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Förord 

Vi vill gemensamt tacka våra kontaktpersoner på Umeå kommun och de personer som tagit 

sin dyrbara tid för att ställa upp som informanter i denna studie. Utan er hade detta arbete inte 

varit möjligt och er insats har uppskattats väldigt mycket. Vi vill även tacka vår handledare 

för stöd, trots svårigheterna med tid och rum som infunnits. Även våra kära klasskamrater och 

opponenter har bidragit mycket med sina viktiga och värdefulla synpunkter, kommentarer och 

framförallt varmt stöd och känsla av solidaritet. 

Jag, David, vill särskilt tacka min familj och mina vänner för att de stöttat mig under svåra 

tider. 

Jag, Aislinn, vill rikta ett särskilt tack till min sambo som genom sjungna pepplåtar och 

dragna skämt fått mitt humör och tålamod att sträcka sig bortom skyarna vid kämpiga stunder.      

Slutligen vill vi uppsatsförfattare tacka varandra för det hårda arbete som lagts ner på denna 

uppsats. Vi har lärt oss otroligt mycket om organisationsförändringar, kommunikation och 

vad det innebär att jobba inom en föränderlig organisation. Vi hoppas att uppsatsen ska 

komma till god användning och ge en spännande läsning för våra kontaktpersoner och dem 

det berör. 

 



Abstract 

Problemområdet som denna studie behandlat är behovet av organisationsförändringar inom 

kommunala organisationer och hur dessa kan genomföras på ett lyckat sätt. Syftet med 

studien har varit att utifrån enhetschefers berättelser beskriva och analysera betydelsen av 

dialog och kommunikation i planerandet och implementerandet av organisationsförändringen 

“Heltid - En del av helheten”. För att tillgodose studiens syfte har forskningsfrågor besvarats 

och berör enhetschefers upplevelser av involvering med ett riktat fokus på kommunikation i 

förändringsprocessens förberedande fas, samt enhetschefers upplevelser av förutsättningar till 

att implementera organisationsförändringen. Studien har genomförts i samarbete med Umeå 

kommuns utvecklings- och ledningsgrupp. Ett kombinerat urval har gjorts av relevanta 

informanter med ett inledningsvis målinriktat urval som övergått till snöbollsmetod. Empirin 

har införskaffats med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer som spelats in och 

transkriberats i sin helhet. Studiens resultat har visat vilka konsekvenser ett rationellt synsätt 

på förändringsprocesser, kommunikation och informationsspridning kan få. Misslyckandet 

med att delaktiggöra enhetschefer i den förberedande fasen har resulterat i en svag 

förändringsplan. Vidare har en ineffektiv kommunikation mellan övre ledning, enhetschefer 

och Umeå Kommunal resulterat i en förvirring och mångfaldig tolkning kring begrepp och 

betydelse av förändringen för specifika verksamheter. Vilket har försvårat rollen som 

förändringsagent för vissa enhetschefer samt minskat förändringsberedskapen inom 

organisationen. Den bristande förändringsberedskapen har tagit sig i uttryck genom att vissa 

medarbetare uppvisat motstånd i form av ifrågasättande och ryktesspridning. De enhetschefer 

som lyckats bäst med att implementera heltidsinförandet är de som haft förutsättningarna att 

tolka förändringsinformationen rätt, samt haft en god relation av tillit till sina medarbetare. I 

linje med nämnda förutsättningar har ett behov uttryckts av att ge rätt stöd till rätt enhetschef 

tidigt i processen för att möjliggöra en effektiv implementering. 

  

Nyckelord: Organisationsförändring, förändringskommunikation, förändringsberedskap, 

förändringsagenter, implementeringsstrategi, förändringsprocesser, förändringsmodeller 
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1. Inledning 

En aktuell fråga i Sverige är den stora delen pensionsavgångar, samt ökad efterfrågan av 

kompetent personal, inom välfärden. Det beräknas att det behövs ungefär en halv miljon nya 

medarbetare fram till 2023. Fler medarbetare behövs inom området vård och omsorg men 

vissa kommuner kommer inte kunna rekrytera tillräckligt många kompetenta medarbetare och 

behöver således enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2014) införa heltid som norm. Om 

en större andel av de redan anställda arbetar heltid begränsas behovet om att anställa lika 

många nya medarbetare. Vidare sänks även nivån av ofrivilliga deltidsanställningar och 

deltidsarbete inom offentlig sektor/vård- och omsorg (SKL, 2014, s.1ff). Ett förändringsarbete 

som arbetsgivarorganisationerna SKL, Pacta och Kommunal menar att varje kommun behöver 

bedriva utifrån sina specifika förutsättningar (Ibid). 

 Organisationsförändringar är för organisationer oundvikliga och sker idag allt mer 

frekvent. Som följd av kravet om anpassning, vilka behoven av förändringar innebär, måste 

förändringsinitiativ därmed planeras och ledas på ett bra sätt (Sedej & Mumel 2015). Vidare 

finns en utbredd förståelse för behovet av förändringar och dess betydelse för organisationers 

konkurrenskraft och överlevnad. Trots att vetskapen kring de nödvändiga behoven, tenderar 

en majoritet av förändringsinitiativ att misslyckas utifrån dess planering och förväntade 

resultat. Förändring skapar även ofta en oro hos anställda vilket kan bidra till motstånd eller 

andra svårigheter för organisationens ledare. En möjlig orsak till motståndet kan vara att 

information inte sällan kastas i ansiktet hos medarbetare och som förväntas tolka 

informationen korrekt. Istället bör ett ansvar ligga hos ledningen att framföra information på 

ett klart och begripligt sätt (Ibid). I denna studie har uppsatsförfattarna gått in med särskilt 

intresse för enhetschefers roll i förändringsprocessen, då det vanligtvis är dem i position som 

förstalinjechef som får rollen som implementeringsledare (Yukl, 2013). 

 

1.1 Införandet av heltid som norm i Umeå 

Umeå kommun påbörjade projektet ”Heltid en del av helheten” i september 2015 på grund av 

politiskt beslut att förbättra förutsättningarna för nuvarande medarbetare samt framtida 

personal- och kompetensförsörjning. Det vill säga genom att uppfylla de personalpolitiska 

målen om heltid och tillsvidareanställning som norm, samt tillvarata möjligheterna för att 

skapa heltid- och tillsvidareanställningar. Vidare förväntas projektet bidra till en bättre 

arbetsmiljö, ökad kvalité och kontinuitet för brukarna, medföra positiva ekonomiska effekter 

samt bidra till anställdas möjligheter att söka tjänstledigt (Umeå Kommun, 2017). Införandet 
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fick en deadline satt till sista december 2016 och utfördes i projektform med en tillsatt 

processledare tillsammans med en projektgrupp som ansvarade för att processen skulle flyta 

på och förhindra stopp i processen. Metoden som planerades att användas för införandet av 

heltid var att använda 70% av tiden åt förberedelse och 30 % på införande. I praktiken skedde 

dock det motsatta. De strategier som användes vid implementeringen av förändringen var 

bland annat att behoven inom enhetschefernas verksamheter fick styra implementeringen samt 

att löpande informationsinsatser gjordes och var styrda utifrån en tidsplan som tilldelats 

enhetscheferna. Informationsmaterial framtogs av en styrgrupp och lades ut på intranätet som 

resurs. 

  Det framhålls i Umeå Kommuns projektrapport (2017) att det planerade samarbetet med 

Kommunal Umeå resulterade i att det lokala facket och Umeå kommun stod oense om hur 

införandet skulle ske vilket bidrog till att Kommunal Umeå avslutade samarbetet. Avhoppet 

medförde att mottagarna av förändringen till heltid inom Umeå kommun delgavs motstridig 

information, vilket då uppges ha lett till motståndsreaktioner inom organisationen. Som 

konsekvens av motståndet försvårades arbetet för de enhetschefer som tilldelats ansvaret att 

implementera förändringen. Informationsspridningen i sig uttrycks i projektrapporten (2017) 

ha varit ett stort problemområde inom organisationsförändringen. Nämnda projektrapport 

(2017) utgiven i augusti, konstaterar även att projektet är avslutat sedan juni 2017 och att 

heltid i dagsläget är att anses som norm inom kommunen. Det framhålls dock att det än så 

länge inte går att uttala sig om huruvida arbetsmiljön har förbättrats för medarbetarna, 

huruvida brukarna upplever ökad kontinuitet och kvalité eller uttala sig om några positiva 

ekonomiska effekter av heltidsinförandet. Processledaren för införandet hävdar att mycket 

arbete återstår för verksamheterna och kommer behöva ytterligare uppföljning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån enhetschefers berättelser beskriva och analysera 

betydelsen av dialog och kommunikation i planerandet och implementerandet av 

organisationsförändringen “Heltid - En del av helheten”. Med denna studie önskas kunskap 

erbjudas till Umeå kommuns lednings- och utvecklingsgrupp inför kommande 

organisationsförändringar inom kommunen.  

För att uppfylla studiens syfte besvarar vi följande frågeställningar: 
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-  Hur upplever enhetschefer i Umeå kommun att de involverats, med fokus på 

kommunikation, i förändringsprocessens förberedande fas i projektet "Heltid - En del 

av helheten"?  

-  Vilka förutsättningar upplever enhetschefer i Umeå kommun ha funnits till att 

implementera organisationsförändringen med projektet "Heltid - En del av helheten"? 
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2. Förståelseram genom teori, begrepp och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer relevant forskning och teoretiska begrepp att presenteras med 

utgångspunkt att förse läsaren med relevant kunskap och bakgrundsinformation för att förstå 

de centrala delar som redogörs för i rapportens resultatavsnitt. Med andra ord består detta 

avsnitt av ett redogörande för tidigare forskning och teoretiska begrepp i linje med studiens 

syfte och forskningsfrågor. Det centrala kring denna förståelseram är kommunikationens 

betydelse för organisationsförändringar. Avsnittet tar upp kommunikation som verktyg, 

utmaningarna med kommunikation under förändringar och potentiella konsekvenser. Vidare 

berör kapitlet kommunikation som förutsättning och strategi till rollen som förändringsagent. 

 

2.1 Förändrade processer och dess olika fasmodeller 

 

Change management har en historia av praktiskt orienterade sätt att ta sig an 

förändringsprocesser. Analyserandet av vanliga kännetecken hos lyckade förändringsarbeten 

har lett till framtagandet av så kallade förändringsmodeller (Taesung, 2015). 

Förändringsmodeller kan hjälpa de som ska leda förändringsarbete att förstå hur förändring 

kan fungera och samtidigt guida ledaren genom processen. Exempel på populära 

förändringsmodeller är bland annat John Kotters åttastegsmodell (Kotter 1995; Kotter & 

Schlesinger, 1979) samt Kurt Lewins så kallade trestegsmodell, vilken ska ha publicerats kort 

efter hans bortgång 1947 (Cummings m.fl., 2016). I de publikationer som gjorts av den 

framlidne Lewins arbete, framkommer det dock inte någon uttalad förändringsmodell menar 

författarna. Istället ska det ha publicerats tolkningar av Lewins arbete och genom dessa 

tolkningar har en enkel trestegsmodell utformats. En modell vilken hänvisas till Kurt Lewin 

men som i praktiken har upprättats genom tidens forskare inom change management och 

således kommit att prägla forskningen inom området (Ibid). Mot bakgrund av modellens 

betydelsefulla framväxt i relation till att kopplingar kan dras till studiens resultat kommer 

således en kortfattad presentation av modellen redogöras i nästkommande teoriavsnitt. 

 

Den välkända trestegsmodellen 

Den modell som ofta framförs som en klassiker med Kurt Lewin som stamfader uttrycks dela 

in förändringsprocesser i tre faser genom metaforerna: upptining, förändring och nedfrysning 

Enligt Cummings m.fl. (2016, s.37ff) nämner Lewin själv dock endast den första metaforen 

och ska enligt författarna aldrig ha skrivit “nedfrysning” någonstans. Den första fasen innebär 

enligt Yukl (2013, s.90) ett förberedande och bygger på en utvärdering av läget. Medarbetare 
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ska förberedas till förändring genom en upplevelse och syn på äldre arbetssätt som 

otillräckliga. En insikt som kan uppstå utifrån en krisförklaring eller genom upplysning om 

tidigare okända hot eller möjligheter. I den andra fasen ska individer engageras i processen 

vilket ämnar leda till att medarbetare förändrar sina arbetssätt genom planerade och lovande 

tillvägagångssätt. I den senare fasen ska de nya arbetssätten implementeras och etableras inom 

organisationen och dess kultur (Gilley m.fl., 2009; Yukl, 2013, s.90f). Om inte attityderna har 

lyckats “upptina” under den första fasen, tenderar starkt motstånd och/eller apati uppstå när 

försök görs att gå vidare till fas två. Med hänvisning till Lewin (1951) uttrycker Yukl (2013) 

att det krävs välgjorda risk- och konsekvensanalyser tillsammans med genomtänkta 

problemlösningar för att undvika en svag förändringsplan. Om för lite fokus läggs på att 

etablera förändringen och skapa konsensus bland medarbetare i den tredje fasen riskerar 

förändringen att utebli alternativt vända straxt därefter (Ibid, s.90f). Vidare menar Yukl 

(2013) att förändring i enlighet med Lewin (1951) kan uppstå genom att antingen intensifiera 

drivkrafterna för förändring via utökade incitament alternativt ett användande av 

positionskraft för ett påtvingande av förändring, eller genom att minska de krafter som 

begränsar och skapar förändringsmotstånd (Yukl, 2013, s.90ff). 

 

Förändring i åtta steg 

John Kotter (1995) formulerade senare en modell i åtta steg i för att skapa engagemang bland 

de anställda och minska deras tvivel vid omfattande organisationsförändringar. Modellen 

inkluderar därmed, till skillnad från omnämnda trestegsmodellen, faktorer som vision och 

kommunikation (Se även Kotter & Schlesinger, 1979). I likhet med trestegsmodellen menar 

Kotter (1995) att det inför en förändring behövs etableras en känsla av angelägenhet med 

utgångspunkt från kris eller möjligheter. Således måste allianser skapas och en grupp tillsättas 

med makt att leda förändringsinitiativet. Vidare måste en vision utformas och strategier 

upprättas för att uppnå visionen (Ibid). Genom tillgängliga verktyg bör förändringsvisionen 

kommuniceras samt att den styrande gruppen även förmedlar vad som förväntas av de 

anställda (Kotter, 1995; Kotter & Schlesinger, 1979). Förutsättningar för handling på bred 

front kan enligt Kotter (1995) skapas genom uppmuntran till nytänkande. De strukturer och 

system som därmed står i vägen för visionen måste således tas om hand tillsammans med 

andra eventuella hinder. Enligt Kotters (1995) modell måste även de individer som ska 

genomdriva förändring tillåtas att utvecklas och stärka processen ytterligare genom att införa 

nya projekt och förändringsagenter.  
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2.2 Organisationsförändringars komplexitet 

Dagens samhälle utgör stora utmaningar för organisationer. Miljön som organisationer verkar 

i har enligt Haque m.fl., (2016) blivit allt mer flytande där förändringar i olika grad ständigt är 

runt hörnet och har kommit att ses som norm. En syn på organisationer som statiska anses 

idag vara förlegad och har således gett upphov till kritik av Lewins så kallade modell för 

förändringsinitiativ (Heide m.fl., 2012). Dock menar Cummings m.fl., (2016) att Lewin 

faktiskt uttrycker, om än i abstrakt form, en uppfattning om att grupper inte är en stabil och 

frusen stat, utan befinner sig i en ständig anpassningsprocess. En uppfattning i linje med vad 

nutida forskare framför i ett tal om “dynamik mellan förändring och stabilitet” (Heide m.fl., 

2012, s.180). 

