse. Det är just denna betydelse som leder till 

bekymmer vid implementering av förändringar men trots detta så är 

förändringar nödvändiga för organisationers överlevnad därför är det viktigt att 

ledningen arbetar strategisk med kommunikation och information vid 

förändringsprocesser för att hantera och förebygga negativa känslor (Lewis, 

2011). 

En medarbetare berättade att förändringsprocessen hade negativ påverkan på 

arbetsmiljön och sa:  

Flytten skapade en dålig arbetsmiljö i arbetsgruppen som hade flera 

orosmoment att hantera. Nya kollegor att arbeta med, nytt arbetssätt att 

vänja sig vid, nya lokaler och nya vårdtagare. Ingen visste hur ett 

sådant arbetssätt skulle se ut.   

Den oro och ovisshet som medarbetaren berättar om, hade kunnat elimineras 

med hjälp av mer information kring hur arbetssättet skulle se ut genom att ge 

medarbetarna mer möjlighet att kunna uttrycka hur de känner inför 

förändringen. Enligt Lewis (2011) ett bra sätt i detta arbete med 

informationsöverföring är att ge möjlighet till medarbetarna att kunna diskutera 

och ventilera sin oro genom att skapa ett forum för detta ändamål eftersom 

förändringar sällan är frivilliga och i de flesta fall kan organisationer initiera, 

motsätta sig eller bli påtvingade en förändring. Ett annat sätt är att arbeta 

generöst med att sprida information om förändringsprocesser (a.a.). En 

medarbetare berättade följande:  
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Vi ville fortsätta vårda våra vårdtagare på landsbygden även efter att 

vi hade flyttat till centrala delen av staden och det gick ledningen med 

på. Det skulle vara bra för kontinuiteten men ledningen levererade 

aldrig detta utan alla medarbetare kastades omkull hos nya vårdtagare 

hela tiden.  

Lewis (2011) markerar vikten av att upptäcka missuppfattningar eftersom en 

och samma information kan tolkas olika av olika personer och det kan leda till 

missuppfattningar inom organisationen. Fokus ligger inte i vem som har den 

”rätta tolkningen, utan snarare vems tolkning vinner mer stöd från de övriga 

intressenterna inom organisationen.  

När missuppfattningar har upptäckts är det viktigt att tillrättavisa de och 

korrigera de eftersom de kan skapa missinformation.  De flesta 

intervjupersoner berättade att de hade flera frågetecken kring omorganiseringen 

som de har tagit upp med ledningen där ledningen enligt medarbetarnas utsagor 

har kommit med diverse löften som de inte hållit. Det är svårt att få en klarhet i 

vad som har hänt och om sådan information har lämnats till medarbetarna eller 

om det är missuppfattning som inte har fångats upp och korrigerats. Det går 

inte heller att reda ut om informationen har lämnats till medarbetare och i så 

fall i vilket skede menar Lewis (2011). 

Majoriteten av de intervjuade medarbetarna berättade om en oro och rädsla 

inför den nya organisationsförändringen, om långa körtider och nya arbetssätt. 

En annan medarbetare berättade att ” ledningen var otydlig och det kändes som 

den närmaste chefen endast hade fokus på de praktiska angelägenheterna 

kring flytten och diverse andra arbetsuppgifter med lokalen och inget fokus på 

oss medarbetare och hur vi mådde.” 

En del intervjuade medarbetare menade att flytten skedde strax efter att de fick 

informationen. En medarbetare berättade ” vi hann inte förbredda oss mentalt 

innan lastbilen stod utanför och vi förflyttades till tätorten.” flera 

intervjupersoner påpekade tidsaspekten i förändringsarbetet men trots att ingen 

av dem kunde minnas exakt hur lång tid det tog mellan tiden när de fick 

information och när själva flytten skedde, uppskattades det till något mellan 6- 

8 veckor. Även om tidsaspekten inte har något större avseende i detta arbete 
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innebär detta att kommunikations och informations tajming också är av vikt att 

beakta.  

En annan intervjuperson berättade; 

[…] informationen vi fick från början var mycket bristfällig vilket ledde 

till att det blev mycket rörigt. Vi försökte få ledningen att ändra sitt 

beslut genom att förklara att det inte var en bra idé men vi fick inte 

gehör. ”  

En annan intervjuperson menade att bristen på information märktes på alla led 

inte bara hos den närmaste chefen. Hen menade att även högre chefer som blev 

involverade i processen och träffade medarbetarna lämnade bristfällig 

information vilket påverkade deras förtroende för ledningen och hela 

förändringsprocessen.  ”Då förstod vi att vår närmaste chef hade gett oss den 

information hen hade tillgång till och gjorde det hen kunde göra utifrån sina 

förutsättningar men bristen fanns på högre led.” uttryckte en medarbetare.   

Både äldreomsorgschefen och HR-chefen bekräftar att de inte har haft någon 

form av kommunikationsstrategi däremot berättar HR-chefen följande:  

Min bild så här i efterhand är att det var mer information än 

kommunikation och dialog. Mina upplevelser var att personalen hade 

fått korrekt information, de hade fått fakta. Informationen de hade fått 

var att det var nödvändigt med en omorganisation och att man skulle 

flytta och när man skulle flytta. Att det var svårt att rekrytera...  

