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Sammanfattning 

 

Studien ämnar belysa hur medarbetare och ledning upplever och sätter ord på samma 

organisationsförändring. Den syftar även till att uppmärksamma skillnader och likheter i 

upplevelser av en organisationsförändring mellan dessa två grupper. Genom detta kan studien 

bidra till framtida förändringsarbete genom att belysa förändringsprocessen, vilka faktorer 

som är viktiga för de undersökta grupperna och på vilket sätt faktorerna påverkar resultatet av 

förändringen. Resultatet som presenteras grundas i intervjuer med medarbetare och personer 

från ledningsgruppen på en organisation som genomgått en strategisk organisationsförändring 

och skapat ett resursteam. Viktiga faktorer som framkommit hos båda respondentgrupperna 

som viktiga är kompetens, kommunikation, trygghet och uppföljning. Utifrån dessa teman har 

jag granskat tidigare forskning. Under mitt arbete har jag kommit fram till att en 

organisationsförändring är en väldigt komplex process som innefattar många olika faktorer 

som påverkar dess utfall. 

 

Nyckelord: Medarbetarupplevelser, organisationsförändring, förändringsfaktorer. 
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Inledning 

 

Att gå från ett tillstånd till ett annat är med de enklaste ord en beskrivning av att genomgå en 

förändring, (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 19). Många ryggar instinktivt tillbaka när de hör 

ordet organisationsförändring, tyvärr associeras begreppet ofta med nedskärningar och 

effektivisering. Detta har gjort att begreppet för vissa personer och i många sammanhang 

förknippas med något som är dåligt eller negativt. En organisationsförändring innebär inte 

alltid nedskärningar eller effektivisering. Istället kan det många gånger handla mer om att 

förnya, förbättra och anpassa sin organisation efter diverse påverkansfaktorer som finns både 

inom och utom organisationen själv. 

 

Organisationer upplevs ofta som något som är stabilt i vår omvärld. I takt med utvecklingen 

som sker i världen och kraven från marknad och regelverk så krävs det dock att även 

organisationerna förändras, både strukturellt och kulturellt. Det krävs anpassningar för att 

tillfredsställa de krav som ställs på organisationen. Krav för att tillmötesgå ledning, 

medarbetare och kunder i sina önskningar. Därför skulle man kunna säga att alla 

organisationer är i någon form av förändringsprocess hela tiden. Det kan vara mindre eller 

större förändringar, strategiska eller operativa, proaktiva eller reaktiva. Summan är att ett 

ständigt arbete pågår inom organisationer för att bättre kunna följa den marknad och de krav 

som ställs idag men också för att förbereda för att möta de krav som kommer imorgon. 

 

Samtidigt som det på något sätt ligger i människans natur att förändras och utvecklas upplever 

vi ofta att en förändring är något påfrestande, något som påverkar oss negativt. Vi har som 

människor ibland svårt att acceptera förändring och visar därför ofta ett motstånd när en sådan 

korsar vår väg. Vi vill gärna bevara det som redan finns och är bekant för oss (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008, s 427). Att individerna i en organisation påverkas av en förändring är svårt att 

undvika men det finns många olika sätt på vilka man kan arbeta för att göra en förändring så 

smidig som möjligt och minska det motstånd som ofta följer på en organisationsförändring. 

 

Ett sätt att underlätta för de berörda och minska detta motstånd kan vara genom att 

tillhandahålla tydlig information för att skapa mening för de som påverkas. Ett andra sätt är 

att skapa tydliga kommunikationsvägar där idéer, tankar och erfarenheter kan utbytas och 
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diskuteras. Ett tredje kan vara att låta de som kommer att påverkas delta i 

förändrings/beslutsprocessen. När man väljer att inleda en förändring bör man vara medveten 

om att ett visst motstånd lär visa sig och vara beredd på att hantera detta. 

 

I den här studien ämnar jag undersöka medarbetares reaktioner på en strategisk 

organisationsförändring. Förändringen i fråga har redan skett och det är nu min uppgift att 

försöka ta reda på hur medarbetarna upplevt förändringen och deras syn på genomförande och 

resultat. I relation till deras upplevelser undersöker jag även ledningens upplevelser för att 

kunna göra en jämförelse. 