  Gränsdragning för vad som är en så kallad naturligt dynamisk utveckling i en 

organisation och vad som är att anse som en organisationsförändring är dock problematisk 

menar Heide m.fl., (2012). Med dynamiska förmågor avses de organisatoriska gensvaren på 

behov av förändring och skiljer således sig från organisatoriska rutiner. Med andra ord är 

dynamiska förmågor inte baserade på ad hoc problemlösningar (Sune & Gibb, 2015), utan 

organisationers förmågor att avsiktligt identifiera behov och möjlighet att skapa, utvidga eller 

ändra sin resursbas (Helfat, 2007, s.2). Således dras en skiljelinje för vad som är en episodisk, 

osammanhängande och oregelbunden förändring; och vad som är att anse som en 

kontinuerlig, framväxande och dynamisk förändring (Weick & Quinn, 1999). Definitionen av 

förändring är mångfacetterad, oavsett förändring skiljer de sig dock åt utifrån dess innehåll, 

omfattningsgrad och tidsperspektiv i någon mån. Vidare är de nödvändiga för att anpassa sig 

till de föränderliga förutsättningarna som omvärldens krav ger upphov till (Sune & Gibb, 

2015; Heide m.fl., 2012). 

  Modeller för ett åstadkommande av lyckade och effektiva organisationsförändringar 

finns det många av. Inte sällan utlovas löften om framgång vid ett användande av moderecept 

som universallösningar (Jacobs m.fl., 2013). Implementation av en organisationsförändring 

innebär dock stora utmaningar. De innefattar en högre grad av komplexitet och 

oförutsägbarhet än vad som ofta förutspås av initiativen och planeringen bakom 

förändringarna. Johansson & Heide (2008) betonar således en hög riskfaktor för misslyckande 

vid ett användande av så kallade framgångsrecept för organisationsförändringar. Inte minst 

inom offentlig sektor, vars miljö och strukturella egenskaper innebär ökade utmaningar 

gällande implementering av organisationsförändringar (Van der Voet, 2016). Förhöjda krav 

på bland annat service, kvalité och kostnadseffektivitet framförs som grund för nödvändiga 
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organisationsförändringar inom den offentliga sektorn (Bernstrøm & Kjekhus, 2012). Inom en 

svensk kontext kan även kompetensförsörjning läggas till i listan utifrån SKL:s rapport (SKL, 

2014). 

  Enligt Muhammad m.fl., (2016) tenderar mer än hälften av alla förändringsförsök vara 

oproduktiva samt att en stor majoritet av alla förändringsprogram misslyckas. Bristande risk- 

och konsekvensanalyser och oacceptabla förändringsprogram för Yukl (2013) fram som 

vanliga misstag och orsak till att förväntade resultat och fördelar med förändringarna inte 

uppnås. Kopplingar till bristande risk och konsekvensanalyser kan även göras till det faktum 

att cirka tio procent av de förändringsarbeten som misslyckas är relaterade till tekniska 

problem (Johansson & Heide 2008, s.19). Vidare betonas en hög frånvaro av utförda 

utvärderingar, varken under eller efter genomförandet av organisationsförändringar. Vilket 

enligt Johansson och Heide (2008) innebär förlorad lärdom och således bidrar till minskade 

förutsättningar för organisatoriskt lärande (Ibid, s.15f). Tidigare studier har även visat på att 

okunskap angående organisationsförändringar, brist på flexibilitet samt ineffektiv 

kommunikation kan kopplas till misslyckande av förändringsarbete (Gilley m.fl., 2009). 

Försök till förbättring är således inte alltid förenat med förändring och kan ibland även vara 

kontraproduktiv och därmed leda till försämring (Alvesson & Sveningsson, 2014, s.22f).  

 

2.3 Uppdaterad modell för kommunikationsstrategi 

I boken Kommunikation i förändringsprocesser menar Johansson och Heide (2008) att många 

praktiskt lagda teoretiker, Kotter inkluderad, förespråkar kommunikation som ett effektivt 

medel för att uppnå lyckade förändringar. Mänsklig kommunikation är dock problematisk, 

vilket Shannon och Weaver (1949) behandlar i sin teori för effektiv kommunikation. 

  Larsson (2014), i uppdatering av Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell, 

tar hänsyn till kodning, kanal, avkodning, feedback och kontextuella faktorer. Till skillnad 

från Shannon och Weaver tar Larssons (2014) modell även hänsyn till idén om att brus, det 

vill säga omständigheter som störtolkandet av meddelanden, kan uppstå genom hela modellen 

och inte bara i valet av medium (Ibid, s.51). Praktiskt innebär modellen att en sändare, 

förslagsvis en ledare i en organisation, har ett budskap den vill sända till någon annan. 

Sändaren kodar sina tankar till ett framförbart meddelande och skickas därefter vidare genom 

ett val av medium i form av exempelvis text eller tal. Meddelandet avkodas sedan av 

mottagaren (Larsson, 2014). Effektiviteten i kommunikationen avgörs huruvida meddelandet 

uppfattas såsom sändaren avsåg. Ett förlopp vilket även inbegriper feedback, det vill säga 

kommunikativ återkoppling, som en del av processen. Om feedback mellan mottagaren och 
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sändaren säkerställer att meddelandet mottagits på rätt sätt så kan det betraktas som en lyckad 

kommunikation (Larsson, 2014, s.41; Kelly, 2000).  

  Inre och yttre kontextuella faktorer kan dock påverka både kodning och avkodning. 

Brus, det vill säga yttre störningar, kan till exempel vara besvärande miljöer eller strulande 

teknik som stör meddelandet på något sätt (Kelly, 2000). Kontextuella inre faktorer grundar 

sig istället på att människor har olika bakgrunder gällande bland annat erfarenhet och 

yrkesroll samt att det finns olika relationer mellan sändare och mottagare. Följden blir således 

att människor har olika förutsättningar att tolka meddelanden och situationer på. Vilket även 

innebär att många skilda tolkningar och berättelser om förändringen inom en organisation 

kommer att existera (Johansson & Heide, 2008, s.31f; Larsson, 2014, s.52). I en 

förändringsprocess blir det därmed en betydelsefull uppgift att möjliggöra meningsskapande 

genom mångstämmiga och sammanhängande berättelser (Johansson & Heide, 2008, s.31f). 

 

2.4 Den interna kommunikationens utmaningar 

Forskning har enligt Johansson & Heide (2008) synliggjort att brister i den interna 

kommunikationen är en framstående riskfaktor till misslyckade organisationsförändringar. Ett 

gammaldags synsätt på kommunikation genom en top-down process framförs av författarna 

ligga till grund för misslyckandena. Det vill säga ett genomförande av en förändring utifrån en 

rationalistisk strategi. En strategi med föreställning om att förändringsplaner införs uppifrån 

och ned och som förväntas följas och implementeras utan avvikelser. Förändringsprocesserna 

förmodas utifrån ett sådant antagande kunna styras av ledningstoppen samt att de förändrade 

metoderna och arbetssätten används utifrån ledningens instruktioner. Enligt författarna 

innebär det en föreställningsbild utan hänsynstagande till de kontextuella, oförutsägbara och 

icke-linjära påverkansfaktorer som existerar i praktiken vid organisationsförändringar. Till 

följd av förhandlingar mellan ledning, medarbetare och andra representanter är fullständig 

kontroll över utgången inte heller möjlig för ledningstoppen. Det slutar ofta med att tidiga 

föreställningar om förändringen och hur det faktiskt genomförts inte är detsamma (Johansson 

& Heide, 2008, s.20f). 

 Den tänkta förändringen bör enligt Johansson & Heide (2008) annonseras, diskuteras 

och förhandlas så att de som medverkar i och påverkas av förändringen, fullt förstår 

förändringen och dess värde samt accepterar och faktiskt genomför den (s.24). Mot bakgrund 

till att människor tolkar och förstår information olika anser författarna att information inte 

endast sprids utan även följs upp genom dialog. Vidare menar Gilley m.fl., (2009) att ett 

användande av en tvåvägs-feedback kan möjliggöra ett effektivt underlag vid beslutsfattande 
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samt skapa en starkare förändringsberedskap hos medarbetare. Vilket ligger i linje med 

Gigliotti m.fl., (2018) som menar att både delaktighet i beslut, upplevd kvalitet av information 

och kommunikation kring förändring bidrar till samarbetsvillighet i förändring. Weiner (2009) 

tillägger i sin forskning att graden av förändringsberedskap påverkas av upplevd 

resurstillgänglighet för att klara förändringen. 

 

2.5 Förändringsberedskap 

Förändringsberedskap har att göra med hur en individ tror på en förändringsplan och 

organisationens kapacitet att klara av förändringen och den attityd och samarbetsvillighet som 

individen har (Weiner, 2009; Gigliotti m.fl., 2018). Förändringsberedskap är en av de 

viktigaste faktorerna till att organisationsmedlemmar ska stötta förändringsinitiativ (Vakola, 

2014). 

 

2.6 Förändringskommunikation och motstånd 

Organisationer kan ses som samverkande system grundad på medarbetarnas villighet att agera 

stöttande till organisationen. När etablerade förhållanden rubbas på grund av 

organisationsförändringar spelar medarbetarnas samverkan (Furst m.fl., 2008) och ledningens 

förändringskommunikation till medarbetarna (Gilley m.fl., 2009) en betydande roll för 

utfallet. Forskning visar att medarbetare reagerar starkast mot osäkerheter som rör deras egna 

karriär och dagliga arbete (Lewis m.fl., 2000). Inte sällan upplevs organisationsförändringar 

av medarbetare som hotfulla och stressfyllda, vilket kan leda till förhöjda nivåer av 

hälsoproblem, sjukdom och sjukfrånvaro (Bernstrøm & Kjekhus, 2012) samt att motstånd 

uppstår (Gilley m.fl., 2009). Motstånd kan kortfattat beskrivas som de beteenden, attityder 

och värderingar vilka ämnar förhindra till exempel en förändring (Lewis m.fl., 2000). 

 Oavsett organisationsförändring kommer medarbetare alltid vara intresserade av hur 

förändringen påverkar organisationen och dem som individer. Medarbetarnas förståelse för 

förändring skapas enligt Johansson & Heide (2008) inom den horisontella och informella 

kommunikationen och står i direkt relation till utkomsten av en planerad förändringsprocess. I 

en förändringsprocess kan således brist på tillräcklig, och rätt sorts information, sätta käppar i 

hjulet genom att det lätt ger upphov till ryktesspridning (Angelöw, 1991, s.109f; DiFonzo & 

Bordia, 1998). Vidare menar Angelöw (1991) att rykten är att betrakta som ett förhållningssätt 

till auktoriteten. En slags motmakt jämsides den officiellt givna informationen och som ibland 
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även kan stå i dess motsats. Att tillgodose kommunikativa behov under press från 

medarbetare är dock en tuff utmaning menar Sedej och Mumel (2015). Vidare anser 

författarna att tystnad är att räkna som kommunikation och som kan komma att tolkas som 

okänslighet hos mottagarna av förändringen. 

 Meningsfull kommunikation ämnar informera, utbilda och motivera medarbetare på alla 

nivåer i en organisation. Det finns dock ingen universell strategi för effektiv 

förändringskommunikation, utan det beror på storlek, kultur, stil och tillgängliga resurser 

(Bull & Brown, 2012). Vidare kan kommunikationsbehoven komma att förändras under 

förändringsprocesserna och bör således planeras och anpassas utifrån processernas olika steg 

(Bull & Brown, 2012; Johansson & Heide, 2008). Förebyggande åtgärder till ryktesspridning 

och motstånd kan därmed ske genom dels en god planering av internkommunikation 

(Johansson & Heide, 2008, s.16), dels genom att medarbetare tilldelas riklig och direkt 

information, där långa informationskedjor undviks. Förkortas leden vid förmedling av 

information kring förändringen kan risk för feltolkning minska (Angelöw, 1991, s.110ff; Bull 

& Brown, 2012). 

 Effektiv kommunikation kan uppnås genom att den sker regelbundet och förmedlas 

ärligt, klart och tydligt (Johansson & Heide, 2008). Användning av lämpliga 

kommunikationskanaler för att tillgodose medarbetarnas informationsbehov kan öka 

chanserna för att förändringen godtas. Det optimala valet av kommunikationskanal bör 

således utgå ifrån möjligheten att effektivt delge information till rätt mottagare, helst via en 

tvåvägskommunikation (Bull & Brown, 2012; Sedej & Mumel, 2015). Fördelaktigt bör 

informationsspridning ske genom en högre grad av dialog och samverkan, än genom de mer 

traditionella informationsforumen som stormöten, intranät, interna dokument och 

personaltidning (Johansson & Heide, 2008; Sedej & Mumel 2015). Linjechefer med funktion 

som samtal- och mötesledare framförs som nyckelkällan till förändringsrelaterad information 

i linje av att de ska frambringa tydlighet för medarbetare samt ge socialt stöd genom 

förändringsprocesserna (Bernstrøm & Kjekhus, 2012; Sedej & Mumel, 2015). 

 

2.7 Förändringsagenter, påverkansstrategier & motstånd 

Enligt Yukl (2013) är det fördelaktigt om linjechefer uppmuntras till att transformera sina 

egna verksamheter på ett sätt som överensstämmer med visionen och strategin bakom 

organisationsförändringen. Linjechefer, med ansvar för förändringsstrategi och 

implementering av förändring, kan benämnas förändringsagenter. En ansvarsroll vilken 

inbegriper dels att leda själva implementeringen, dels att identifiera behovet av förändringen 
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och förmedla en tydlig vision (Gilley m.fl., 2009).  

 Medarbetarnas personliga mål tenderar ofta att skilja sig från organisationens. 

Linjechefernas uppgift i position som förändringsagenter blir således att motivera och 

övertyga medarbetarna om att rikta sina kraftansträngningar gentemot organisationens mål 

(Furst m.fl., 2008). Vid omfattande organisationsförändringar ger en långsam 

implementeringsfas goda förutsättningar för linjecheferna att etablera tillit till medarbetare 

samt lösa uppkomna problem och oroligheter (Yukl, 2013, s.93f). Vidare är det av stor vikt att 

tillräckligt med stöd och resurser från ledningen ges för att linjechefer ska kunna genomföra 

lyckade implementeringar (Johansson & Heide, 2008, s.15ff) 

 I enlighet med Furst m.fl., (2008) kan medarbetarnas motstånd reflektera både typen av 

påverkansstrategier som ledaren använder sig av samt styrkan på utbytet mellan ledare-

följare. Vid implementering av planerad förändring behöver tillsatta förändringsagenter 

övertala medarbetare att gå med på förändringen för att undvika uppståndelse av motstånd 

(Ibid). Faktorer som kan påverka förändringsagentens förmåga att övertala och skapa 

beredskap är enligt Battilana & Casciaro (2013) ett socialt inflytande, en väl utvald 

kommunikation, ett förmedlande av en övertygande vision samt ett skapande av delaktighet i 

processen. 