En återkommande tema under intervjuerna med medarbetare var deras 

besvikelse över att ledningen skulle ha försäkrat de att arbeta på ett sätt som de 

önskade efter sammanslagningen men som aldrig levererade. Ledningens 

information verkar inte ha nått fram eller uppdaterats vilket har skapat en del 

missuppfattningar. Äldreomsorgschefen och HR-chefen kunde inte svara på 

frågan om medarbetarna hade blivit lovade att endast besöka vårdtagare på 

landsbyggden och även få möjlighet att gå bredvid sina nya kollegor. 

Äldreomsorgschefen och HR-chefen menade att de inte var inblandade i 

detaljerna kring förändringsprocessen men att enhetschefen säkert skulle ha 

mer information kring kommunikationen men eftersom denna enhetschef inte 

är kvar i verksamheten går det inte att få en klarhet i detta.  Ett möjligt scenario 
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är att ledningen har lämnat viss information till de anställda samtidigt som 

informationen har ändrats under resans gång men att medarbetarna inte har fått 

ta del av den nya informationen, d.v.s. att någon bredvid-gång med nya 

kolleger inte var möjligt och helst ett argument till varför och att medarbetarna 

skulle få vårda andra vårdtagare och inte endast de tidigare som bodde på 

landsbyggden.  

I det studerade organisationen har arbetet med informationsspridning endast 

handlat om att informera medarbetare om att ledningen har bestämt att 

implementera en organisationsförändring samt motivet bakom detta beslut.  

Det är första steget i informationsspridning däremot de andra två viktiga 

parametrarna, upptäcka missuppfattningar och tillrättavisa missinformation är 

inte uppfyllda enligt Lewis (2011) teori.  

Trots intervjupersonernas enhetliga utsagor om att ledningen har brustit i sin 

informationsöverlämning kommer det ändå fram att medarbetarna har fått 

information om förändringen och även fått information om varför förändringen 

har varit nödvändigt. Däremot berättar samtliga intervjuade medarbetare om 

den oro och rädsla de kände inför den nya organisationen, nya kollegor, nya 

arbetssätt och nya vårdtagare. 

5.3 Begäran av synpunkter  

Ett sätt att engagera de anställda i förändringsprocessen och öka deras 

delaktighet enligt Lewis (2011) är begäran av deras synpunkter vilket innebär 

att engagera anställda i processen genom att ledningen strategiskt samlar in de 

anställdas åsikter, feedback och reaktioner.  

Samtliga intervjuade medarbetare menar att informations överlämning har varit 

envägs kommunikation och att de inte fått utrymme för att argumentera, lämna 

synpunkter och föra en dialog. Något som även HR-chefen påpekar och säger:  

När vi på HR blev påkopplade så hade processen gått så pass långt och 

det var precis innan själva flytten skulle ske. Jag, äldreomsorgschefen 

och socialchefen deltog på ett möte och träffade hemtjänstgruppen. Då 

fick vi till oss att kommunikationen fram till dess hade varit en 
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knapphändig dialog. Man hade fått information om att nu ska vi flytta. 

Gruppen upplevde att de inte hade fått möjlighet att diskutera, 

problematisera och bearbeta den förändring som man inte var så 

förtjust i. 

(Lewis 2011) menar att syftet med begäran av synpunkter är att involvera de 

anställda i förändringsprocessen och öka känslan av delaktighet bland de 

anställda samt fånga eventuell motvilja och hantera det i tidigt skede. Utifrån 

intervjuerna med både personal, HR-chef och med äldreomsorgschefen går det 

att dra slutsatsen att denna aspekt lyst med sin frånvaro i förändringsprocessen. 

Något som alla parter är överens om och äldreomsorgschefen beskriver det på 

följande sätt:    

Den enhetschef som jag hade under mig och som hade i uppdrag att 

implementera förändringen hade stark fokus på målet och glömde 

hjärta och hjärna på vägen och lyssnandet utan hen hade enbart målet i 

sikte och skulle leverera ett resultat.   

Både ledningen och medarbetarnas yttranden tyder på att ledningen har haft 

brister i att ta vara på medarbetarnas synpunkter som enligt Lewis (2011)  

syftar till att minska och förebygga motståndet mot förändring genom att bjuda 

in till samarbete då känslan av delaktighet ökar engagemanget hos medarbetare 

och ledningen i sin tur får mer kontroll över situationen som beslutande organ. 