 

Ledningsgruppen som initierat och drivit igenom förändringen vill genom denna studie få en 

djupare förståelse för varför utfallet bland medarbetarna inte riktigt stämt överens med det de 

förväntade sig. Ledningens förväntning var att det resursteam som skapades skulle ses som en 

specialistgrupp inom organisationen och att det skulle vara eftertraktat att arbeta i den. 

Ledningens uppfattning är att förändringen och skapandet av teamet mottagits med mindre 

entusiasm och mer motstånd än de trodde innan de startade. På grund av detta har jag valt att 

genomföra studien med fokus på medarbetarnas upplevelser och egna tolkningar av 

förändringen. Genom att lägga stort fokus på medarbetarnas bild av förändringen kan jag 

bidra till redan befintlig forskning där fokus ofta finns på ledningens del i förändringen och 

hur ledningen med olika medel kan styra de upplevelser som medarbetarna får av 

förändringen. Jag vill även öka fokus kring processen som leder fram till resultatet samt på 

vilket sätt upplevelser kan skilja sig åt. 

 

Studien kommer att bli en fallstudie av en organisation som är en del av en stor internationell 

koncern, verksam inom detaljhandel. Den kommer att ta avstamp i centralt beforskade 

begrepp som delaktighet, kommunikation, psykologiska kontrakt och meningsskapande. 
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Bakgrund till förändringen 

 

Enlig den information som jag haft tillgång till i början av min studie så har den strategiska 

förändringen som skett varit till viss del ekonomiskt betingad. Den första delen av 

problembilden har handlat om hur arbetstiden används. Organisationen vill på ett bättre och 

mer ekonomiskt sätt disponera de arbetstimmar som medarbetarna arbetar. Dels hade de 

använt en mycket stor del av vad de kallar behovstimmar. Det är timmar som inte finns i 

schemat från början, de kan ha kallats in för att täcka upp för någon som är sjuk. Det handlar 

även om timmar då extrapersonal kallats in för att fylla upp för ett större behov än planerat. 

Den andra delen av ledningens problembild var en kollektivavtalsförändring mellan Svensk 

handel och Handelsanställdas förbund (2012). Avtalet avsedde att korta ner den tid en anställd 

behöver arbeta under en femårs period för att bli erbjuden ett fast kontrakt hos arbetsgivaren 

från två år till ett år. Baserat på tidigare nämnda utgångsläge så kan man säga att förändringen 

hos organisationen var en reaktiv strategiskt organisationsförändring. Ett annat motiv till 

förändringen var att ledningen vill sudda ut avdelningsgränserna för att medarbetarna ska se 

på organisationen som en helhet och att alla arbetar mot samma mål tillsammans. Ledningen 

hade dock fått indikationer på att medarbetare var väldigt bundna till sina olika avdelningar 

och inte alltid hade hela organisationens målbild framför sig. 

 

Jacobsen beskriver att en strategi handlar om den uttänkta vägen mot att uppnå ett uppsatt mål 

(Jacobsen, 2008, s 39). Därför kan man säga att en strategisk organisationsförändring handlar 

om att planera för att uppnå ett mål. I organisationers fall handlar det ofta om att planera 

förändringar. Genom att kartlägga hur timmarna användes i varuhuset hoppades de kunna se 

mönster och lösningar på problemet med det höga antalet kontrakt som just då fanns på 

arbetsplatsen. Ambitionen har också varit att på ett mer optimalt sätt bemanna och kunna följa 

kundflödet genom verksamheten för att finnas på plats för kunden, samt nyttja kompetensen 

hos medarbetarna på ett optimalt sätt.  

 

Mitt första utgångsläge utgick från ledningens strategiska val att genomföra en förändring 

som innebar att schemaläggningen inte längre skedde per avdelning utan per huvudområde. 

Avdelningarna delades in i två huvudområden med ca hälften av avdelningarna i varje 

huvudområde. Avdelningarna hade tidigare varit som celler som arbetade och schemalade på 

egenhand. Förändringen innebar att fler av dessa celler nu i större utsträckning skulle arbeta 
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tillsammans och att personal skulle kunna arbeta inom flera avdelningar/celler. Detta gjordes 

för att använda timmarna på ett mer lönsamt sätt och få ett jämnare flöde av personal. Detta 

innebar för medarbetarna att de ibland arbetar över avdelningsgränserna för att hjälpas åt om 

det extra högt tryck på en avdelning eller att de hjälps åt att täcka upp för varandra över 

lunchtimmarna. Under förändringen har det blivit tydligt för ledningen att medarbetarna 

identifierar sig mer med sin avdelning än med den övergripande organisationen. Detta avviker 

från ledningens ambition om en sammanhållen organisation. De är därför intresserade av att 

veta varför det verkar finnas skilda perspektiv mellan dem och medarbetarna i synen på 

organisationen som helhet. 