 

Socialt inflytande 

Förändringsagenternas relationsband till medarbetarna kan variera i styrka. Kvaliteten av 

banden står i direkt relation till möjligheten att influera medarbetarna i organisationen och 

utgör därmed en förutsättning till att förhindra motstånd. Relationer av starka band baseras 

bland annat på kombinationen av hur mycket tid som spenderats tillsammans och den 

ömsesidighet och tillförlit som omger relationen. Starka band ökar tilliten och har påvisats 

öka samarbetsvillighet och flexibilitet vid organisationsförändringar (Battilana & Casciaro, 

2013). Då det finns starka relationsband mellan förändringsagenten och medarbetare med en 

negativ attityd gentemot förändring kan detta ha en motiverande effekt på medarbetare att 

stötta förändringsagenten, alternativt inte uppmuntra till motstånd (Ibid). 

 

En övertygande vision 

Visioner produceras och kommuniceras ofta av organisatoriska ledare som ett sätt att 

förmedla deras och organisationens värderingar. En vision kan definieras på olika sätt och 

framförs enligt Kelly (2000, s.95) som ”en bild av en realistisk, trovärdig, åtråvärd framtid 
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för organisationen, ett tillstånd som är bättre i vissa viktiga sätt än vad som existerar just 

nu”. Vidare menar Kelly (2000) att visioner dock är öppna för medarbetares tolkningar och i 

slutändan deras egna val att acceptera förändringen och arbeta mot visionen. Vidare menar 

författaren att för att få andra att ansluta sig till visionen måste dess värderingar gå ihop med 

mottagarnas egna värderingar på något sätt, vilket en god kännedom och relation till 

organisationens medlemmar kan möjliggöra. I artikeln The role of vision for organizational 

readiness for change and growth talar Haque m.fl., (2016) om att producera en attraktiv 

vision, med ett tydligt och inspirerande budskap för att på så sätt skapa beredskap för 

förändring. 

 

Delaktighet i processen 

Delaktighet är kopplat till lyckade förändringsarbeten genom att de som får delta på ett 

meningsfullt sätt visar större engagemang och produktivitet. Utnyttjandet av feedback och 

implementerade av denna feedback i förändringsplanen är för detta ett viktigt verktyg. Vad 

som visat sig bidra till misslyckanden är ledares oförmåga att se individuella behov under 

förändringsprocessen vilket kan vara direkt kopplat till individers delaktighet i utformandet 

(Gilley m.fl., 2009). 
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3. Metod 

Den utförda studien är av kvalitativ art och ämnar att utifrån enhetschefers berättelser, 

beskriva och analysera hur kommunikation i form av dialog och informationsspridning sett ut 

samt upplevts under planering- och implementationsprocessen vid organisationsförändringen 

med heltid som norm. Enligt Bryman (1997) lämpar sig kvalitativ forskning väl då en rik och 

mer djupgående redogörelse av resultat eftersträvas. Studien tillämpar således ett kvalitativt 

tillvägagångsätt där enhetschefernas upplevelser av organisationsförändringen studerats på 

nära håll via semistrukturerade intervjuer. Inför studien har inspiration tagits ifrån Cresswells 

(2007) redogörande av datainsamlingscirkeln. Först lokaliserades ett undersökningsområde 

för studien. Ett gemensamt och omsorgsfullt beslut togs därefter kring vilket urval och vilken 

datainsamlingsmetod som bäst ansågs kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

          I februari 2018 kontaktades en arbetsgivare på Umeå kommun, en person vilken 

uppsatsförfattarna varit i kontakt med vid ett tidigare tillfälle. Genom kontakten med 

arbetsgivaren lyckades ett möte tillkallas med Umeå kommuns lednings- och 

utvecklingsgrupp. Den information som gavs under mötet resulterade i att uppsatsförfattarna 

valde ut ett forskningsområde samt formulerade ett syfte utifrån gällande tidsram och 

egenintresse. Vidare kom en så kallad “gatekeeper” (Brüde, 2011, s.79) från lednings- och 

utvecklingsgruppen att säkerställas. Det vill säga en kontaktperson från fallorganisationen och 

som introducerade uppsatsförfattarna till relevanta kontakter. Följaktligen bör det således 

nämnas att kontaktpersonens val av respondenter kan ha haft en bidragande påverkan på 

studiens resultat samt utgjort en begränsning i studien. Vilket behandlas vidare i 

nästkommande avsnitt. 

 

3.1 Urval & Deltagare 

I denna studie har utgångspunkten varit ett användande av ett målinriktat urval. Det vill säga 

att studiens informanter har valts utifrån deras relevans till studiens syfte (Bryman, 2011, 

s,434). Urvalskriteriet utgick ifrån att informanterna i position som enhetschef skulle ha varit 

del av förändringsarbetet med Heltid – en del av helheten. Från den tidigare nämnda 

kontaktpersonen tilldelades uppsatsförfattarna kontaktuppgifter till två eventuella informanter. 

Vidare har även ett snöbollsinriktat urval använts (Svenning, 2003, s.110f). Med detta menas 

att uppsatsförfattarna har nyttjat informanternas kontaktnät bestående av enhetschefer som 

varit delaktiga i nämnda förändringsarbete. Ett val om att låta utomstående personer styra 

deltagar-urvalet kan som tidigare nämnt påverka studiens resultat. Föreslagna informanter 
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från både kontaktperson och intervjuade enhetschefer inom fallorganisationen kan till 

exempel ha bidragit till en urvalsgrupp med gemensamma värderingar, attityder och 

upplevelser. Vilket i ett vidare led kan påverka resultatet genom ensidigt vinklade berättelser. 

En problematik som har tagits i åtanke av uppsatsförfattarna. I och med kort tidsram, flertalet 

röda dagar samt andra påverkansfaktorer valdes dock nämnda alternativ i favör av att snabbt 

hitta relevanta källor till studien.  

          Genom kontakt via mail och telefon tillfrågade uppsatsförfattarna sammanlagt åtta 

relevanta informanter om de önskade delta i studien. Av de åtta tillfrågade accepterade totalt 

fem personer ett deltagande. De informanter som accepterade ett deltagande är verksamma 

inom samtliga verksamhetsområden som hitintills omfattats av beslutet med 

organisationsförändringen Heltid - en del av helheten. Alla intervjuer utfördes inom en två 

månaders period under 2018. Samtliga informanter har arbetat som enhetschef inom 

fallorganisationen i minst fem år. Majoriteten av informanterna har tidigare arbetserfarenhet 

som enhetschef inom flera verksamhetsområden, vissa har även bytt verksamhetsområden/ 

verksamheter under intervjuperioden. I denna studie har alla informanter tilldelats fingerade 

könsneutrala namn och benämns i resultat- och analyskapitlet vid namnen Mika, Kim, Robin, 

Deniz, och Sam. 

 

3.2 Intervjuer 

I enlighet med Aspers (2013) är intervjuer en av de vanligaste metoderna för att tillägna sig 

förståelse över tankar, värderingar och handlingar och ligger till grund för valet av 

datainsamlingsmetod i denna studie. Sammanlagt har fem semistrukturerade intervjuer 

genomförts genom möten ansikte mot ansikte. Upplägget för mötesformen medförde att 

uppsatsförfattarna kunde observera viktig information så som informanternas kroppsspråk, 

mimik och tonfall. Vidare genomfördes intervjuerna efter överenskommelse gällande tid och 

plats. Samtliga intervjuer varade mellan 50–70 minuter och spelades in. 

  Enligt Svenning (2003) är inspelning av intervjuer en fördel på så vis att ett bortfall av 

information försvåras samt att det bidrar till ett bättre flyt under intervjun. I denna studie 

genomfördes alla intervjuer utom en i en lugn, tyst och bekant miljö. En intervju genomfördes 

dock på en offentlig plats med mycket bakgrundsljud vilket påverkade ljudkvalitén på 

inspelningen. Enligt Kaijser och Öhlander (2011) måste ljudmiljön vara bra för att materialet 

ska vara användbart. Då otydligheter uppstått under eller efter intervjutillfällena har 

förtydligande information således efterfrågats informanterna och tilldelats uppsatsförfattarna i 

skriftform via mail. Under intervjutillfällena har en av uppsatsförfattarna agerat ledade 
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frågeställare och den andre kompletterat inspelningsmaterialet genom att anteckna extra 

viktiga tid- och informationspunkter. Genom denna uppdelning har intervjuerna haft ett bra 

flyt och mer liknat ett levande samtal än ett korsförhör.  

  Genom övergripande läsning av tidigare forskning inom studiens ämnesområde fick 

uppsatsförfattarna en ökad förförståelse om ämnet. En förståelse som kom att ligga till grund 

vid upprättandet av en intervjuguide (se bilaga 1). Den använda intervjuguiden bestod av en 

genomarbetad frågelista indelad i olika teman. Samtliga frågor ställdes till alla informanter 

och intervjuguidens teman bidrog till ett semistrukturerat upplägg med förutsättningar till 

flexibilitet genom uppföljning. Intervjuguidens strukturella ordning följdes således med stor 

frihet i och med att följdfrågor ställdes när intressanta punkter berördes eller då 

uppsatsförfattarna önskade fördjupande svar eller ökad tydlighet. Flexibiliteten bidrog till 

både intressanta och ibland irrelevanta berättelser i empirin. I linje med Fägerborg (2011) 

ingav de förbestämda frågorna en känsla av trygghet hos uppsatsförfattarna vid de tillfällen 

spår som informanterna själva presenterade tog slut. Vidare betonar Bryman (2011) att en 

fördel med semistrukturerad intervju är att en viss grad av jämförbarhet möjliggörs samtidigt 

som olika individers verkligheter får ta plats. 

 

3.3 Bearbetning av empiriska data 

Inledningsvis har uppsatsförfattarna tillägnat sig en förförståelse genom övergripande läsning 

av tidigare forskning inom studiens ämnesområde. För att bearbeta det insamlade empiriska 

materialet har tematisk analys använts. Med tematisk analys organiseras empiriska data enligt 

Braun och Clarke (2006) för att en ska kunna identifiera mönster och därefter analysera de 

funna mönstren. Fördelen med nämnda analysmetod förmedlas vara att analysen av empirin 

inte är begränsad av en bundenhet till teori. Istället är det på det empiriska materialet som 

analysen ämnar fokusera på (Ibid). I och med uppsatsförfattarnas förförståelse och använda 

intervjuguide kan det inte helt uteslutas att en påverkande effekt har förekommit i 

organiserandet av empirin och i de framförda analyserna. Dock har uppsatsförfattarna i högsta 

möjliga mån försökt att låta det empiriska materialet styra fokuset i arbetet med att finna 

mönster i det empiriska materialet, och först i redovisningsavsnittet dra paralleller mellan det 

analyserade materialet och tidigare forskning och teorier. Intervjuguidens teman kan därmed 

till viss del återspeglas i kapitlet där resultat och analys framförs men har inte utgjort grunden 

för sortering av det empiriska materialet eller det analytiska arbetet.      

           Intervjuerna transkriberades direkt efter att de genomfördes. Därefter har 

uppsatsförfattarna var för sig lyssnat igenom det inspelade materialet ett par gånger och under 
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tiden fört anteckningar över de tankar som dykt upp. På så vis har uppsatsförfattarna lärt 

känna det empiriska materialet i ett första led. I ett andra led har initiala koder upprättats 

utifrån det transkriberade materialet. Uppsatsförfattarna skapade koderna först var för sig men 

jämfördes sedan för att utröna eventuella likheter och skillnader och stödunderlag från gjorda 

anteckningar gjordes. Koderna med dess tillhörande citat sorterades vidare in i övergripande 

fack med hjälp av färgmarkeringar.  

  Till en början kom koder relaterade till exempelvis ”ledarskap” att placeras in i ett 

övergripande fack och fick färgen gul. Därefter vidareutvecklades sorteringen genom att de 

övergripande facken fick flera underkategorier alternativt att nya fack uppstod. Under facket 

”ledarskap” utformades till exempel underkategorier som ”verksamhetsnära ledarskap”, 

”relationer ur tidsaspekt”, ”ny som chef”, ”ledarskap i förändring” samt ”vision”. De olika 

kategorierna med dess innehåll kom med tiden att både ändras, byta plats och eventuellt tas 

bort. Slutligen utröntes två centrala teman. Det första temat är Förberedande fas med 

subkategorierna ”Delaktighet”, ”Informationsspridning kontra kommunikation”, ”Motstånd”, 

”Tolkande och missförstånd”. Det andra temat är Implementerande fas med subkategorierna 

”Relationen mellan chef och medarbetare”, ”Användande av vision”, ”Relevant och rätt 

förmedlad information” samt ”Delaktiggörande”. Dessa teman och subkategorier utgör 

grunden för de rubriker och innehåll som redovisas i resultat och analys. 

 

3.4 Etiska överväganden 

I enlighet med vad som gäller för svensk forskning har åtgärder vidtagits för att följa de 

forskningsetiska principerna gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s.131ff). Informanterna 

tilldelades ett informationsbrev via mail. Genom detta brev informerades de tillfrågade 

informanterna om studiens syfte och omfattning så att de kunde ta ett informerat beslut om att 

delta. Informationsbrevet redogjorde att ett deltagande var frivilligt samt deras rätt till att när 

som helst avbryta sitt deltagande. Då en förstudie genomförts i ett förberedande syfte inför för 

denna uppsats och som stödjande underlag för ämnesavgränsning, har särskilt samtycke 

säkerställts för ett användande av tidigare insamlad data hos en informant. Samtycke gavs i 

skriftlig form via mail i denna studies inledande fas. De övriga informanterna tilldelades 

upprepande information vid intervjutillfället gällande studiens syfte och deras rättigheter som 

deltagare. För att följa konfidentialitetskravet så har samtliga deltagare i studien blivit 

tilldelade fingerade namn och övrig känslig information har antingen utelämnats eller bytt 

namn så att ingen kommer till skada på något sätt. 
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3.5 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 

I enlighet med Bryman (2011) kan begreppen validitet och reliabilitet tolkas som ett sätt att 

avgöra graden av kvalitet. Jämfört med kvantitativ forskning är inte kvalitativa studier 

mätbara på samma sätt, vilket är vad reliabilitet handlar om. I denna studie har istället 

alternativa begrepp såsom trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet varit nödvändiga. 

Trovärdighet har säkerställts genom att informanterna efterfrågats tydliggörande under och 

ibland efter intervjutillfällena för att därmed säkerställa att deras förmedlade verklighet 

uppfattats av uppsatsförfattarna på det sätt som informanterna tänk sig. Genom uppfyllandet 

av de forskningsetiska principerna stärks även studien grad av pålitlighet. Kriterierna för 

urvalsgruppen har även bidragit till ett säkerställande av pålitlighet då rätt individer 

undersökts för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar på ett trovärdigt sätt. 

Genom att redovisa empirin genom täta beskrivningar med rika detaljer ger vi andra forskare 

möjligheten att bestämma huruvida det är överförbart till andra situationer. Denna studie har 

inte till syfte att visa på generaliserbara data men det redogörs för studiens tillvägagångsätt 

vilket därmed gör att andra aktörer i viss utsträckning kan göra om studien i en liknande 

miljö. Det som däremot kan begränsa en exakt överförbarhet är ställda följdfrågor, vilket är en 

ofrånkomlig del vid kvalitativa studier. Genomgående under studien har även en handledare 

haft ett granskande öga för att säkerställa att riktlinjer har följts och att allt har gått rätt till för 

att studien ska vara pålitlig.  
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel vävs resultat och analys av de centrala delarna ur studiens empiriska 

material samman och presenteras. Vad som framkommit under studiens gång är att många 

delar hänger samman och är beroende av varandra. Således har följande redovisningsdesign 

valts. Tre huvudavsnitt tas upp med tillhörande underrubriker. I det första avsnittet framförs 

en sammanfattad bakgrundsbild baserad på informanternas berättelser och förser läsaren med 

en förståelseram inför de två nästkommande avsnitt. Därefter presenteras hur kommunikation 

mellan enhetschefer och övre ledning sett ut i den förberedande fasen vid införandet av 

projektet med heltid som norm, samt enhetschefernas delaktighet i denna fas. Det sista 

avsnittet beskriver och analyserar hur enhetscheferna har implementerat förändringen utefter 

de förutsättningar som presenterats i föregående avsnitt. Samtliga avsnitt genomsyras även av 

de konsekvenser som inledande förändringsfaser har lett till, i form av otydlighet, förvirring, 

mångfaldiga tolkningar och motstånd kring den informationen som övre ledning förmedlat. 