En medarbetare menade på att ledningen kom med olika löften när de inte 

kunde bemöta deras synpunkter med fakta. En annan aspekt som kom upp 

upprepade gånger genom intervjuerna både från medarbetare och ledningens 

sida var tidsaspekten det vill säga tiden mellan dagen då informationen 

meddelades och dagen då planen verkställdes. HR chefen berättade att: 

Flytten gick ganska fort. Jag skulle gissa att det tog kortare tid än två 

månader. Det blev ett ganska snabbt alltmera kritisk behov av 

förändring eftersom det blev svårare och svårare att rekrytera vikarier 

och en del av personalen hade stora övertidsuttag. Det fanns ett behov 

av skyndsamhet men ibland skyndar man sig för hastigt och då kan det 

bli problematiskt i slutändan. 
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Det är vad som Lewis (2011) påpekar och menar att förändringar är snarare 

påtvingade än frivilliga och för att kunna hantera motstånd är att effektivt 

arbeta med medinformationsöverföring samt att skapa forum där medarbetarna 

får möjlighet att diskutera och ventilera sin oro. Ledningen kan med av hjälp 

dessa forum upptäcka missinformation och missuppfattningar för att sedan 

besvara och korrigera dem. I den studerade organisationen har förändringen 

skett ganska snabbt och begäran om synpunkter inte har hanterats enligt 

studiens teori vilket har lett till att ett starkt motstånd urartat sig något som HR-

chefen beskriver på följande sätt: 

Personalen hade en dröm och fantasi att få lov att gå tillbaka till det 

man kom ifrån men du kan aldrig gå tillbaka till då tiden utan måste 

alltid gå framåt. Vi märkte ett starkt motstånd några dagar innan 

flytten. Media blev påkopplad och det blev stora protester. Det blev en 

ganska hetsig diskussion om att man inte ville detta.  

Ledningens beslut har mött motstånd från både medarbetare inom 

organisationen men även från invånare på landsbyggden något som 

äldreomsorgschefen beskriver på följande sätt:   

Organisationsförändringen fick mycket respons inte bara internt utan 

även externt, aktörer som hembygdsföreningen och prästen där de hade 

fått uppfattningen att det inte skulle finnas någon hemtjänst grupp på 

landsbygden, hade en del att säga till om. 

Ledningen är medveten om att detta blev en kostsam process både resurs och 

tidsmässigt därför har HR-avdelningen tagit fram en checklista som cheferna 

kan använda sig av vid kommande organisationsförändringar med fokus på 

kommunikation och information. HR-chefen och områdeschefen blev 

tillfrågade om vad de hade gjort annorlunda om de hade implementerat samma 

förändringsprocess idag med fokus på kommunikation och information varav 

HR-chefen sa:  

Efterverkningarna blev så långa på den här förändringsprocessen. Man 

får rannsaka sig själv i efterhand och fundera på varför vi inte la oss i 

processen tidigare. Det är det är med förståelse för förändringar vi 
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skulle kanske då stöttat upp med lite högre chefer som hade varit där 

och pratat om detta. Förvissat oss om att det fanns en tidsplan och 

kommunikationsstrategi.  

HR-chefen menade på att ledningen borde ha sänt informationen till 

medarbetarna i olika kanaler, vid flera olika tillfällen både i grupp men också 

individuellt. Enligt hen hade processen säkert blivit längre men en 

uppskjutning av förändringsprocessen på kanske någon månad hade bidragit 

till att ledningen hade kunna hinna med de olika stegen.  

 

Resultatet visar tydligt att ledningen inte tagit medarbetarnas synpunkter 

tillgodo för att involvera och inkludera medarbetare. Något som resulterade i 

att de anställda upplevade sig förbisedda, och som i sin tur motsatte sig 

ledningens beslut. Det kan vara en bakomliggande orsak till att ledningens 

beslut kring organisationsförändringen möttes av starkt motstånd.  

5.4 Socialisering 

Socialisering är den tredje delen av kommunikationsprocessen i Lewis (2011) 

teori som handlar om att inkludera medarbetarna i organisationers arbete för att 

skapa visioner för en enhetlig företagskultur. Socialisering påverkar enligt 

Lewis (2011)  bland annat värden, arbetssätt och förväntningar. HR-chefen 

menar att det som har skapat motståndet i förändringsprocessen ligger i bristen 

på känslan av delaktighet och inte av informationsöverförig. 

Medarbetarna hade fått väldigt mycket fakta men det saknades den 

känslomässiga aspekten, men i ett förändringsarbete är det inte de 

sakliga parametrarna som är avgörande för att det ska lyckas utan det 

är mer känslor och upplevelser, samt känslan av att vara med och 

påverka som är avgörande. Att man förstår hur viktigt det är att 

förändra.  

Områdeschefen är på samma linje som HR-chefen och menar att: 

Personalen fick korrekt information vid flera tillfällen. Vi pratade 

mycket utifrån bemanningsproblematiken och rekrytering av 

timanställda, kvalitetsregister och övertidstimmar som var bekymmer. 
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Man signalerade själva för dessa problem och även en annan chef som 

vikarierade där innan den andra chefen gick in och tog över 

signalerade att det var nästan ohållbart.  

HR-chefen och områdeschefens uttalande stämmer överens med Socialiserings 

aspekt i Lewis (2011) teori om kommunikationsprocessen vilket betonar vikten 

av inkludering och organisationers arbete för att skapa visioner för en enhetlig 

företagskultur något som bland annat påverkar värden, arbetssätt och 

förväntningar.  Lewis (2011) menar att syftet med socialisering är att arbeta för 

att få hela organisationer att arbete mot gemensamma mål genom att skapa en 

enhetlig ambition och en gemensam värdegrund så att alla jobbar i samma 

riktning, något som i sin tur stärker organisationen i sig.  En medarbetare 

berättade att:  

Min känsla var att ledningen inte hade tänkt på alla aspekter som 

omorganisationen innebar. Det hela kändes så ogenomtänkt och våra 

frågor tycktes komma som en överraskning. De hade inte alls tänkt på 

hur vi skulle bli ett team med en annan hemtjänst grupp beståande av 

tjugo personer. Totalt blev vi cirka 40 kolleger där ena halvan av 

gruppen inte kände den andra halvan.  