 

Under tiden som jag förberedde studien reviderades mitt ursprungliga upplägg något. Istället 

för att undersöka de två tidigare nämnda grupperna blev mitt uppdrag att undersöka hur de 

medarbetare som genom lagändringen fått fasta kontrakt upplevt denna förändring som helhet 

samt hur det är att ingå i ett resursteam. Vad de tycker fungerat samt inte fungerat samt deras 

upplevelser av processen fram till idag.  

 

De medarbetare som genom lagändringen blev erbjudna fasta kontrakt hos arbetsgivaren kom 

att ingå i någon som kallas för Resursteamet. Tanken med deras funktion var att den skulle 

hjälpa och stötta övriga organisationen vid korttidsfrånvaro eller högt sälj tryck, istället för att 

ta in extra personal var tanken att man nu kunde använda sig av detta resursteam som redan 

fanns inom huset. 

 

Resursteamet har vid tiden för studien funnits i drygt ett år. Det skapades under 

augusti/september 2012. Processen med skapandet av riktlinjer och ramar för teamet 

utformades under sommaren 2012. Ledningen har efter implementerandet av gruppen upplevt 

att det funnits problematik kring sättet att använda sig av individerna i resursteamet samt 

oklarheter bland avdelningschefer kring det ursprungliga syftet med gruppen. Upplevelsen är 

att de inte riktigt har träffat målbilden mitt i prick och vill därför veta vad som bidragit till att 

de inte nått hela vägen fram samt vad de skulle kunna göra annorlunda vid en framtida 

förändring. 
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Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att ta del av medarbetarnas upplevelser av den strategiska 

förändringen och på så sätt öka förståelsen för deras perspektiv. Jag ämnar även göra en 

jämförelse mellan medarbetares och ledningens upplevelser av förändringen för att belysa 

viktiga upplevda aspekter av förändringsarbetet. 

 

Frågeställningarna nedan täcker på ett tillfredställande sätt in de upplevelser som jag anser 

kan besvara mitt syfte. Svaret på frågeställningarna nedan kan förhoppningsvis ge en mer 

samlad erfarenhetsbild av förändringsarbete inom en organisation. Lärdomar som sedan 

ledning och medarbetare på olika typer av organisationer kan dra nytta av inför framtida 

förändringsprocesser. 

 

Frågeställningar 

 

Med studien vill jag belysa följande frågeställningar: 

 

1. Hur upplevde medarbetarna den strategiska organisationsförändringen och vilka 

faktorer anser de som viktiga i processen? 

 

2. Hur upplevde ledarna den strategiska organisationsförändringen och vilka faktorer 

anser de som viktiga i processen? 

 

3. På vilket sätt överensstämmer alternativt skiljer sig bilderna åt mellan dessa 

grupper? 

 

4. Vilken roll spelar delaktighet, psykologiska kontrakt och meningskapande i en 

organisationsförändring? 
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Centrala begrepp 

 

I detta avsnitt kommer jag kortfattat gå igenom centrala begrepp som jag anser har betydelse 

för studien. Förklaringen kommer inte att innefatta alla aspekter av begreppet utan den aspekt 

som är av specifik betydelse för att förstå den del de spelar i just denna studie. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008, s 67) beskriver organisationsstruktur genom en metafor om en 

byggnad. De menar att strukturen sätter ramarna för de som ingår i organisationen och skapar 

fokus, koordination och stabilitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s 67-69). Vidare menar de 

alltså att strukturen bidrar till att skapa ramarna för vad, var och hur organisationen och dess 

medarbetare förväntas lösa sina arbetsuppgifter för att nå ett uppsatt mål. På ett liknande sätt 

beskriver Bakka & Fivelsdal (2006, s 42) struktur med en koppling till det latinska ordet 

”structura” som de menar betyder sammanfogning. Vidare skriver Bakka & Fivelsdal att 

strukturen inte alltid är synlig men att den ändå finns där. Strukturen i sammanfattning är 

alltså det som håller organisationen samman, de grundläggande fasta element som skapar 

helheten i organisationen. Ett exempel på ett sådant element kan vara den hierarki som finns 

inom organisationen, alltså hur ansvaret i organisationen är uppbyggt. Strukturen är i 

förlängningen det som bestämmer hur en organisation beter sig (Bakka & Fivelsdal, 2006, s 

43). 