 

4.1.1 En titt under paraplyet av Heltid – en del av helheten  

Gränsen mellan en organisationsförändring och en naturligt dynamisk utvecklingsprocess är 

svårdefinierat. I enlighet med Weick och Quinn (1999) skiljer sig episodiska och 

oregelbundna förändringar från de kontinuerliga och dynamiska. Oavsett gränsdragning, 

innebär förändringar olika krav och en ständig anpassningsprocess, inte minst för de anställda 

inom en organisation (Heide m.fl., 2012). Projektet Heltid - en del av helheten, kan i denna 

studie således beskrivas och förstås som ett slags paraplybegrepp. Dels genom att projektet 

inbegriper en avsikt om förändrad norm om heltid, dels genom ett introducerande av nya 

arbetssätt och metoder för att uppnå målet med heltidsanställningar som norm. Det senare 

innebär bland annat samplanering, resurspass och centralt schemastöd (Umeå Kommun, 

2017). 

  Samtliga informanter vittnar dock om en upplevelse av minst fem år präglade av många 

nya och ofta överlappande förändringar inom kommunen. Förändringar vilka till viss del inte 

ingått inom ramen för organisationsförändringen med heltid som norm, men som likväl 

format den omgivande kontexten. En kontext inom vilken de andra förändringarna som 

informanterna hänvisar till, uppges som påverkansfaktorer för bland annat mottagande, 

implementering, tillgång till stöd och tydlighet inom projektet med heltid som norm. Under 

själva förändringsprocessen infördes till exempel ett nytt lönesystem till följd av en ny 

upphandling. En upphandling som inte var relaterad till själva heltidsprojektet men som ändå 
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innebar en förändring. Det vill säga en förändring med ett nytt systemverktyg och som 

uttrycks sakna de funktioner som krävs i linje med de planerade och förändrade arbetssätten. 

Frånvaron av viktiga funktioner framförs ha bidragit till försvårande omständigheter i 

implementationsprocessen samt i försöken av att uppnå förväntade (ekonomiska) resultat av 

organisationsförändringen. Informanterna förmedlar:  

Jag skulle ju önska att systemverktygen fanns på plats och var väl 

testade så att de funkar. […] Här har de inte fungerat. [...] 

Schemasystemet kopplat till lönesystemet, det är under all kritik [...] 

Vi kan ju inte verkställa det här för vi har inget system som stödjer det. 

[...] Så förutsättningarna för att det här ska lyckas är inte bra. Sen så 

kan vi ju samplanera ändå men det får ju konsekvenser i 

ekonomiuppföljningar. (Sam 2018).  

Svårighet är att administrativt och tekniskt få ihop det. […] 

Utmaningen är ju det administrativa, att få det att funka. Funka 

smidigt det vill säga. […] När du ska samplanera någon med två 

verksamheter. Du måste ju ha något system där man kan se båda 

scheman och där de går in i varandra lite grann men idag gör de inte 

det (Kim 2018). 

Det är ju bara det att vi inte har ett bra redskap för att få det att fungera 

smidigt. […] Problemet är inte heltid som norm, alltså den 

organisationsförändringen att man ska ha en helt ny syn på arbetet, 

utan det är de här små delarna som ingen tänkte på hur det kunde 

påverka […] Det är de underliggande verktygen eller arbetssätten som 

ställer till det (Deniz 2018).   

Informanternas berättelser synliggör en enad stämma om tekniska systemverktyg som inte 

tycks vara tillräckliga och som utgjort hinder vid implementeringen av heltid med dess 

tillhörande arbetssätt med samplanering, resurspass och schemasstöd. Vilket kan relateras till 

den riskfaktor som tekniska system ofta utgör och som enligt Johansson och Heide (2008) 

ligger bakom ungefär 10% av misslyckade förändringsinitiativ.  

  Upplevelsen av verktyg som otillräckliga för att uppnå målet med en 

förändringsprocess, menar Weiner (2009) påverkar graden av förändringsberedskap vilket har 

betydelse för implementeringens effektivitet. I intervjuerna nämns även andra nyligen 

genomförda tekniska förändringar och där Kim uttrycker: “Jag jobbar med människor, det är 

min grej. Jag är INTE IT- tekniker!”. Informanten förmedlar därefter en upplevelse om att det 

är svårt att få tillgång till rätt stöd med hänvisning till organisationens storlek: “Det har varit 

lite upphoppningar i vilka stöd och matchningar man får. Det är 10 000 medarbetare i Umeå 

kommun och det är svårt för en funktion att tillgodose allt”. Andra förändringar som nämns 

av informanterna är bland annat olika vändor av förändrade positionsled, ändrade möjligheter 

till beslutsfattning, ökad personalomsättning bland enhetschefer samt nyligen omdragna 
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gränser mellan verksamhetsområden. Samtliga av dessa förändringar uttrycks utpräglat när 

informanterna pratar om otydlighet inom olika kontexter. Otydlighet kan således uttryckas 

som det samlingsord som beskriver hur informanterna pratar om förändringsprocessen med 

heltid som norm.  

 

4.1.2 En förändringsprocess i otydlighetens tecken  

Utifrån informanternas beskrivna upplevelser målas en komplex hierarkisk ordning under 

organisationsförändringen upp, till följd av bristande tydlighet kring vem som bestämde vad. 

Mika uttrycker:  

Under införandet har det funnits styrgrupper och ledningsgrupper som 

bestod av enhetschefer, verksamhetschefer, utvecklingsledare, 

personer från bemanning [...] äldreomsorg, socialpsykiatri och så 

vidare. Ibland bestämde enheten för förhandling och arbetsrätt saker. 

För mig blev det aldrig klart vem som bestämde vad under införandet.   

De otydliga beslutsleden har enligt samtliga informanter kommit att påverka deras tillgång till 

relevant stöd och tydlighet genom förändringsprocesserna. Med syftet att inbringa tydlighet 

inför förändringen har kommunen dock låtit hålla en workshop för enhetscheferna, men där 

ytterligare otydlighet istället varit resultatet. Mika formulerar: 

...där vi fick, inte fick information om vad förändringen skulle 

innebära. [...] Vi fick också genomföra ett personlighetstest som talade 

om vilket djur jag är. Dialogen om vad det innebär för mig i mina 

beteenden att vara ett särskilt djur saknade jag, och vad det i sin tur 

skulle innebära att jag behöver förstärka eller sluta med upplevde jag 

inte fanns utifrån den förändring som skulle genomföras. 

Vidare förmedlar samtliga informanter att de tilldelats en tidsplan inför implementeringen av 

organisationsförändringen med heltid som norm. Det vill säga en plan med aktiviteter och 

datum för när aktiviteterna ska genomföras, och som enskilda informanter sagt har varit ett 

stöd vid implementeringen. Kim säger att planen gett en behövlig struktur: “Jag hade 

strukturen framför mig. Jag visste vilka steg jag skulle ta och jag visste hur jag skulle göra 

det. [...] Det var ju inga problem att följa den strategiska mallen”. Flera informanter säger 

dock att tidsplanen snarare utgjort ett hinder i implementeringsfasen då detta kombinerats 

med otydlig information. I enlighet med tidsplanen skulle enhetscheferna förse medarbetare 

med ett så kallat papper, vilket tyds vara ett nytt kontrakt som inom en kort tidsram skulle 

återlämnas signerad av medarbetarna. Enligt informanterna ska vissa grupper av medarbetare 

även ha informerats om en risk för uppsägning om de inte skrev på. Deniz uttrycker: 
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Vi fick ju information om att OM MAN INTE skulle skriva under det 

där papperet, då skulle man bli av med jobbet. [...] Det är väl sånt som 

man kan tänka tillbaka på att man som enhetschef inte förstod vad jag 

lämnade ut för papper till medarbetarna. Det förstår jag ju att man 

upplevde det som ett förtäckt hot om man inte skriver under på ett 

papper, då blir det osäkert för framtiden.  

Deniz uttalande kring föreställningen om ett förtäckt hot och ett påtvingande är enligt samtliga 

informanter en utspridd upplevelse bland deras medarbetare. Denna upplevelse av tvång kan 

kopplas till den strategi som utifrån trestegsmodellen innefattar ett brukande av chefernas 

positionskraft över organisatoriskt underställda medarbetare för att påtvinga en förändring 

inom organisationen (Yukl, 2013, s.90ff). Enligt informanterna ligger den förmedlade 

informationen angående förändringen och det sätt informationen förmedlats på, till grund för 

vad som kan benämnas som motstånd. Ett motstånd till följd av en oro och som fått vidare 

spridning genom andra informationskanaler. Mika beskriver: “En viss oro utifrån mejlutskick 

från kommunal och enskilda grupper som inte mådde bra på andra enheter, tidningsartiklar 

och felaktig information som spreds”. 

 Innan införandet av projektet med heltid som norm, fördes en dialog mellan Umeå 

Kommun och Kommunal Umeå (Umeå Kommun, 2017). Vilket utifrån Kotters (1995) modell 

kan beskrivas att där fanns en koalition dem emellan. Kommunal Umeå valde dock att bryta 

alliansen med Umeå Kommun, vilket i enlighet med samtliga informanter har sin grund i 

bristande tydlighet kring definitionerna av resurspass och samverkan samt hur de ska 

användas i praktiken. En otydlighet som enligt informanterna råder än idag till följd av en 

fortsatt avsaknad av en samstämmig definition av begreppen, både inom Umeå kommun och 

Kommunal Umeå. Det Robin säger nedan sammanfattar vad samtliga informanter berättat: 

Där ser man olika på vad ett resurspass är och hur man ska arbeta med 

resurspass. Jag upplever till exempel att Kommunal har en helt annan 

syn på vad ett resurspass är och hur man bokar ett resurspass, än vad 

jag som ledare har. Det är en fråga som jag måste gå vidare med. Den 

är inte riktigt klarlagd. Jag tror att vi egentligen pratar om olika saker. 

[…] Där är det väl lite otydligt hur vi tolkar och hur vi uttrycker. 

I det Robin säger tyds ett behov av begreppsförtydligande men även ett behov av fortsatt 

dialog och koalition mellan Umeå Kommun och Kommunal Umeå. Ett behov utifrån den 

otydlighet som genomsyrat förändringsprocesserna och som gett utrymme för skilda 

tolkningar och motstånd. Det vill säga en otydlighet som skapat förvirring, ryktesspridning 

och negativt inställda attityder till förändringen bland medarbetarna (jmf DiFonzo & Bordia, 

1998). 
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4.2 Dialog och kommunikation som förutsättning till 

organisationsförändring  

I detta avsnitt analyseras informanternas upplevelser kring hur de involverats av den övre 

ledningen, med fokus på kommunikation, i den förberedande fasen av förändringsprocessen. 

Avsnittet kommer även genomsyras av de reaktioner som detta har lett till i form av en känsla 

av otydlighet, förvirring och mångfaldiga tolkningar av informationen om förändringen som 

den övre ledningen förmedlat. 

 

4.2.1 Upplevelsen av delaktighet inför förändringen  

Ett användande av så kallade förändringsmodeller kan vara en hjälpsam resurs för 

organisationer i för att förstå hur förändring kan fungera och vad man kan förvänta sig av 

sagda förändringsarbete (Taesung, 2015). Både den välkända trestegsmodellen (Gilley m.fl., 

2009; Yukl, 2013, s.90f) och Kotters åttastegsmodell (Kotter, 1995; Kotter & Schlesinger, 

1979) innefattar en förberedelsefas och en implementeringsfas. Förändringsarbeten i linje med 

den välkända trestegsmodellen förutsätter alltid en förberedande fas där en utvärdering av 

läget görs. Det vill säga en utvärdering av nödvändigheten av förändringen och som utgör 

grunden till planeringen av tillvägagångssätt av förändringsgenomförandet, samt planeringen 

av kommunikation kring förändringen. Ett förfarande vilket ämnar bidra till att 

organisationens medarbetare tilldelas relevant information och därmed kan förhindra att 

eventuellt motstånd uppstår (Gilley m.fl., 2009; Yukl, 2013, s.90f).  

  Även Kotter (1995) beskriver hur lämpliga strategier för att uppnå förändringens vision 

måste tas fram inledningsvis i processen. Detta har visat sig vara problematiskt vid Umeå 

kommuns införande av heltid som norm, med stark koppling till projektets förberedelsefas. 

Samtliga av studiens informanter har haft åsikter om sin egen delaktighet vid förändringar och 

inom den kontexten förmedlat en delad upplevelse kring avsaknad av delaktighet vid 

organisationsförändringar. Centralt i informanternas berättelser om delaktighet framkommer 

därmed en djupbottnad bristfällighet finnas kring förberedelsefaser inom Umeå kommun. Dels 

i anknytning till förändringen med heltid som norm, dels med hänvisning till andra 

förändringar. Robin är en av de informanter som arbetat längst i kommunen och pratar med 

inlevelse om delaktighet kopplat till risk- och konsekvensanalyser samt inom kontexten av ett 

nyligen infört systemverktyg. Ett systemverktyg som enligt Robin saknar nödvändiga 

funktioner för att matcha nya arbetssätt som följer införandet av heltid. Robin säger med 

irriterad ton: 
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Jag upplever att många gånger när man gör en förändring så har vi 

aldrig varit involverade. Ta det här nya lönesystemet, jag är inte säker 

på att en enda enhetschef har suttit med i en enda fråga kring vilka 

konsekvenser det kan få för verksamheten. […] Vi förstod redan innan 

och många andra förstod men det var inte kraft nog. Man borde tänka 

ett steg till och involvera oss som kanske förstår konsekvenserna. 

Vad som framkommer i Robins berättelse är en upplevelse av att enhetschefer besitter viktig 

kunskap och som Robin anser borde nyttjas bättre av den övre ledningen. Det vill säga ett 

nyttjande av kunskap genom delaktighet och som ett stödjande underlag i den förberedande 

fasens utvärderingsarbete. En delaktighet som informanten starkt betonar en avsaknad av och 

bekräftar Gilley m.fl., (2009) som menar att ett användande av en tvåvägs-feedback kan 

möjliggöra ett effektivt underlag vid beslutsfattande. I enlighet med Mika verkar det dock ha 

funnits en viss delaktighet i planeringsfasen, men att den övre ledningen inte nyttjat 

enhetschefernas feedback angående förändringen på ett tillfredsställande sätt. Mika förmedlar: 

Delaktig uppfattar jag att stödfunktionerna har varit, tillsammans med 

verksamhetsutvecklare och någon utvald enhetschef, projektledaren 

med inspel från olika håll. Tyvärr är min uppfattning att vi påtalat 

konsekvenser och haft synpunkter men att detta har man inte varit 

intresserad av att ha en dialog kring, och kanske inte heller egna 

resurser för att förstå och greppa hur komplext det kan vara och att 

många saker måste tas i beaktande.  