Medarbetarens känsla om bristande arbete med socialiserings perspektiv är 

något som även HR-chefen tar upp och menar ledningen har haft brister och 

inte fäst något hänseende vid en sådan viktig aspekt och säger:  

Hade jag blivit involverat i liknande process idag så hade jag börjat 

med att lägga in träffar mellan de här bägge grupperna så att de hade 

fått känna på varandra och lära känna varandra litegrann samt 

diskuterat olika arbetssätt. 

 Jag hade gett medarbetarna möjligheter så att de tillsammans kunde 

hitta ett nytt sätt att göra saker och ting på så att man hade förberett 

medarbetarna inför sammanslagningen att man hade jobbat med 

grupperna. 

HR-chefen menade på att en eventuell förlängning av processen hade blivit 

resurskrävande men med facit i hand så blev den aktuella förändringsprocessen 

väldigt dyrt ändå. Hr-chefen menar att det är viktigt att göra rätt från början:  
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Det är som om du ska försöka fuska när du renoverar ditt hus, börjar 

du hänga upp tapeterna först så får du antagligen göra om det arbetet 

igen och då blir det kostsamt. Istället för att bygga en solid grund, så 

solid som möjligt och försöka att diskutera och vända på de 

problemställningar som finns. Sedan kan man inte vänta in alla. Det 

menar jag absolut inte. För här fanns det en hög angelägenhetsgrad. 

Det var en viktig förändring. 

HR-chefen understrycker vikten av medarbetarnas engagemang och delaktighet 

i en förändringsprocess något som Lewis (2011) poängterar och menar att 

anledningen till att organisationsförändringar misslyckas eller möts av 

motstånd oftast är på grund av bristande kommunikation och hänvisar till 

statstiken för implementeringsförsök som misslyckas med att leverera det som 

utlovat resultat till 80 %. HR- chefen menar att de på ledningens sida har 

underskattat hur sådan liten förändring kan skapa så stort motstånd och säger:  

Jag tror också att vi underskattade motståndskraften i gruppen för 

egentligen rent objektivt sätt så var det ingen stort förändring, utan det 

hela handlade om att man skulle starta sitt arbete och utgå från en 

annan lokal femton minuter bort ifrån den ursprungliga placeringen 

men det var så mycket andra värde som låg, mer på det personliga 

planet alltså känslomässiga engagemang och tar man inte hänsyn till 

det och inte bearbetar det så kommer det upp för eller senare. Det går 

inte att trycka bort. 

Äldreomsorgschefen uttrycker att den dåvarande enhetschefen glömde det 

humana värdet och att hen borde ha arbetat på ett annorlunda sätt och 

signalerat om motståndskraften i gruppen 

Jag hade önskat att hen hade signalerat att vi behövde flytta datumet 

för igångsättandet. Vi hade kanske behövt ta en liten sväng innan vi når 

målet. Vi hade säkert kunnat undvika det taskiga läget vi hamnade i om 

enhetschefen hade släppt på öronen och, lyssnat. 

HR-chefen däremot tycker att man inte får lägga skulden för misslyckandet på 

en enstaka enhetschef för det är fler som har varit delaktiga och borde agerat 

annorlunda. Hen säger: 
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Det är så lätt att man lägger hela paketet på en enhetschef och säger 

att det var hen som misslyckades men jag tycker att det ska man akta 

sig för. Vi runt omkring borde kanske ifrågasatt mer och ställt de här 

frågorna, för det var ändå inte en mycket erfaren chef. Då menar jag 

den här chefens chef och vi på HR. 

HR-chefen menar att ledningen bistående av ansvarigchef, överordnads chef 

och, HR-chef borde stödja enhetschefen i arbetet genom att kontinuerligt följa 

upp processen och inte släppa taget och säger:  

Vi borde ha checkat av fler saker och inte bara blint litat på att nej men 

jag har koll det är inga problem utan faktiskt ställt de här frågorna. 

För det är så lätt att säga att den här chefen misslyckades i 

förändringsprocessen sen finns det alltid skäl att man inte ber om hjälp 

och det är det som är beklämmande och beklagligt i det här 

sammanhanget för det hade vi fått ett annat utfall om vi hade haft mer 

dialog med varandra.  

HR-chefen menade att förändringar alltid är svåra och det är naturligt att det 

finns ett visst motstånd men i den aktuella förändringsprocessen blev det 

mycket tydligt att viktiga aspekter som socialisering, inkludering och 

delaktighet som är nödvändiga i förändringsprocesser, inte har tagits något 

hänseende vid. Hen säger: 

Jag menar aspekter som att man har besökt det nya arbetsstället, att 

man har fått tillfälle att bekanta sig med sina nya kollegor på något 

sätt, att man har bekantat sig med nya lokalerna, att man har arbetat 

med någon form av teambildning och diskuterat andra frågor kring nya 

rutiner och arbetssätt samt om hur vi gör med lunchraster i de nya 

lokalerna nu när man hade större personalgrupper.  