 

Förutom organisationsstrukturen finns det också en organisationskultur inom alla 

organisationer. Kulturen är den man kan kalla mjukare av de två och handlar till största del 

om värderingar och förhållningssätt inom organisationen. Kulturen är det som kan 

sammanbinda alla individer som ingår i en organisation i en känsla av gemenskap och 

tillhörighet (Jacobsen, 2008, s 134). Normer och värderingar som återfinns inom 

organisationskulturen kan starkt påverka beteendet hos de individer som arbetar där. 

Organisationskulturen bidrar till det sociala behovet av tillhörighet de flesta av oss känner 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008, s 136). Det kan också vara så att det finns flera olika kulturer 

inom ett och samma företag, de kallas i så fall för subkulturer. Dessa kan bidra till att 

individer som ingår i skilda grupper och upplever skilda kulturer också tolkar information på 

olika sätt. Lojalitet och identifikation kan ofta vara starkare till den egna arbetsgruppen och 

dess kultur än till organisationen i sin helhet och den övergripande kulturen. 
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Organisationsförändring är ett begrepp som de flesta stött på någon gång. Det finns dock 

skilda meningar om vad innebörden faktiskt är. Detta är förståeligt då begreppet inrymmer en 

stor variation av ett och samma fenomen. En organisationsförändring kan variera i 

omfattning, vad det är man förändrar och om det är en rent strategiskt förändring eller om den 

också ska omfatta en operativ nivå. Något som är gemensamt tvunget för en 

organisationsförändring är dock att det inte är enskilda individer som ändrar ett beteende eller 

ett mönster. Det handlar om att en grupp individer tillsammans ändrat sitt sätt att tänka kring 

eller göra en uppgift alternativt lösa ett problem (Jacobsen, 2005, s52). 

 

Grunden till en organisationsförändring kan antingen vara förebyggande för kommande krav 

eller en reaktion på något som redan skett. Den organisationsförändring som de flesta tänker 

på när de hör ordet är den strategiska. Den innebär att externa eller interna faktorer påverkat 

en ledning att dra upp nya riktlinjer för att anpassa organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s 414). Trots nidbilden av organisationsförändring som synonymt med nedskärning kan 

den alltså anta många olika skepnader och det kan därför hända att en organisation genomgår 

en organisationsförändring som inte uppfattas som just detta. När man pratar om 

organisationsförändring bör man även vara medveten om att planen som finns i början inte 

alltid förverkligas på det sätt som var tänkt på grund av att förutsättningar ändras eller att det 

uppstår hinder på vägen som man måste ta hänsyn till. 

 

Ett centralt begrepp som ofta dyker upp i samband med begreppet organisationsförändring är 

strategi och kanske framförallt strategisk organisationsförändring. Ordet strategi kommer från 

början från det militära och syftar till planeringen av de handlingar som ska leda till en 

målbild (Bakka & Fivelsdal, 2006, s 247). I praktiken kan detta innebära att man inom 

organisationen planerar för framtida utveckling och försöker skapa långsiktiga planer för hur 

de kan bemöta de hinder som organisationen kommer inför. Som med mycket annat kan det 

dock ske saker på vägen och det gör att strategin måste omvärderas och eventuellt ändras. 

 

Det är till exempel vanligt att en organisationsförändring rör upp många känslor hos de 

berörda individerna och att det därför uppstår ett motstånd mot förändringen (Jacobsen, 2005, 

s195). I den här rapporten kommer begreppet motstånd dyka upp i samband med diskussioner 

kring organisationsförändring och påverkan då dessa ofta är sammankopplade både i litteratur 

och empiriska studier. Det finns många olika förklaringar till det motstånd som kan uppstå vid 

en organisationsförändring. Det finns också flera olika modeller som förklarar stadier som 
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detta motstånd genomgår (Jacobsen, 2005, s 191). Jacobsen & Thorsvik beskriver motstånd 

som något de påverkade individerna använder för att försvara det av dem kända (2008, s 427). 