I linje med Mikas uttalande framhålls därmed en övergripande och delad upplevelse bland 

informanterna. En upplevelse om att feedback ej tagits tillvara på, eller att delaktigheten vid 

beslutsfattning inte involverat tillräckligt många enhetschefer i förändringsprocessens tidiga 

stadie. Vilket i enlighet med Yukl (2013, s.90) kan sägas ligga till grund för, och beskrivas i 

termer av, en svag förändringsplan. Genom framförda upplevelser av att som enhetschef inte 

blivit inbjuden till dialog om förändringen, förefaller förutsättningarna till att få full förståelse 

för förändringen inte heller ha funnits vid implementeringsfasen, vilket Johansson och Heide 

(2008, s.24) menar är ofördelaktigt då endast fullt informerade individer kan vara effektiva 

deltagare i en organisationsförändring. 

 Den påtalade bristen av delaktighet i förberedelsefasen, kan vidare styrkas genom Umeå 

Kommuns utvärderingsrapport (2017) som uttrycker att det funnits svårighet för vissa 

enhetschefer ”att vara en god förändringsledare till sina medarbetare då hen inte kunnat 

sätta sig in i och övertygat sig själv om nödvändigheten av förändringen” (Umeå kommun, 

2017). Kim förmedlar i ett tal om informationsled en upplevelse om att som enhetschef:  

[…] får du oftast mail skickade till dig om att ett beslut har tagits 

någonstans, och att den här informationen ska ut på det här viset [...] 
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Sen när det väl har kommit till dig som förstalinjen chef, då är det ju 

ingen förhandling utan den här informationen ska ju ut. 

Informantens uttalande synliggör därmed den enligt Johansson & Heide (2008) kritiserade 

rationella kommunikationsstrategi, vilken tar avstamp i ett top-down förhållande. Det vill säga 

att information om förändringar tilldelats enhetscheferna uppifrån samt utan förhandling och 

diskussion. Vilket således innebär ett informationsled utan flexibilitet och med hög risk för att 

kommunikationen mellan övre ledning och andra organisationsmedlemmar blir ineffektiv 

(Gilley m.fl., 2009) vilket ökar risken för ett misslyckat förändringsarbete (Johansson & 

Heide, 2008). Informanterna framför en kritik av att den valda kommunikationsstrategin får 

till konsekvens att toppledningen går miste om viktig kunskap angående risker förenade med 

den föreslagna förändringen. Vidare innebär nämnda kommunikationsstrategi även att 

enhetschefer riskerar att gå in i en implementeringsfas med en låg nivå av 

förändringsberedskap (jmf Gilley m.fl. 2009; Gigliotti m.fl., 2018), det vill säga ett lågt 

självförtroende och tveksamma attityder kring förändringen och möjligheten att genomföra 

den. En låg nivå av förändringsberedskap tyds utifrån den ovan nämnda utvärderingsrapport 

(Umeå Kommun, 2017) ha varit fallet vid implementeringen av projektet med heltid som 

norm. 

 

4.2.2 Information/Kommunikation – ett bombnedslag 

Innan implementeringsprocessen av organisationsförändringen med heltid som norm väl 

sattes i rullning, framkommer en utbredd okunskap ha funnits inom kommunens 

verksamheter. En okunskap inte endast förbehållen medarbetarna utan även utspridd bland 

enhetschefer och andra betydande förändringsaktörer högre upp i hierarkin. Kim uttrycker en 

upplevelse av att som enhetschef ha blivit överrumplad av nyheten kring förändringen. Kim 

vidareutvecklar genom att säga: “Det här kanske det hade pratats om ett halvår i förväg men 

vi vet ju inte om det, vi fick bara ett mail den här dagen med ett Hej! Den här informationen 

ska ut!”. Mika hänvisar dock till en workshop vilken hölls för enhetschefer med syftet att dels 

delge information om organisationsförändringen, dels utröna vilket djur enhetscheferna var 

utifrån ett personlighetstest. Workshopens innehåll framkommer utifrån Mikas berättelse inte 

varit givande, varken i att skapa förståelse eller förändringsberedskap i rollen som 

förändringsagent. Vilket enligt Gigliotti m.fl., (2018) blir problematiskt då 

förändringsberedskap är ytterst viktigt vid organisationsförändringar. 

  Workshop-initiativet går i hand med Kotters (1995) modell där den styrande gruppen 

ansvarar för att förbereda organisationens medlemmar om målet med förändringen och vad 
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som förväntas av dem (Se även Kotter & Schlesinger, 1979). Kritiken som ofta framkommer 

vid ett användande av sådana modeller relateras till en toppstyrning och misslyckande i att ta 

organisationsförändringars ofrånkomliga komplexitet i beaktning (Jacobs m.fl., 2013). Vilket 

enligt Johansson och Heide (2008) vanligtvis kan kopplas till förändringsmottagarnas roll i 

utkomsten av förändringsarbetet.  

  Information om organisationsförändringen med heltid som norm har enligt 

informanterna främst tilldelats dem via olika funktioner som mail, intranät och SharePoint, 

samt via ansikte mot ansikte på arbetsplatsträffar och möten. Vidare nämns den utarbetade 

tids- och aktivitetsplanen (Umeå kommun, 2017/2015) ha utgjort den informationsresurs som 

tilldelats alla berörda enhetschefer. I linje med Bull & Brown (2012) synliggörs därmed en 

strategi som den övre ledningen använt sig av för att förbereda enhetscheferna inför 

förändringen. En strategi baserad på upprepade tillfällen av endimensionell information. Det 

framkommer dock av informanternas uttalanden ha funnits en brist på möjlighet till 

förtydligande kommunikation (jmf Bull & Brown 2012; Larsson 2014) vilket är en vanlig 

faktor i förändringars misslyckanden.  

  Johansson och Heide (2008) menar att information under förändringar behöver 

förmedlas klart och tydligt, vilket får medhåll av Sedej och Mumel (2015) som tillägger att 

valet av kommunikationskanal spelar stor roll och bör utgå ifrån möjligheten att effektivt 

delge information till rätt mottagare. Robin nämner i samtal kring kommunikationskanalernas 

generella användning att: ”Det går OFANTLIGT mycket av min arbetstid till att söka på 

intranätet. Dessutom så har vi då en SharePoint som är lika omöjlig att hitta i”. Vad som 

därmed framkommer är att den övre ledningens val att använda kommunikationskanaler i 

form av främst digitala plattformar, har försvårat möjligheten att tillhandahålla sig själv med 

relevant information. Dessa kommunikationskanaler tyds heller inte ha möjliggjort en 

förtydligande kommunikation genom feedback vilket kan kopplas till Deniz som säger 

"[..]frågeställningarna man hade som man skickade vidare, alltså jag tänker från 

enhetschefsnivå till verksamhetschef[..] Frågorna försvann någonstans". Det kan alltså vara 

nödvändigt vid kommande organisationsförändringar att se över hur kommunikation 

möjliggörs mellan leden. Sedej och Mumel (2015) menar att ett övervägande fokus bör läggas 

på en tvåvägskommunikation ansikte mot ansikte. 

  Bland de informanter som var först ut i ledet av att implementera 

organisationsförändringen förmedlas upplevelser om att det varit svårt att få svar på frågor 

angående förändringen. Stöd kunde ofta inte ges vid tillfällen där enhetscheferna inte förstod, 

vilket tolkades av vissa enhetschefer som bristande kunskap hos den tillsatta styrgruppen och 

andra förändringsaktörer uppåt i hierarkin. Vid intervjuerna med informanterna tycks det 



26 
 

finnas en viss irritation, uppgivenhet eller besvikelse kring den övre ledningens oförmåga 

eller ovillighet att svara på frågor. Mika minns det som att: ”om man (skrattar) kommer med 

ett konkret problem utifrån den rutinen så är det ingen som kommer med svar på hur man ska 

lösa den, men man ska följa rutinen". Robin instämmer med att informationen inte var 

tillräckligt tydlig. Hen upplevde även att: ”varje gång man ställde en fråga så kom svaret att 

jamen det är upp till er”.  

  Den strategi som använts av den övre ledningen kan relateras till Yukl (2013) som 

menar att det för en organisation är mer fördelaktigt att överlåta enhetschefer ett högre ansvar 

än att en övre hierarkisk grupp bestämmer för mycket själv. Det vill säga överlåta mer ansvar 

till de förändringsagenter vilka ämnas implementera förändringen ut i verksamheterna och 

som har mer kunskap om sina verksamheter och dess behov. Den använda strategin att 

förmedla information i linje med ett rationellt synsätt på kommunikation (Johansson & Heide 

2008) har dock inneburit problem. Valet av tystnad är enligt Sedej och Mumel (2015) även att 

räkna till kommunikation och kan tolkas som okänslighet hos dem som är i behov av 

kommunikation. Den information och den plan som getts ut till förändringsagenterna har med 

andra ord inte kunnat följas utan hinder. Istället har informationen av informanterna upplevts 

som otillräcklig med få möjligheter till en förtydligande tvåvägskommunikation. 

  I kontrast till den övre ledningens användande av kommunikation menar Furst m.fl., 

(2008) att det i ett förändringsarbete bör läggas mycket fokus på organisationsmedlemmarnas 

tolkningar. Johansson och Heide (2008) menar att människor tolkar och förstår information 

olika, vilket betyder att information inte endast bör spridas utan även följs upp genom dialog. 

Mika upplever att bristen på dialog kring den övre ledningens information har gjort att 

enhetscheferna tolkat samma information på väldigt olika sätt. Sam, som nyligen kommit i 

gång med att implementera förändringen i sina verksamheter instämmer att det är ”ganska 

otydligt ute i verksamheterna vad det handlar om". 

 

4.2.3 Alla tolkar olika  

Förändringsprocessers komplexa och icke-linjära natur exemplifieras tydligt genom 

informanternas berättelser om svårigheterna kring tolkande av information. Förutsättningarna 

att tolka information från den övre ledningen baseras inte enbart på hur tydligt och på vilket 

sätt information framförs på. Kontextuella faktorer såsom olika bakgrunder gällande bland 

annat erfarenhet och yrkesroll, samt att det finns olika relationer mellan sändare och 

mottagare, gör att människor har olika förutsättningar att tolka meddelanden och situationer 
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på (Johansson & Heide, 2008, s.31f; Larsson, 2014, s.52). Deniz ger exempel på sina egna, 

och sina kollegors, förutsättningar att tolka information kring förändringen: ”Jag kanske 

förstod till 70% men en del chefer förstod till 30% vad de faktiskt försökte göra och då kan du 

ju inte ställa rätt fråga tillbaka”. Mika har liknande erfarenhet och säger att mångfalden av 

olika tolkningar har inneburit en utbredd förvirring bland enhetschefer och medarbetare. 

Larssons (2014) kontextbaserade kommunikationsmodell inkluderar möjligheten till feedback 

för att säkerställa att meddelanden tolkats som det var menat. Genom informanternas 

berättelser framkommer det att det inledningsvis i förändringsprocessen inte har funnits 

möjlighet till feedback och vidare förtydliganden för informanterna. Detta har då inneburit att 

många skilda tolkningar och berättelser om förändringen getts möjlighet att existera inom 

organisationen (Johansson & Heide, 2008, s.31f). Mika ger ett förtydligande exempel: 

Jag har uppfattat det som att det är klart det blir svårt för väldigt 

många. Det blir ju väldigt många olika lösningar, för folk löser det ju 

bäst de kan. […] man kan ju få ett uppvaknande efter 1, 5 år för att 

JAHA nä man fick inte göra så. Nähä men vart står det då? Nä men 

det står inte men vi tycker så. 

Det uttrycks av informanten att uppföljning med förtydligande dialog kring begrepps 

betydelse och strategi inte nyttjats av övre ledning. Tolkandet och arbetet med att 

implementera förändringen överläts därmed till stor del åt enhetscheferna, vilket uttrycks ha 

varit mångfaldig. Det framkommer dock i citatet ovan att den övre ledningen faktiskt har haft 

en tydlig tanke om hur förändringen skulle se ut men att den tanken inte förmedlats vid ställda 

frågor. Därmed har det inneburit att andra sätt att implementera förändringen förekommit än 

hur övre ledning föreställt sig, vilket Johansson och Heide (2008, s.20) menar är en vanlig 

företeelse i förändringsprocesser.  

   Bull och Brown (2012) menar att endast fullt informerade anställda kan vara effektiva i 

förändringsprocesser. I denna mening blir ett undanhållande av viktig information en stor 

otjänst gentemot dem som ska implementera förändringen, samt en otjänst för 

förändringsprocessen i sig. Sett ur ett kommunikationsperspektiv så kan återhållen 

information liknas vid brus som förhindrar kommunikationsprocessen och förvrider det tänkta 

meddelandet (Ibid). Därmed är det av stor vikt att det finns en kommunikationsplan inte 

endast grundad i ett informationsspridande, utan även genom en kommunikation där feedback 

tillåts följas upp åt båda håll för förtydligande. Utifrån informanternas berättelser har 

möjligheterna till kommunikation mellan den övre ledningen och enhetscheferna haft stor 

påverkan på enhetschefernas förutsättning till att agera förändringsagenter. Ett tema vilket 

kommer behandlas i nästkommande avsnitt.  
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4.3 Enhetschefers kommunikation med sina medarbetare  

I detta avsnitt analyseras informanternas berättelser kring hur de själva kunnat kommunicera 

förändringen till sina medarbetare i implementeringsfasen, baserat på de förutsättningar som 

beskrivs i de tidigare avsnitten. Avsnittet kommer även genomsyras av de reaktioner som 

detta har lett till i form av oro och olika uttryck av motstånd från medarbetarnas sida. 

 

4.3.1 Förändringsagentens uppdrag, utmaning och förutsättningar  

Trestegsmodellens andra fas går ut på att individer i organisationen ska engageras i processen 

(Gilley m.fl., 2009; Yukl, 2013, s.90f). Även Kotters (1995) modell nämner hur ett 

förändringsarbete inledningsvis behöver allianser tillsammans med en särskild grupp tilldelad 

makt att leda arbetet. I linje med Yukl (2013, s.93) har enhetscheferna i Umeå Kommun blivit 

tilldelade rollen att implementera förändringen i sina egna verksamheter utifrån 

organisationsförändringens vision och strategi. Det vill säga genom den tidsplan som gavs ut 

till berörda enhetschefer. Enhetscheferna i Umeå kommun tilldelades den ansvarsfulla rollen 

att förmedla en tydlig vision och att implementera förändringen bland sina medarbetare. De 

har med andra ord tilldelats rollen som Gilley m.fl., (2009) benämner förändringsagent och är 

i enlighet med Furst m.fl., (2008) ämnade att motivera och övertyga medarbetarna att följa 

målen för förändringen.  

  Det finns flera faktorer och strategier som kan underlätta förändringsagenternas uppgift 

i att motverka motstånd från medarbetarna och dess potentiella hindrande av 

förändringsprocessens fortlöpande. Att föra en lämplig kommunikation och att förmedla en 

övertygande vision menar Battilano och Casciaro (2013) är exempel på sådana faktorer. 

Vidare menar författarna att även delaktighet och socialt inflytande utgör möjliga 

förutsättningar och strategier (Ibid). I informanternas berättelser kan det utläsas att alla ovan 

nämnda faktorer har haft en inverkan på deras möjlighet att dels övertyga medarbetarna att 

godta förändringen, dels för att hantera motstånd. På grund av den uppståndelse som inledde 

förändringsprocessen, och som uppstod till följd av den övre ledningens otillräckliga och 

otydliga information om förändringen, försvårades vissa av informanternas uppgift att 

övertyga sina medarbetare. På många håll uppkom det motstånd (Umeå kommun 2017) i form 

av negativa attityder, oro och ryktesspridning bland verksamheternas medarbetare, vilket kan 

kopplas till oförmågan att upptina attityder i trestegsmodellen (Yukl, 2013). 
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4.3.2 Väl utvald information och kommunikation  

Grunden för den information och kunskap som har introducerats i och med 

organisationsförändringen med heltid som norm, har delgivits genom dokumentet Information 

om heltidsanställningar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen (Umeå kommun). 