Enligt HR-chefen borde ledningen involvera medarbetarna i att utforma nya 

arbetssätt som passar den nya organisationen. Hen menar att medarbetarna 

borde fått möjlighet att kommentera och påverka hur arbetet efter 

omorganisationen skulle se ut. Hen säger att medarbetarna borde involveras i 

frågor som:  
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Hur arbetar vi med transporterna, hur lägger vi in planeringen och hur 

de nya turerna ska se ut och så vidare. Men framför allt tror jag att det 

är möte med de nya kollegorna och bli bekant med de nya lokalerna. 

Det är sådant som man ofta underskattar men den har en sådan oerhört 

stor betydelse för om man lyckas eller inte. 

Med hänvisning till Lewis (2011) är syftet med socialisering att arbeta för att få 

hela organisationen att arbeta mot samma mål genom att skapa en enhetlig 

ambition och en gemensam värdegrund och något som i sin tur stärker 

organisationen i sig. Empirin visar att den kommunala verksamheten haft 

brister i arbetet med socialisering och inkludering något som både ledningen 

och medarbetare har bekräftat.  

 

6 Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor. Sedan förs en diskussion 

kring studiens resultat byggd på den insamlade empirin och studiens teoretiska 

utgångspunkt. Avslutningsvis förs en metoddiskussion samt förslag till framtida 

forskning. 

6.1 Resultatdiskussion baserad på syfte och 

forskningsfrågor 

Syftet med studien har varit att undersöka och ge ökad förståelse för 

kommunikationen inför och under en förändringsprocess genom att studera en 

organisation som genomgåt en intern förändringsprocess och besvara följande 

frågeställningar: 

 Hur har ledningen kommunicerat organisationsförändringen med 

medarbetare? 

 Hur delaktiga har medarbetarna varit i kommunikationen kring 

förändringsarbetet? 

Nedan presenteras diskussion baserad på studiens resultat och analys. Här 

presenteras medarbetarnas och ledningens upplevelser kring kommunikation 
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vid den interna förändringsprocessen utifrån Lewis teori, 

informationsspridning, begäran av synpunkter samt socialisering, för att sedan 

redogöra för vilka följder dessa upplevelser kan få. 

6.2 Hur har ledningen kommunicerat 

organisationsförändringen med medarbetare? 

Studiens resultat visar att ledningen har meddelat organisationsförändringen 

utifrån ett informationsperspektiv och inte ett kommunikationsperspektiv. 

Ledningen har levererat faktabaserat information även om den kan uppfattas 

som bristfällig i flera avseenden men inte gett möjlighet till dialog och 

diskussion kring organisationsförändringen. Med hänvisning till tidigare 

forskning och studiens teoretiska referensram går att fastställa att detta är 

orsaken till den kraftiga motstånd som medarbetarna har visat inför och efter 

omorganisationen.  

Medarbetarna har upplevt oro och ovisshet inför organisationsförändringen och 

inte fått tillräcklig med information för hur de nya arbetssätten kommer att vara 

och därefter blivit alltmer skeptiska inför förändringen. Johansson och Heide 

(2008) poängterar och menar att kommunikation är det mest effektfulla 

verktyget vid organisationsförändringar att använda sig av då genom bättre 

kommunikation kan ledningen eliminera medarbetarnas oro och osäkerhet inför 

förändringen. 

Baserat på intervjuerna med både medarbetare och nyckelpersoner från 

ledningen har det uppstått missnöje i arbetsgruppen inför 

organisationsförändringen. Medarbetarna har känt oro inför nya arbetssätt, nya 

kollegor, nya vårdtagare och nya lokaler något som inte har hanterats på ett 

önskvärt sätt och som i sin tur har skapat skepsis och därav ett starkt motstånd. 

En annan aspekt som framkom under intervjuerna med medarbetarna var att 

det rådde en avsaknad av tillit till ledningen. Något som finner stöd i Johansson 

och Heide (2008) som menar att denna skepticism inte är ovanligt utan det är 

en normal reaktion vid organisationsförändring är att medarbetare känner en 

viss tveksamhet, oro och skepticism, men att en välplanerat intern 

kommunikation kan reducera och förebygga negativa reaktioner från 
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medarbetarna. Heide et al.(2013) påpekar och menar att för lite information vid 

förändring i organisationer leder till osäkerhet, vilket i sin tur påverkar 

införandet av förändringen på ett negativt sätt och skadar medarbetarnas 

förtroende för ledningen. 

Medarbetarna har en upplevelse av att de fått en viss information från 

ledningen något som ledningen senare ska har svikit medarbetarna med då de 

inte höll löften om bredviddgång med mera något som har varit svårt att 

fastställa och få en klarhet i under denna studie. Detta är dock något som 

skadat medarbetarnas förtroende för ledningen.  

Ledningen hade kunnat upptäcka denna missuppfattning i tidigare skede och 

haft större möjlighet att korrigera den innan den hade påverkat medarbetarnas 

tilltro för ledningen. Något som den tidigare forskningen med hänvisning till 

Johansson och Heide (2008) påpekar och menar att medarbetarna behöver 

ständigt uppdateras ifall informationen har gets i ett tidigt skede för 

information hinner ändras under resans gång. Ledningen behöver ständigt 

uppdatera medarbetarna när ny information tillkommer för att bibehålla deras 

förtroende. I de fall informationen gess nära inpå processen, hinner inte 

medarbetarna förbereda sig inför förändringen menar Johansson och Heide 

(2008).  