Ett dokument som redogör för behovet av förändringen, dess syfte och mål för organisationen. 

Vidare förmedlar dokumentet vad som krävs för att organisationen ska nå målen samt vad 

förändringen kan komma att innebära för organisationens verksamheter och medarbetare. Vid 

frågan om vilket stöd som tilldelats enhetscheferna inför implementeringen, hänvisar vissa 

informanter till detta dokument. Andra hänvisningar görs även till en tidsplan med deadlines 

för när information till medarbetarna ska ha givits ut och när godkännanden av de nya 

arbetssätten med heltid ska ha samlats in. 

  Nämnda tidsplan (2017) innefattar även en lista på aktiviteter som beskriver vad som 

ska ske för att implementera förändringen. De aktiviteter som planen redogör för är att ett 

inledande informationsmöte för arbetsgrupperna i verksamheten skulle hållas, tillsammans 

med berörd enhetschef och schemautvecklare. Mötet syftade till att medarbetarna skulle förstå 

sin roll i införandet. Vidare framhåller tidsplanen (2017) att regelbundna arbetsplatsträffar 

skulle hållas där enhetschefer hade ansvaret för att informera arbetsgrupperna om de 

förutsättningar som skulle komma att gälla. Enhetscheferna skulle enligt aktivitetsplanen 

under dessa möten tilldela information med hjälp av PowerPoint, talmanus och utdelade 

folders till sina medarbetare. Därefter förmedlar tidsplanen (2017) att löpande information 

skulle ges till medarbetarna via arbetsplatsträffar, med möjlighet för medarbetare och 

enhetschef att föra dialog om heltidsinförandet. Vidare nämns, i en aktivitetsplan (Umeå, 

2015) även tillkomsten av enskilda möten med medarbetare för att förtydliga innebörden av 

förändringen för förändringsmottagarna. 

  Den av informanterna omnämnda tids- och aktivitetsplanen synliggör en 

kommunikationsstrategi i linje med Kotters modell (Kotter, 1995; Kotter & Schlesinger, 

1979). Det vill säga en modell vilken hänvisar till kommunikation som en viktig och 

nödvändig faktor för att förbereda medarbetarna i rollen som förändringsmottagare. En 

förberedelse som sker genom att informera medarbetarna om förändringens omfattning och 

dess konsekvenser för de anställda. I den av informanterna använda aktivitetsplan går det att 

utläsa inplanerade tillfällen för information och dialog. Vilket går i hand med idén om att 

förändringar bör annonseras och diskuteras, snarare än att enbart fokusera på 

informationsspridning via informationsmöten, intranät eller interna dokument (Johansson & 

Heide, 2008; Sedej & Mumel, 2015). Enligt dessa författar bidrar möjligheten för diskussion 



30 
 

till ökade möjligheter för förståelse hos förändringsmottagarna. De inplanerade möjligheterna 

till dialog i förberedandet och övertygandet av medarbetarna är således i teorin en viktig del i 

arbetet med att få medarbetarna att godkänna och följa förändringsarbetet. 

  I sin forskning framför Bernstrøm och Kjekhus (2012) och Sedej och Mumel (2015) att 

linjechefer med funktion som samtal- och mötesledare kring förändring är en nyckelkälla till 

att frambringa tydlighet för medarbetare samt att ge dem socialt stöd genom 

förändringsprocesserna. Förutsättningar till att skapa förändringsberedskap och engagemang 

bland medarbetarna kräver i enlighet med Gilley m.fl., (2009) och Gigliotti m.fl., (2018) en 

förd dialog med ett betydande innehåll av högkvalitativ information och kommunikation. Den 

bristfälliga information och kommunikation som informanterna uttrycker sig ha blivit 

tilldelade från den övre ledningen kan således ha haft en direkt påverkan på deras egna 

förutsättningar till högkvalitativa dialoger med sina medarbetare. Vidare kan även den 

pressade tidsramen mellan medarbetarnas första informationstillfälle och inlämningen av det 

förväntade godkännandet av förändringen problematiseras.  

  Mot bakgrund av det ovan nämnda kan ett rationellt perspektiv på kommunikation från 

den övre ledningen utläsas, likväl som vid processen av att informera de enhetschefer som var 

tänkt att leda förändringen. Detta är i enlighet med Johansson och Heide (2008, s.20) en ofta 

förekommande orsak till misslyckade organisationsförändringar. Det vill säga ett gammaldags 

synsätt på kommunikation vilket innebär en föreställning om att information om förändring 

kan införas från ett övre led och därefter följas och implementeras utan avvikelser bland 

mottagarna. Istället anser Johansson och Heide (2008) att ett fokus på medarbetarnas 

mottagande och tolkande av informationen är ett mer fördelaktigt och realistiskt perspektiv 

för en förändringsledare att ha. Deniz uttrycker:  

Jag kanske förstod till 70% men en del chefer förstod till 30% vad de 

faktiskt försökte göra. Och då kan du ju inte ställa rätt fråga tillbaka 

till din verksamhetschef för X förstod inte heller vad X skulle göra och 

man ställde frågan till ledningsgruppen så vart det ju fel svar för man 

förstod inte.  

Den icke-linjära och oförutsägbara processen av att kommunicera förändringen synliggörs 

även av Sam som berättar: 

Det som har varit tufft är väl att få ALLA att tolka budskap lika. Alla 

gör sin egen tolkning, så när man jobbar vidare i processen så kommer 

det plötsligt att, nä men du SA ju faktiskt SÅ HÄR. Så här ska det 

vara! Då får man backa bandet och förklara igen. 

Förutsättningarna till att kunna förmedla information om förändringen vidare till 

medarbetarna har således, i enlighet med informanternas uttalandaden, inte varit detsamma för 
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alla enhetschefer. Dels genom informanternas hänvisning till den information som tilldelats 

dem uppifrån och som varit präglad av otydlighet, dels genom informanternas upplevelse av 

bristfällig eller frånvarande möjlighet till en förtydligande tvåvägskommunikation och 

feedback med projektets övre ledning. Detta var ett stort problem hos de informanter som 

hade rollen som förändringsagent i en tidig period av införandet med heltid som norm. 

  Samtliga informanter förmedlar att förändringen infördes i olika perioder för olika 

verksamheter. Sam var en av de enhetschefer som införde organisationsförändringen i en 

senare period och uttrycker att det “hunnit hända väldigt mycket” innan hen verkställde 

förändringen i sina verksamheter. Samma informant framhåller en upplevelse om att det i ett 

senare skede, längre in i förändringsprocessen gått bra att få svar och förtydliganden uppifrån. 

Behovet av tydliggörande kommunikation gällande hur förändringen skulle påverka 

medarbetarna, säger dock Sam var detsamma som för förändringsmottagare tidigare i 

införandet. Det vill säga att oavsett tidpunkt för implementering av förändringen, var behovet 

av tydliggörande kommunikation lika stor bland kommunens medarbetare. 

  Medarbetare reagerar ofta väldigt starkt mot osäkerheter som rör deras egna arbete 

(Lewis, 2000). Genom en reflektion kring den inledande perioden av heltidsprojektet, och hur 

information tilldelats vissa medarbetare inom organisationen, förmedlar Mika: “Det är ju 

uppenbarligen så att information inte har getts på ett bra sätt eller ett tillräckligt bra sätt”. I 

enlighet med Johansson och Heide (2008) skapar medarbetare förståelse för förändring 

informellt och ofta med hjälp av andra medarbetare, inte minst då kommunikationen från 

enhetscheferna varit otillräcklig. Detta lyfts fram av Sam: “Vi är ju en sån organisation att 

våra medarbetare pratar med varandra. […] Så de är klart, vi fick ju börja i uppförsbacke”. 

  När förmedlad information upplevs som otillräcklig, eller anses vara fel sorts 

information, finns därmed en tendens till att ryktesspridning frammanas inom organisationen 

(Angelöw 1991, s.109f) vilket då blir en del av det motstånd som kan skapa problem för 

förändringsagenterna (DiFonzo & Bordia, 1998). Vidare framhålls det i trestegsmodellen att 

ett starkt motstånd tenderar att uppstå då förändringsmottagarnas attityder inte lyckats tina 

upp i den inledande förändringsfasen (Yukl, 2013, s.90f) vilket kan kopplas till den 

information Mika talar om som fel sorts information. 

  I linje med Mika och Deniz berättar Sam hur medarbetare skapat “fantasimonster” 

vilket Deniz menar grundar sig i medarbetarnas föreställningar om att de skulle bli tvingade 

till att jobba “vart som helst, när som helst och hur som helst”. I informanternas berättelser 

relateras de problem med motstånd som uppstod i organisationsförändringens inledningsfas 

dels till att det gavs utrymme för dem att uppstå, kombinerat med en förmedlad information 
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vilken kan beskrivas som olämplig. En framgångsfaktor i att lugna den oro och förvirring som 

skapats genom inledningsfasens tumult uttrycks av Deniz: 

Jag tror att jag har försökt [..] skapa en social berättelse så att man kan 

förstå vad man gör. Försöka ta bort teknikaliteter [..] för jag tänker att 

allt annat runt omkring blir ju bara benämningar som kanske inte har 

någon betydelse. 

Framgångsfaktorn i att bemöta och förhindra motstånd tycks i enlighet med informanten ha 

sin grund i förmåga och arbetet med att fånga upp feedback. Det vill säga en feedback som 

synliggör hur medarbetarna tolkat informationen och som bidragit till att informanten kunnat 

föra vidare diskussioner med arbetsgrupperna, vilket går i linje med tankar hos Johansson och 

Heide (2008, s.24). Även idén om att åstadkomma en för medarbetarna, meningsfull 

kommunikationen (Bull and Brown, 2012; Gilley m.fl., 2009). Det vill säga en meningsfull 

kommunikation där kunskap om förändringen gjorts relevant och anpassad för den specifika 

verksamheten. 

  Kommunikation om organisationsförändringar bör enligt Bull och Brown (2012) 

fokuseras till personligt relevant information snarare än till en vag och generell information. 

Detta menar författarna kommer resultera i förändringsberedskap istället för osäkerhet. En idé 

som Sam bekräftar:  

Jag har ju försökt att dämpa deras oro. […] Jag tror inte att det 

kommer bli så mycket annorlunda mot vad det varit tidigare. […] Vi 

har inte någon överkapacitet där vi behöver skicka folk till höger och 

vänster, som de mest negativa medarbetarna ser att vi kommer att 

göra. 

Sams berättelse om oro skiljer sig inte nämnvärt från de andra informanterna. Ur samtliga 

berättelser framträder en central och utmärkande upplevelse som tycks bottna i en 

föreställning bland medarbetare om ett slags tvång av att arbeta på andra arbetsplatser. Sam 

hänvisar till en frånvaro av överkapacitet kring bemanningen, vilket enligt informanten tycks 

bidra till ett tryggande och tillräckligt svar för att stilla sina medarbetares oro om att arbeta på 

andra verksamheter. Många medarbetare berörs inte av en överkapacitet i och med införande 

av heltid menar Sam. Dock nämns oron över detta av samtliga informanter, inte minst genom 

ett känsloladdat tal om en upplevd frånvaro av strategi för att hantera en rådande 

överkapacitet. En strategi som enligt informanterna bör tilldelas dem från den högre 

ledningen. Här märks en skild uppfattning om ansvar mellan den övre ledningen och 

informanterna i denna studie. Den övre ledningen verkar vilja överlåta allt ansvar till 

enhetscheferna medans enhetscheferna önskar tydligare stöd och direktiv uppifrån.  

  Enligt forskning kan kommunikationsbehov hos medarbetare se olika ut under 
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förändringsprocessens olika faser och bör således planeras och anpassas utifrån processernas 

olika steg (Bull & Brown, 2012; Johansson & Heide, 2008). Mot bakgrund av informanternas 

framförda berättelser framkommer det att både enhetschefer och medarbetare har haft ett stort 

behov av relevant, tydlig och innehållsrik information, liksom förutsättningar till 

förtydligande tvåvägskommunikationer. Ett behov som dessvärre inte verkar ha säkerställts i 

tillräcklig utsträckning innan införandet och som framkommer ha behövts tidigt i 

förändringsprocessen. 

 

4.3.3 En övertygande vision  

Otydlighet och förvirring kring begrepp som samplanering och resurspass har, som tidigare 

nämnts, framförts av informanterna som ett utbrett problem i deras försök att skapa 

förändringsberedskap och engagemang bland medarbetarna. En framstående strategi som 

utmärker sig i informanternas berättelser är kommunicerandet av förändringens vision. I 

enlighet med Umeå kommuns rapport (2017) förmedlar samtliga informanter en vision för 

heltidsprojektet med målet om att skapa möjlighet till förbättrad kompetensförsörjning samt 

möjliggöra ett mer jämställt samhälle. Det vill säga förutsättningar till likvärdiga 

försörjningsmöjligheter bland kvinnor och män inom ett yrkesområde där deltid framförs som 

en kvinnofälla. Förståelsen av visionen för införandet med heltid som norm beskrivs av 

informanterna som utbredd, och användningen av visionen har visat sig vara stor. 

   Visionen för förändringsprojektet kan utifrån informanternas berättelser beskrivas som 

en hållfast och vägledande punkt i en tid av oro och förvirring som inlett heltidsprojektet. 

Mika säger: “Jag försökte förmedla syftet med förändring och varför vi behöver göra den 

utifrån demografi och personalförsörjning. Jag försökte sedan förmedla hur det ungefär 

kommer gå till och vad som kommer hända”. Mikas uttalande kan relateras till det Haque 

m.fl., (2016) och deras forskning om att producera en attraktiv vision. Det vill säga en bild av 

framtiden som syftar till att skapa beredskap för förändring. Förmedlandet av en vision genom 

ett tydligt och inspirerande budskap har enligt författarna potentialen att vägleda 

förändringens riktning och få organisationens medlemmar att välkomna förändringen. 

Samtliga informanter berättar om hur de saknat svar för många frågor som de själva haft eller 

som ställts av deras medarbetare efter att de tilldelats information om förändringen.  

Jag kan dock inte påstå att de (leden ovanför) kunnat bistå med särskilt 

mycket stöd i de frågor som jag haft. Vill förtydliga att jag inte 

upplever att det varit deras fel, utan de har kanske inte haft kunskapen, 
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förutsättningen och ibland inte själva vetat vem som bestämmer vad 

och i vilka frågor. (Mika 2018) 

Under intervjun med samtliga informanter synliggörs hur förändringsprojektets vision blivit 

en effektiv och stödjande resurs. Det vill säga en resurs de har kunnat falla tillbaka på och 

som har kunnat stöttat deras möjlighet att kommunicera ut förändringen till medarbetarna. 

Denna resurs tolkas i denna studie som en lyckad förutsättning för informanterna i rollen som 

förändringsagenter, inom en kontext där information och kunskap till stor del varit knaper. 

  Enligt Haque m.fl., (2016) bör kommunicerandet av vision resultera i att mottagarna 

förstår behovet av förändringen, hur förändring ska uppnås samt hur förändringen påverkar 

individen och organisationen. Såsom informanterna sagt de använt förändringens vision, har 

användningen dock främst varit centrerad kring behovet av förändringen. Visionen har alltså 

framförts för att övertyga sina medarbetare till varför förändringen med heltid som norm 

behövdes. Användandet av vision för att förtydliga hur förändringens mål ska uppnås, genom 

nya arbetssätt med resurspass och samplanering, har majoriteten av informanterna inte valt att 

lyfta. Detta kan relateras till den bristfälliga information som informanterna beskriver sig ha 

tilldelats uppifrån, vilket därmed gjort att frågan om hur förändringen ska uppnås och hur det 

kommer påverka de olika verksamheterna inte varit tydligt för dem själva i sin roll som 

förändringsagent. 

   Framförda visioner grundade i värderingar kan underlätta förändringsarbete genom att 

de motiverar medarbetare att arbeta för organisationens framtida tillstånd och uppmuntrar till 

prestation (Haque m.fl., 2016). Enligt Kelly (2000) produceras och kommuniceras ofta 

visioner av organisatoriska ledare som ett sätt att förmedla deras egna samt organisationens 

värderingar. Detta synliggörs när informanterna pratar om värderingar och känslor som ingått 

i arbetet att övertyga sina medarbetare. I en glad ton förmedlar Robin: “Heltid är positivt, det 

känns otroligt trevligt [...] om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare så kommer jag säga [..] 

självklart får du välja om du vill arbeta deltid eller heltid". Vidare berättar Sam med en 

självklarhet i rösten:   

Det är BRA att alla kan få arbeta heltid. […] Att alla kan få en 

möjlighet att leva på sin lön. […] Det incitamentet som det kanske 

trummades mest på var ju det här att vi behöver fler medarbetare 

längre fram. […] Jag tror ju att jobbet blir mer attraktivt om jag kan gå 

ut med att jag söker folk och att alla kan få en heltid. Sen är det upp 

till var och en om man vill jobba heltid eller inte. 

Robin och Sam menar att de funnit en stark drivkraft genom visionen att anställda ska få 

möjligheten att leva på sin lön, men även en möjlighet till att kunna locka mer kompetent 

personal, så att de invånare de jobbar med kan få det stöd de behöver. Andra informanter 
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säger att det är positivt med förändringen då det bidrar till att motverka deltid som en 

kvinnofälla inom stöd och omsorg. Att ha en tydlig vision grundad i generellt godtagbara 

värderingar har av informanterna kunnat användas som stöd i implementeringsfasen. Robin 

säger sig kunna “våga [..] ta kritiken, till stöd mot att det är rätten om heltid”. En tydlig och 

stark vision möjliggör alltså att kommunicera förändringen och kunna bemöta kritik genom 

egen vetskap om att förändringen kommer att resultera i något värdefullt för organisationen, 

dess medlemmar och för samhället de verkar i. I informanternas berättelser uttrycks visionen 

även ha använts som en strategi för att ta hand om motstånd. Robin säger att: 

Jag försöker försvara det fortfarande. Det är fortfarande irritation […] 

man kan få skarpa kritiska, och man avväpnar ganska snabbt genom att 

säga vem ska ha förtur till att få en heltid och vem ska inte få det? 

Vem vill avstå sin heltid? Vill inte du ha en heltid om du får? Det är 

enkelt att argumentera den delen.  

Vidare har en tydlig vision använts för att bemöta medarbetare när tvivel uppstått. Haque 

m.fl., (2016) säger att ett användande av övertygande visioner vid förändring kan användas 

som strategi i försök att höja graden av engagemang, meningsfullhet och villighet till egna 

uppoffringar för organisationens bästa. Furst m.fl., (2008) menar att medarbetares personliga 

mål ofta skiljer sig från organisationens, vilket innebär att förändringsagenter kan behöva 

motivera och övertyga dem att jobba mot organisationens mål. I Robins berättelse ovan 

synliggörs ett exempel på kommunicerande av en övertygande vision. Den värderingsladdade 

visionen upplevs stoppa eller lindra negativa attityder genom att få ifrågasättande medarbetare 

att se förbi egna intressen och istället se till andras bästa. 

   Kelly (2000) menar att visioner alltid är öppna för medarbetares tolkningar. Detta 

innebär att i slutändan är det dock alltid medarbetarnas egna val som avgör huruvida 

förändringen accepteras och aktivt arbetas mot. Att få medarbetare att ansluta sig till visionen 

möjliggörs således genom att enhetschefer, i sin roll som förändringsagenter, får 

medarbetarnas värderingar att gå ihop med sina egna och organisationens. Detta kräver dock 

en god kännedom och relation till organisationens medarbetare (Ibid). Deniz menar att: 

Det är en eller tre procent som man inte vet som är jättesvårt. Alltså att 

skapa samarbete och relation med av olika anledningar. Jag tycker att 

DET är utmaningen. Alltså de medarbetare som man inte. Som inte 

jag förstår mig på. Vad som driver dem eller vad som inte driver dem i 

sitt arbete och varför jag inte kan få dem att förstå. Att se samma bild 

som jag.  

Två centrala värderingsfrågor som tydligt framkommer utifrån informanternas berättelser om 

visionen är tanken om allas lika rätt till en heltidsförsörjning samt idén om en anställning för 
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brukarnas bästa. Olika informanter berättar hur de använt sig av den ena eller den andra i sin 

kommunikation om förändringen till sina medarbetare. Det framkommer dock av citatet ovan 

att det finns de medarbetare som inte svarat till någon av dessa två värderingsfrågor. I enlighet 

med Gilley m.fl., (2009) är det till fördel då enhetschefer, i rollen som förändringsagenter, 

tillåts producera en vision som överensstämmer med den egna verksamheten. I 

organisationsförändringen med heltid som norm har enhetscheferna till stor del fått visionen 

tilldelad som resurs från den övre ledningen vilket visat sig till stor del varit lyckat. 

  Utarbetandet av mer verksamhetsspecifika visioner kan problematiseras genom att det 

kunnat gett upphov till skilda perspektiv om behovet till förändringen och därmed blivit 

problematiskt genom en förlorad gemensam kontext för kollektivt engagemang. Oavsett 

producent till visionen, måste visionen dock överensstämma med mottagarens egna 

värderingar för att kunna accepteras (Kelly, 2000). Total kontroll över förändringsarbetens 

utfall är således svårt att uppnå, inte minst vid större organisationsförändringar. En viktig och 

ibland avgörande påverkansfaktor är därmed hur visionen kommuniceras till mottagaren. 

   För att vision ska kunna förhöja kommunikationen kring en förändring, menar Kelly 

(2000) att visionen både måste kommuniceras och bekräftas genom feedback, med fördel om 

det även sker i en kombination med icke-verbala element som entusiasm, positivitet, 

självförtroende och övertygelse. Deniz förmedlar sina tankar vilka visar sig ligga i linje med 

Kellys: “att förstå vad man gör innan man försöker förklara det för någon annan och faktiskt 

kunna mena det man säger [...] att kunna framföra ett budskap och att man är ärlig”. Deniz 

menar att osäkerhet istället leder till att ingen kommer köpa det en förmedlar: “Det är ju de 

gånger det misslyckats då man säger att det är bestämt av kommunen. Då kan man ju inte 

sälja in berättelsen eller budskapet så att man förstår”. Kims upplevelser av osäkerhet kan 

kopplas till detta då hen säger “Eftersom man inte var med vid hela uppstarten av det så 

kunde man inte ge lika trygga och säkra svar” vilket även berättar om problematiken i att 

trygga medarbetare då man anställs som enhetschef under ett pågående förändringsarbete. 

Enligt informanten har detta även bidragit till ett stressmoment för både sina medarbetare och 

sig själv.  

  I de förmedlade berättelserna riktas därmed ett ljus på den enorma vikt av tillgängliga 

dialogmöjligheter som bör finnas i en förändringsprocess, och som kan möjliggöra 

förutsättningar för de mer osäkra förändringsagenterna att kommunicera budskap om 

förändring på ett mer trovärdigt sätt. Extra viktigt tyds ur de beskrivna upplevelserna vara en 

övre ledning som tilldelar tillräcklig och rätt sorts information, i rätt tidpunkt, vid en 

organisationsförändring. På detta vis kan förändringsagenter ges rätt förutsättningar till att 

förmedla en övertygande vision till sina medarbetare. Kommunikation och visionsförankring 
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har även visat sig ha nära koppling till de sociala relationer som finns mellan enhetschefer och 

medarbetare. 

 

4.3.4 Relationer och socialt inflytande  

Relationen mellan enhetschefer och medarbetare kopplat till ett tidsperspektiv framhävs av 

samtliga informanter ha haft en betydande inverkan på deras förutsättningar i rollen som 

förändringsagent. De flesta av informanterna berättar om hur de spenderat en lång tid med 

vissa av sina medarbetare och mindre tid med andra. Mika formulerar: 

Många av de medarbetare jag haft har jag haft ganska länge. Många 

har följt med mig också genom åren […] Så jag känner dem ju väldigt 

väl. Många av dem men inte alla. På så sätt får jag ju en bra relation 

med dem också. Man blir ju tryggare med varandra. 

I informanternas berättelser framkommer även att det är en vanlig företeelse med att nya 

chefer tillkommer i verksamheterna inom Umeå kommun. Inte minst inför förändringen med 

heltid som norm. Enligt informanterna har den ökade graden av nya enhetschefer till viss del 

medfört svårigheter gällande kommunikationen kring förändringsprocessen och förmedlandet 

av vision. I linje med Battilana och Casciaro (2013) framhäver informanterna hur 

relationsbanden mellan dem som enhetschefer och deras medarbetare formas genom ett 

tidsperspektiv. Battilana och Casciaro (2013) menar att starka band ökar graden av trygghet 

och tillit vilket baseras på tid spenderad tillsammans samt graden av ömsesidighet och utbyten 

dem emellan. Författarna menar även att en hög nivå av tillit har påvisats öka nivån av 

samarbetsvillighet och flexibilitet vid organisationsförändringar.  

   Mika har en långvarig relation till sina medarbetare i kombination med upplevelsen om 

att de känner varandra väl. Dessa faktorer har skapat en tillit dem emellan vilket för 

informanten synliggörs genom att medarbetare vågar ställa frågor då information varit 

otillräcklig. Tillit har därmed skapat en förutsättning att föra en öppen och rak dialog dem 

emellan och som baseras på uppriktighet. Vissa informanter framhäver dock en upplevelse om 

att de har kunnat kommunicera förändringen inom verksamheten utan större problem, oavsett 

huruvida relationerna till medarbetarna framförts som god eller svag.  

  Kvaliteten av sociala band står enligt Batilana och Casciaro (2013) i direkt relation till 

möjligheten för förändringsagenten att influera medarbetarna i organisationen. Med andra ord 

påverkas förändringsagentens förutsättningar att förhindra motstånd utifrån det sociala 

bandets kvalité. Graden av tillit i det sociala bandet har därmed potentialen att motivera 

medarbetare till att stötta sin enhetschef. I informanternas berättelser synliggörs en 
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föreställning om att de enhetschefer som haft sina arbetsgrupper längst, och därigenom skapat 

en stark relation, haft ett bättre utgångsläge och förutsättning att informera och övertyga sina 

medarbetare. De med förutsättningar av starka band tyds behöva delge sina medarbetare 

mindre kvalitativ information och kommunikation för att få dem att acceptera förändringen 

och stötta sin ledare.  

  De med tiden stärkta band som informanterna hänvisar till kan vidare låta sig speglas 

genom Larssons (2014) kontextbaserade kommunikationsmodell. En modell vilken synliggör 

hur relationen mellan sändare och mottagare påverkar sättet att tyda meddelanden. De starka 

banden mellan enhetschefer och medarbetare kan således leda till att tolkningen av 

meddelandena påverkas. I detta fall genom att meddelanden blir tolkade på de sätt som 

sändaren avser och därmed minskar risken för missförstånd. 

  Många av informanterna uttrycker sig inte endast ha en god relation till sina 

medarbetare utan ett gott samarbete därtill. Ett starkt självförtroende lyser igenom i deras 

framförda förmåga att få med majoriteten av sina medarbetare på tåget i förändringsarbetet. 

En av studiens informanter visar dock på andra erfarenheter i samband med heltidsinförandet. 

Kim förmedlar:  

De hade ju inte fått något förtroende för mig eller tillit till mig men 

ändå så kommer jag och ställer de här kraven på dem. […] Då blev det 

en ganska svår situation i vissa fall skulle jag vilja säga. […] Du 

ställer en massa krav och så kan man inte riktigt trygga och få med 

dem på visionen varför vi gör det här. […] När de frågar varför ska vi 

göra såhär? Då har man ju redan tappat det lite grann.  

Kims berättelse visar på att även då förändringskommunikationen förbättrats genom en stark 

vision, spelar de sociala relationerna en betydande roll i hur effektivt en förändring kan 

kommuniceras och godtas. Yukl (2013, s.93f) menar att en långsam implementeringsfas vid 

omfattande organisationsförändringar ger goda förutsättningar för förändringsagenter att 

etablera tillit till medarbetare samt lösa uppkomna problem och oroligheter. Ett överskott av 

tid till att etablera tillit är ingenting som informanterna uttryckt har funnits vid 

implementerandet av heltid som norm. Det förmedlas däremot en gemensam stämma om täta 

deadlines och där flertalet informanter vittnar om en upplevd situation av press då de hamnat 

efter den föreskrivna tidsplanen. Enligt Gigliotti m.fl., (2018) visas medarbetarnas grad av 

tillit till sina chefer genom en tendens av positivitet, vilken uttrycks genom medarbetarnas 

villighet att tro på beslut och acceptera planer gällande organisationsförändringen. Kim med 

sitt svaga sociala band till sina medarbetare visar hur en lägre nivå av tillit istället kan leda till 

ifrågasättande. 

  Informanternas berättelser tyder på att de förutsättningarna i form av otillräcklig 
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information och kommunikation uppifrån, samt otillräcklig tid att bygga starka band till sina 

medarbetare, haft stor inverkan på det motstånd som skapades i början av heltidsprojektet. Det 

uttrycks av flera enhetschefer att det skulle behövas bättre förberedelse av anpassat stöd. 

Deniz menar på att det upplevs som att alla får samma medicin, det vill säga stöd och att 

“detta kanske funkar på 80 % av enhetscheferna”. Således föreslår Deniz att: “Man skulle 

kunna gradera i grupper utifrån hur länge de har arbetat eller om det är en grupp som har 

andra problem [..] eller chefer som är på olika nivåer”. Ett kompletterande framgångsrecept 

som visar sig i informanternas berättelser och som kan vara till hjälp där bristande tillit råder, 

är i linje med Gigliotti m.fl., (2018) en hög grad av delaktighet. Vilket redovisas i 

nästkommande tema. 

 

4.3.5 Delaktighet i förändringsprocessen 

Kopplat till Johansson och Heide (2009) så har även vissa av enhetscheferna berättat om hur 

de delaktiggjort sina medarbetare i hur de kan implementera förändringen på ett sätt som 

passar dem och deras verksamhet. Detta framställs som en stark framgångskälla och en 

förutsättning till samarbetsvilliga attityder kopplat till förändringsberedskap. Detta kan tydas 

som extra viktigt i arbetsgrupper där graden av sociala band är låg. Deniz säger:  

Jag tror att om man som arbetsgrupp själv får vara med och påverka. 

Då BLIR det ju inte lika jobbigt. Och att man kanske kan förstå varför 

förändringen blev. För så har jag jobbat i alla mina grupper. 