Studiens resultat pekar på att information har getts från början av processen 

utan att uppdateras eller så har tiden mellan informations givning och 

implementeringen av flytten varit väldigt kort och medarbetarna har inte hunnit 

förbereda sig.  

Studiens resultat visar en klar och tydlig bild för hur avsaknaden av 

informationsspridning kan bidra till negativa effekter på en förändringsprocess. 

Genom informationsspridning, en tydlig kommunikation skapar man förståelse 

och kan upptäcka missinformation samt korrigera de.  

Ledningen i det studerade fallet har levererat information om 

organisationsförändringen, orsaken till detta och när den skulle implementeras 

men eftersom processen har hanterats skyndsamt och något avseende inte fästs 

vid de mänskliga värdena vilket har skapat motstånd från medarbetarnas sida 
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något som finner stöd av Jacobsen (2017) resonemang som menar att det är 

nödvändigt att studera människor, sociala relationer och förhållandet mellan 

människor i och utanför organisationen för att kunna förstå varför motstånd 

mot förändringar skapas eftersom det är organisationer utgörs av människor. 

Även Dent och Goldberg (1999) understrycker att det inte är förändringen i sig 

som oroar människor utan det är andra medverkande krafter som ligger bakom 

deras oro och som skapar motstånd. 

6.3 Hur delaktiga har medarbetarna varit i 

kommunikationen kring förändringsarbetet? 

Det framgår i studiens resultat som är baserat på intervjuerna, att det har 

saknats strategi och vision kring förändringsprocessen vilket har resulterat i att 

medarbetarna inte blivit engagerade och delaktiga i skeendet eftersom de inte 

fått en riktig bra uppfattning för ledningens målbild och utveckling av 

verksamheten något som Heide et al.(2012) förklarar med att strategi betyder 

medel eller olika handlingsalternativ för att uppnå uppsatta mål. Vision handlar 

om en framtidsbild av hur man vill en organisation ska utvecklas. Avsikten 

med vision är att skapa motivation och engagemang bland medarbetarna 

samtidigt som den bidrar till utformning av affärsidé, mål och strategi.  

Både medarbetare och nyckelpersoner från ledningen bekräftar att 

medarbetarna inte har blivit delaktiga i kommunikationen kring 

förändringsprocessen och inte fått någon möjlighet att påverka det nya 

arbetssättet, träffa sina nya kolleger för att diskutera och lära känna varandra 

eller kunna diskutera värden, förväntningar och arbetssätt, något som kan ha 

varit en bidragande orsak till motståndet som även Forslund (2009) 

understrycker och menar att rädslan för det okända som t.ex. förändrade rutiner 

och arbetssätt är bland de vanligaste orsakerna till motstånd vid en 

förändringsprocess.  

Medarbetarna har inte heller fått möjlighet att vara med och påverka den nya 

arbetsformen med schemaläggning, planering och besök hos vårdtagarna. De 

har haft en känsla av att behöva anpassa sig efter den nya organisationen, nya 

kollegor, nya vårdtagare och nya lokaler något som har skapat oro och rädsla 
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inför den nya och ökat känslan av utanförskap.  Vilket Angelöw (2010) 

illustrerar och menar att motstånd skapas när medarbetare upplever ett 

utanförskap och denna känsla skapar oengagerade medarbetare med ökad risk 

att motsätta sig ledningens beslut. 

Utifrån intervjupersonernas utsagor har medarbetare ändå fått möjlighet att 

kommentera organisationsförändringen, uttrycka sina känslor, ställa frågor och 

få svar från ledningen även om det inte har varit på ett tillfredställande sätt 

däremot svaren de har fått från ledningen har antingen misstolkats eller så har 

inte ledningen hållit sig till fakta. Stora delen av intervjuade medarbetare 

nämnde ” de svikna löften” där de syftade på att ledningen har lovat att utforma 

arbetssättet utifrån deras önskemål men inte lyckats hålla. Det som 

medarbetaren berättade kan analyseras utifrån Thylefors (2013) som menar att 

det är viktigt att hålla sig enbart till fakta i den första fasen och inte antyda 

möjligheter att undslippa förändringen utan berätta tydligt vad som faktiskt 

gäller och försöka sälja beslutet genom att ge bakgrunden till det.   

Äldreomsorgschefen utryckte att de, från ledningens sida kommunicerade och 

hade dialog med personalen som inte ville utgå från ett annat ställe. Hen 

menade att diskussionen handlade om deras närhet till jobbet beroende på hur 

man bodde men de pratade mycket om långa körsträckor mellan det nya 

kontoret och där vårdtagarna bodde.  

Även under denna studie har de intervjuade medarbetarna nämnt ” onödiga 

transporter” och ”långa körsträckor” någon som måste har varit viktig för 

medarbetarna därför har de tagit upp det med ledningen.  

De berättade att de har lyft sina frågor och funderingar till ledningen men deras 

synpunkter inte har uppmärksammats på ett bra sätt.  

Här kunde ledningen försöka engagera medarbetarna i planeringsarbetet på så 

sätt att de kunde få möjlighet att vara med och planera besöken och kanske 

undvika de onödiga transporterna som medarbetarna syftade på.  Något som 

även Angelöw (2010) och Choi (2011) tar upp och menar att delaktighet ökar 

förutsättningarna för en lyckad organisationsförändring.  Även Moran och 

Brightman (2000)  stödjer denna teori och menar att en förändringsprocess inte 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ingela%20Thylefors
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lyckas om alla medarbetare inte involveras i arbetet. Moran och Brightman 

(2000)  och även Angelöw (2010) menar att delaktighet handlar om att 

medarbetare är med och utformar målen, är aktiva i diskussioner och tar fram 

förslag på åtgärder eller är med och bestämmer förändringstakten.  

Motsatsen till detta skapar bristande engagemang bland medarbetarna vilket i 

sin tur skapar utanförskap och ofta motstånd till förändring. De 

förändringsstrategier som skapar delaktighet är ganska tidskrävande men 

emellertid resulterar i högre förändringsvilja och engagemang (Moran och 

Brightman, 2000). 

HR-chefen bekräftar att ledningen har brustit i att ta vara på medarbetarnas 

synpunkter där de kunde bygga en bra grund redan från början genom att 

diskutera och vända på de problemställningar som fanns något som är i linje 

med vad Jacobsen (2017) poängterar och menar att i en Top-Down- strategi 

handlar inte om att ledningen enbart styra en förändringsprocess med sin 

formella roll utan de ska agera som stöd genom bland annat ett effektivt 

ledarskap och en ledning som förpliktigar sig till förändringen.   

Empiri och teori visar att medarbetare blir mer positivinställda till förändringen 

om ledningen involverar de och banar väg för medarbetarna att kunna påverka 

processen rent praktiskt.  Baserat på Angelöw (2010) skulle inkludering av 

medarbetarna i förändringsprocessen kunnat minska risken för att de skulle 

motsätta sig ledningens beslut och även minimerat upproret i gruppen samt 

minskat uppsägningar. Alla intervjuade parter är överens om att medarbetarna 

inte har blivit involverade i organisationsförändringen. Den tidigare 

forskningen och det teoretiska ramverket är i linje med de konsekvenser och 

reaktioner som presenterats under studiens analys beträffande kommunikation 

och information i förändringsarbetet.  

6.4 Kritisk metodreflektion 

Eftersom studien ä en fallstudie hamnade valet på icke sannolikhetsurval i 

urvalet att hitta lämpliga respondenter till studien. Icke sannolikhetsurval 

handlar om att intervjuaren väljer respondenter utifrån egna preferenser och 

inte utifrån sannolikhetsprincipen (Bryman och Bell, 2015).  
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De intervjuade medarbetarna har varit de medarbetare som arbetade i den 

hemtjänstgrupp som arbetade på landsbyggden och som flyttades till centrala 

delen av staden.  Detta för att avgränsa urvalet men så här i efterhand går att 

konstatera att empirin hade blivit rikare om även andra medarbetare som 

arbetade i den andra hemtjänstgruppen hade intervjuats för att ta del av deras 

tankar, åsikter och upplevelser kring kommunikation och information i 

organisationsförändringen också.  

Det var av stort intresse att intervjua enhetschefen som var gruppens närmaste 

chef för att ta del av dennes åsikter och upplevelser också men eftersom 

personen inte arbetar kvar i kommunen har detta inte varit möjligt. Studiens 

resultat hade säkert påverkats om enhetschefens perspektiv också hade varit 

med eftersom personen var gruppens närmaste chef och den som hade hand om 

själva förändringsprocessen.  

Studiens resultat utifrån medarbetarnas och ledningens upplevelser har med 

stor sannolikhet än igenkännings faktor även inom andra organisationer och är 

därför användbara vid andra studier om information och kommunikation i 

andra organisationsförändringar.  

7 Förslag till framtida forskning  

Ett område för framtida forskning inom ämnet kan avse att undersöka 

kommunikation och information i organisationsförändring utifrån 

medarbetarnas perspektiv och ledningens perspektiv med en annorlunda urval 

än i denna studie. Det vore intressant att studera även medarbetare som 

arbetade i den hemtjänstgrupp i tätorten som ändå blev påverkade av 

organisationsförändringen och som bli berörda av nya arbetssätt, nya kollegor 

med mera. 

Ett annat område för framtida forskning kan avse kommunikation och 

information vid organisationsförändring från närmaste cheferna eller 

mellanchefernas perspektiv eftersom de är direkt inkopplade vid 

organisationsförändringen och deras syn på information och kommunikation i 

processen är ytterst intressant. Inte minst med tanke på att de har både 
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medarbetare och sina högre chefer att förhålla sig till dvs. kommunikation både 

uppåt och neråt i organisationen.  

Tidsaspekten var en återkommande tema i denna studie där både medarbetare 

och nyckelpersoner från ledningen nämnde att tiden mellan beslut och 

implementering av processen var för kort men denna aspekt kunde inte fångas 

upp på ett tillfredsställande sätt i denna studie eftersom det var utanför ramen 

för studiens syfte och frågeställningar, men vore intressant att studera i 

framtida forskning.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1  

Intervjuguide - anställda  

 

Allmänt kring organisationen  

 Vem är du och vad är din arbetsroll?  