Delaktighet är relaterad till lyckade förändringsarbeten genom att de medarbetare som får 

delta på ett meningsfullt sätt visar större engagemang och produktivitet. Ett nyttjande av 

feedback och ett implementerade av denna feedback i förändringsplanen är således ett viktigt 

verktyg i ett förändringsarbete. Vad som visat sig bidra till misslyckade förändringsinitiativ är 

i enlighet med Gilley m.fl., (2009) ledares oförmåga att se till individuella behov under 

förändringsprocessen, vilket kan ha en direkt koppling till medarbetares delaktighet i 

utformandet. Sam beskriver ett exempel på hur ett lyckat förändringsarbete kan se ut då 

medarbetare tillåts bli delaktiga i processen:    

Det är ju inte alla som är negativ till det här […] utan många är också 

positiva. Det är ju roligt att jobba med dem som faktiskt vill framåt 

och ser möjligheter i det [..] De har ju SINA idéer som oftast är bra 

och kreativa. Då kan man ju kanske använda det i andra grupper som 

kanske inte är SÅ positiva. ALLA positiva idéer är ju bra idéer. […] 

Att man försöker ta vara på de här bra idéerna som kan utveckla 

verksamheten. 
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I den beskrivna berättelsen framhävs en upplevelse av hur en delaktighet bland medarbetare 

kan användas dels i syfte att forma fler förändringsagenter (Kotter, 1995), dels hur 

användandet av feedback skapar förutsättningar för ett kollektivt lärande (Muhammad m.fl., 

2016) och därmed bidrar till ökad grad av förändringsberedskap (Gilley m.fl., 2009; Gigliotti 

m.fl., 2018; Vakola, 2014). Genom fler förändringsagenter i form av medarbetare kan viktig 

och rätt sorts information om förändringen spridas vidare till medarbetare inom andra 

verksamheter (Muhammad m.fl., 2016). Det vill säga en informationsspridning genom 

horisontella dialogsled vilka enligt Johansson & Heide (2008) utgör viktiga rum för lärande 

och förtydligande bland medarbetare vid en organisationsförändring. Lärande rum vilka 

informanterna även beskriver i termer av kollegiala små team och öppna forum. Enligt 

informanterna ska de nämnda rummen ha inneburit ett extra viktigt stöd för dem som 

förändringsagenter vid förändringsprocessen, till följd av de andra utnämnda 

stödfunktionernas otillräcklighet. De team och öppna forum som enhetscheferna varit en del 

av har under förändringsprocessens gång med andra ord visat sig utgöra en viktig 

förutsättning för bland annat dialog, feedback, förtydligande information och socialt stöd. 
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Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande avsnitt kommer en återkoppling redovisas till studiens syfte och de 

frågeställningar som ämnat besvara syftet. Vidare presenteras en redogörelse av de resultat 

denna studien gett samt slutsatser som kan dras utifrån gjorda analyser. Därefter diskuteras 

studiens begränsningar gällande metodval och urvalsgrupp. Avsnittet avrundas med en kort 

sammanfattning av studiens betydelse och användning.   

 

Resultatdiskussion 

Denna studie har haft till syfte att utifrån enhetschefers berättelser, beskriva och analysera 

betydelsen av dialog och kommunikation i planerandet och implementerandet av 

organisationsförändringen “Heltid - En del av helheten”. Syftet har därmed tillgodosetts 

genom att besvara forskningsfrågor vilka berör enhetschefers upplevelser av involvering med 

ett riktat fokus på kommunikation i förändringsprocessens förberedande fas, samt 

enhetschefers upplevelser av förutsättningar till att implementera organisationsförändringen. 

Av studiens resultat synliggörs hur förberedelsefasen i organisationsförändringen med heltid 

som norm genomförts via ett mer eller mindre top-down baserat förhållande till 

förändringsmottagarna. Möjligheterna till delaktighet i form av dialog mellan enhetschefer 

och övre ledning i planeringsprocessen beskrivs som undermåliga. En undermålighet vilket 

medfört flertalet konsekvenser.  

  Vid planeringsfasen av organisationsförändringen med heltid som norm framförs viktig 

kunskap kring riskanalyser från kompetenta enhetschefer ha gått förlorad. En förlust vilken 

påvisas ha bottnat i en sval vilja att ta emot feedback och som resulterat i en svag 

förändringsplan samt låg nivå av förändringsberedskap bland de implementeringsansvariga 

enhetscheferna. I samband med implementeringsfasen och till följd av brist på delaktighet i 

planeringsstadiet ska första tillfället av tilldelad information om förändringen ha bidragit till 

en känsla av “överraskning” hos enhetschefer och medarbetare. Vidare framkommer att den 

information och kommunikation som tilldelats enhetscheferna först vid implementeringsfasen 

varit bristfällig. Brister vilka resulterat i en utbredd förvirring och en mångfald av tolkningar 

kring förändringens bakgrund, innebörd och dess faktiska påverkanseffekter. 

  Mot bakgrund av det ovan nämnda tycks en låg nivå av förändringsberedskap även ha 

funnits bland initiativtagarna till organisationsförändringen. Ett antagande som får ett vidare 

fäste utifrån informanternas framhållna frånvaro kring förutsättningar av förtydligande 

information. Vidare synliggör studiens resultat vilka konsekvenser ett rationellt synsätt på 
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förändringsprocesser, kommunikation och informationsspridning kan få. Det vill säga riskerna 

förenade med en idé om att förändringsplaner ska gå att tolka och utföra utan avvikelser. En 

slutsats som därmed kan dras är att kommunicerad information om förändring kräver 

uppföljning genom dialog. En dialog där feedback i förändringsprocessens olika faser inte 

endast möjliggörs utan även tas i beaktning hos en övre ledning. En slutsats väl i linje med 

Furst m.fl., (2008) som betonar att en vikt snarare bör ligga på förändringsmottagares 

tolkningar än enbart på ledningens taktik. Vidare stärker slutsatsen Johansson och Heide 

(2008) som menar att brist på flexibilitet, ineffektiv kommunikation och okunskap kring 

förändringsprocesser utgör en stor risk för misslyckade förändringsinitiativ. Även om 

organisationsförändringen med heltid som norm i stort inte kan benämnas som misslyckad, 

synliggör dock studiens resultat specifika områden där möjlighet till förbättring finns och 

därmed utgör ett lärande underlag inför kommande förändringsinitiativ. 

  Studien påvisar hur flera faktorer haft en direkt påverkan på enhetschefernas roll som 

förändringsagenter. En tidspressad implementeringsperiod i relation till bristande delaktighet i 

förberedelsefasen, otillräcklig information om förändringen, samt knaper möjlighet till 

förtydligande tvåvägskommunikation har tillsammans haft stor påverkan på utfallet av 

organisationsförändringen. Vidare framhålls i resultatet att individuella förutsättningar bör tas 

i större beaktning vid planerandet av förändringsarbeten. Vilket får stöd av Johansson och 

Heide (2008) som menar att det är av stor vikt att en övre ledning förser linjechefer med 

tillräckliga resurser och stödfunktioner för att kunna genomföra lyckade implementeringar. 

Ett resultat som därmed kan tydas ur denna studie är att rollen som förändringsagent kräver 

mer än bara fria tyglar för att kunna transformera sina verksamheter på ett lyckat sätt i linje 

med förändringsinitiativen (jmf Yukl, 2013). 

  Följden av en tilldelad information som varit otillräcklig, otydlig och icke-relevant har 

inneburit försvårande omständigheter vid enhetschefers kommunikation med deras 

medarbetare. Omständigheter vilka gett upphov till ett motstånd i form av oro, ifrågasättanden 

och ryktesspridning. Vidare framhävs även en viss grad av ohälsa bland medarbetare och 

enhetschefer ha förekommit till följd av ovan nämnda faktorer (jmf Bernstrøm & Kjekshus, 

2012). I linje med Larsson (2014) och Johansson och Heide (2008) framkommer det att olika 

enhetschefer även haft olika förutsättningar. Det vill säga olika förutsättningar att övertyga 

sina medarbetare och trygga deras oro beroende på deras förmåga att tolka den information 

som tilldelats dem från den övre ledningen. De enhetschefer som lyckats tolka informationen 

väl har således haft möjlighet att förmedla rätt sorts information vidare till medarbetarna. 

Något som inte alla enhetschefer lyckats med. Andra faktorer som framförs ha påverkat 

informanternas roll som förändringsagent är socialt inflytande, en stark vision som resurs, 
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samt delaktiggörande av medarbetare för att skapa förändringsberedskap.  

Resultatet av studien även går i linje med Yukl (2013, s.93f) som menar att en långsam 

implementeringsfas ger goda förutsättningar för linjecheferna att etablera tillit till medarbetare 

samt lösa uppkomna problem och oroligheter. Vid organisationsförändringen med heltid som 

norm har tidsramen varit snäv och inneburit en tidspress, inte minst till följd av att andra 

förändringar har införts under själva implementationsperioden. Tidspressen och andra samtida 

förändringar har således varit ofördelaktigt för de enhetschefer som inte har haft en stark 

relation till sina medarbetare, i och med att de nämnda faktorerna påverkat möjligheten för 

kommunikation dem emellan. Planeringen av förändringen, den tilldelade tidsramen och den 

initiala informationsspridningen från den övre ledningen har därmed haft stor påverkan på 

fortlöpandet av förändringsprocessen. Möjlighet till ett skapande av ett anpassat stöd i relation 

till de problemområden vilka framkommer av studiens resultat skulle därmed kunna förbättras 

genom en mer djupgående och inkluderande förberedelsefas. Vilket styrks av Gilley m.fl., 

(2009) som menar att delaktighet i förberedelsefasen bidrar till ett bättre beslutsunderlag vid 

en förändringsprocess. 

 

Metoddiskussion 

I de genomförda intervjuerna framförs vissa förmedlade upplevelser med näst intill identiska 

ord och liknelser av informanterna, vilket skulle kunna ge styrka åt argumentet om en vinklad 

urvalsgrupp. Å andra sidan behöver inte en sådan vinkling nödvändigtvis betyda att 

resultatens grad av trovärdighet och pålitlighet är låg, Istället synliggör de analyserade 

resultaten delade uppfattningar som faktiskt finns bland enhetscheferna, oavsett 

verksamhetsområde och arbetslängd inom organisationen. Uppfattningar som är värda att ta 

hänsyn till även om de eventuellt inte delas av andra enhetschefer som varit delaktiga i 

organisationsförändringen. Vidare har denna studie inte ett utryckt syfte om att förse 

generaliserbara resultat utan ämnar synliggöra enhetschefers upplevelser. I studiens resultat 

presenteras både skilda och liknande upplevelser vilket enligt uppsatsförfattarna bidrar till en 

minskad styrka i argumentet om en vinklad urvalsgrupp samt stärker graden av resultatens 

trovärdighet och pålitlighet. Vidare hade en längre tidsram gett fler förutsättningar till en 

större urvalsgrupp inom vilken fler aktörer även hade kunnat inkluderats, för att därmed bättre 

kunna belysa organisationsförändringars komplexitet ur fler infallsvinklar. För framtida 

forskning kan således en liknande studie genomföras där utrymme ges till andra aktörer än 

enbart enhetschefer. 
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Slutord 

Denna studie bekräftar en stor del av den tidigare forskning som påvisat vanliga källor till 

problemområden under förändringsprocesser. Studiens resultat utgör därmed ett råd till 

ansvariga initiativtagare till förändringar. Ett råd vilken betonar att i hög grad fokusera på 

förändringmottagarnas upplevelser och tolkningar. Då de kan beskrivas som nyckelkällan till 

organisationsförändringars resultat. Vidare bidrar denna studie även till relevant kritik och 

riktlinjer för framtida organisationsförändringar som skall införas inom Umeå kommun samt 

utgör ett lärande underlag för andra som är intresserade av att studera förändringsprocesser. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide organisationsförändring ”Heltid som norm” 

-        Kolla så att inspelningsapparaten fungerar som den ska 

-        Ha anteckningspapper till hand för att notera tankar och idéer 
-        Berätta kortfattat om studiens syfte och uppskattad tid på intervju 
-        Förklara att intervjupersonen kan avbryta eller hoppa över frågor om 

den önskar 

  

Inledande frågor 

1. Vilken bakgrund har du? (ex: utb, arbetserfarenhet) 

2. Hur länge har du arbetat inom nuvarande område? (ex: funktionshinder, soc.psyk) 

3. Hur länge har du arbetat som EC inom Umeå kommun? 

 - Berätta gärna om din roll som ledare inom kommunen (Vad ingår i ditt arb?) 

 - Berätta om din relation till dina närmaste kollegor. – Dina medarbetar(b.handl.)? 

4. Beskriv dina tidigare erfarenheter av en organisationsförändring. 

  

Inför förändringen 

5. Vilka har varit delaktiga i planeringen av förändringsarbetet?  

- hur har ansvarsfördelningen sett ut? – Vad har din roll bestått av? – Hur? Vad? 

6. Hur/när blev du informerad och vilken information fick du inför den här förändringen? 

 - Hur överensstämde informationen med vad de andra EC fick? 

 - Var kom informationen ifrån? 

7. Vilka tankar hade/fick du när du blev medveten om att en förändring skulle ske? 

 - Hur togs informationen emot generellt? - Tidningar? -Motstånd? 

 -Berätta hur det snackas idag? 

  

Under förändringen 

8. Hur har du som EC arbetat med att implementera förändringarna i verksamheterna? - 

Berätta om när du gav information till medarbetarna? (NÄR, VAD, HUR) – Hur 

upplevde du att det gick att förmedla information vidare? 

9. Vilka förutsättningar upplever du har funnits för att utföra ett lyckat 

förändringsarbete? (organisationen/för ledare/för medarbetarna) 

10. Vilka praktiska problem stötte du på under förändringsprocessen? (readiness?) 

11. Var vänder du dig vid egna frågor och stöd? (Hur har dialogmöjligheterna sett ut 

mellan dig och de som har kunskap om förändringen?) -Hur kände du att stöd och 

resurser matchar förväntningar på er ledare som ska genomföra förändringsarbete? 

(- informationskanaler, kunskapsinnehavare) 
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Efter förändringen 

12. Hur har du upplevt förändringsprocessen? - generellt/för dig som ledare/för 

medarbetarna  

- (Vad har förändringen inneburit i praktiken?) 

13. Berätta om dina positiva upplevelser från förändringen. 

14. Berätta om dina negativa upplevelser från förändringen.  

15. Hur har omvandlingen påverkat din roll som enhetschef och ledare? -Hur har du 

använt ditt ledarskap? – Hur tror du att det påverkat andra enhetschefer? 

16. Hur ser läget ut idag? 

6. Hur vill du att framtida organisationsförändringar inom Umeå kommun ska gå till? 

  

Medarbetarna 

17. När blev medarbetarna medvetna om att förändringen skulle ske? -Hur? 

18. Hur har medarbetarna reagerat på organisationsomvandlingen? –(hört om motstånd i 

tidningen)-Hur? Vad? Varför? 

19. Hur har relationen mellan olika led fungerat? T ex enhetschefer och 

boendehandledare/medarbetare. 

20. Var det några problem för medarbetarna med förändringen? – Har du kvar samma 

medarbetare idag? 

21. Kan du berätta om de positiva effekterna med detta förändringsarbete? Vad upplever 

du att dina kollegor/medarbetare har uppfattat som positivt? 

  

Nu är vi i slutet av intervjun. Är det något vi glömt att ta upp eller något annat som du skulle 

vilja berätta? Har Aislinn/David någon annan punkt som vi vill ta upp? 

 