 

Organisationsförändringen  

 

 Berätta om organisationsförändringen inom hemtjänsten.  

 Hur såg kommunikationen ut mellan ledningen och er hemtjänst enhet? 

 Vad fick ni för information om förändringen?  

 Fick ni veta varför den implementerades?  

 Vilka möjligheter hade ni att utrycka era åsikter?  

 Vad fick du för information om detta innan sammanslagningen?   

 Hur tillräcklig var information du fick om förändring?  

 Hur fungerar kommunikationen mellan er idag?  

 Hur upplevde du din delaktighet i förändringsprocessen?   

 Hur såg stämningen i arbetsgruppen ut utifrån informationen ni fick?  
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9.2 Bilaga 2  

Intervjuguide - Ledningen 

 

Allmänt kring organisationen  

 Vem är du och vad har du för profession?  

 Vad hade du för roll när beslutet om organisationsförändringen 

fattades?  

 

Organisationsförändringen  

 Hur kommunicerade ni förändringen med medarbetare? 

 Hur kommunicerade ni visionen med förändringen med de anställda 

och varför var den nödvändigt?  

 Hur såg strategin för er kommunikation med de anställda ut om 

förändringen?  

 När och hur fick de anställda information? Vad fick de för 

information? 

 Hur har de anställda involverats i processen? 

 Vilken respons har förändringen fått? 

 Är det något ni hade gjort annorlunda om ni hade implementerat 

samma organisationsförändring idag när det gäller kommunikation och 

informationsspridning? Varför?    
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9.3 Bilaga 3 

Följebrev 

 
 Sigtuna 2019-11-26 

Hej!  

 

 

Anledningen till att jag kontaktar dig är att jag skriver en magisteruppsats inom 

strategisk information och kommunikation vid Högskolan i Borås.  Jag 

undersöker kommunikation mellan ledare och medarbetare i 

förändringprocesser. Utifrån mina forskningsfrågor har jag identifierat dig som 

en person som kan vara relevant att kontakta för en intervju.  

Studierna sker vid Högskolan i Borås, Sektionen för biblioteks- och 

informationsvetenskap, inom ramen för mina magisterstudier på 

Magisterprogrammet för strategisk information och kommunikation.  

Det område som jag är intresserad av är kommunikation och information 

mellan ledare och medarbetar inför och under en förändringsprocess. Dagens 

organisationer måste ständigt anpassa och förändra sig efter nya omständigheter 

och därför implementerar de olika förändringsprocesser som i vissa fall möts av 

motstånd och skapar oro och dålig arbetsmiljö. Kan bättre kommunikation och 

informationsspridning vara en nyckel till en bättre och lyckad 

organisationsförändring?  

Därför vill jag bjuda in dig att delta i studien genom att svara på några frågor i 

form av en intervju – som kan ta mellan 0,5 och 1 timme. Intervjun kommer 

också att spelas in, för min egen dokumentation. Efter intervjuns genomförande 

skickas en sammanfattning för påseende, så att eventuella missuppfattningar 

om vad som sagts kan korrigeras. Så som studien nu är utformad är den helt 

beroende av kvalitativa intervjuer och därför skulle din medverkan uppskattas 

oerhört mycket. Om du har några frågor kring ditt deltagande, som kommer att 

behandlas konfidentiellt, är du välkommen att höra av dig till mig.  

Inom några dagar har jag för avsikt att kontakta dig per telefon för att arrangera 

en intervju. Svara gärna på detta mail om du inte är intresserad av att delta i 

studien.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Hälsningar 

Student: Delgash Levin  

delgash@hotmail.com 

0737046696 

 

 

mailto:delgash@hotmail.com
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9.4 Bilaga 4 

Samtyckesblankett  

 

  

 

 

 

Högskolan i Borås 

Akademin för bibliotek, information, 

pedagogik och IT 

Delgash Levin  

 

2019-11-26  

 

 

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

 

Som en del av Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation vid 

Högskolan i Borås utför jag en studie med syftet att undersöka kommunikation mellan 

ledare och medarbetare i förändringprocesser. Jag som utför studien skulle vilja att du 

lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt personuppgifter, t.ex. namn och 

svar på frågor gällande din arbetaplats. Uppgifterna kommer att användas för att 

studera kommunikation vid organisationsförändring. Högskolan i Borås är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). Uppgifterna kommer att användas av mig samt 

vara tillgängliga för lärarna på den aktuella kursen och centrala administratörer vid 

högskolan. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och raderas när de inte 

längre är nödvändiga/senast då den examinationsuppgift personuppgifterna ingår i, har 

erhållit ett godkänt betyg. Resultatet av studien kommer att sammanställas i 

avidentifierad form och presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig.Du 

bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 

och du kan när som helst ta tillbaka ett inlämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då 

inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 

omedelbart ta bort uppgifterna. Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och 

behandlas enligt ovan.  

_____________________________ 

Underskrift  

_____________________________   

Namnförtydligande 

_____________________________   

Ort och datum 