Kanske kan vi alla känna igen oss i att det okända kan vara skrämmande, eftersom vi inte 

känner till utgången, och att vi därför gärna håller fast vid det som är känt. Det kan vara svårt 

att som individ vara objektiv till en förändring och se hela målbilden (Jacobsen, 2005, s 194) 

detta kan vara en bidragande faktor till att motstånd uppstår. 

 

Elving (2005, s 130) beskriver kommunikation som nödvändigt i en organisation för att kunna 

skapa en gemensam förståelse om förändringen som en organisation står inför samt varför 

man är där man är och hur man ska möta de problem som finns. Enkelt förklarat kan man säga 

att kommunikation skiljer sig från information på det sättet att kommunikationen i de bästa 

fall fungerar åt båda hållen medan information endast går vi en kanal, i de flesta fall från 

ledning till medarbetare. Tanken med kommunikation är att ha ett utbyte av åsikter och 

kunskap. 

I den här studien väljer jag att likställa engelskans sensemaking med det svenska begreppet 

meningsskapande. Meningsskapande handlar om att medarbetarna genom kommunikationen, 

informationen och vad som sker vid en förändring i en organisation skapar individen mening 

av vad som sägs och sker samt vad detta betyder för individen själv (Wrzesniewski, Dutton & 

Debebe, 2003, s 94). Utifrån detta värderar sedan medarbetaren om den tror att organisationen 

kommer att klara av att nå det utsatta målet samt om denne upplever att förändringen 

verkligen är nödvändig. 

Flera studier som berör organisationsförändringar behandlar även frågan om delaktighet i 

processen och då i första hand för medarbetarna. Delaktighet innebär att aktivt ha möjlighet 

att delta. En av de studier som i sin slutsats talar för att deltagande i processen har ett positivt 

samband med att träffa målbilden för förändringen är Lines (2004, s 211). 

 

Slutligen vill jag i det här avsnittet förklara begreppet psykologiskt kontrakt. Detta är något 

som man kanske hört talas om men inte kommit riktigt underfund med. Ett psykologiskt 

kontrakt är något som existerar mellan två parter, i det här fallet mellan en medarbetare och en 

arbetsgivare. Ett psykologiskt kontrakt är ofta oskrivet och outtalat vilket gör det hela ännu 

något svårare att faktiskt beskriva (Pilbeam & Metcalfe, 2013, 57). Kontraktet består av 

förväntningar på och skyldigheter till den andra parten. Det är alltså inte ett envägskontrakt 
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utan båda sidor har förväntningar och åtaganden. Det kan som exempel innebära att man 

förväntar sig lojalitet av den andra parten. Dessa kontrakt kan dock variera över tid, de kan 

också se olika ut för de två parterna. Det är inte ovanligt att psykologiska kontrakt bryts, 

speciellt under organisationsförändringar, och detta kan påverka bandet av förtroende som 

finns mellan de båda parterna genom detta kontrakt (Herriot, Manning & Kidd, 1997, s 161).  

Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer jag presentera relevant forskning som går att koppla till en strategisk 

förändring och dess påverkan på organisationen och medarbetarna. 

 

Utifrån min förförståelse om förändring, grupper och motstånd mot förändring har jag läst in 

mig på litteratur som riktar in sig på detta fält. Jag tycker att det är viktigt att med mitt 

medarbetarperspektiv i grunden fokusera på vad deras upplevelser genererar för information 

och jag har försökt förbereda mig därefter. Områden som jag bedömer relevanta är 

kommunikation/information, medarbetarnas känslor kring förändring, sammanhållningen 

bland medarbetarna samt vikten av deras egen roll i en förändrings process. Dessa är även 

exempel på faktorer som tidigare forskning uppmärksammat och bedömer som viktiga. 

 

Grundat på detta har jag valt att titta närmare på hur initiativtagaren, i detta fall ledningen, av 

förändringen skapar mening för de som är berörda av densamma. Jag har valt att gå djupare in 

på vilken roll medarbetares känslor spelar i en förändring. Jag vill titta närmare på i vilken 

grad, att känna tillhörighet och tillit till både sig själv och organisationen spelar in i en 

förändring. För att gå vidare och kunna besvara mina frågeställningar och genom dessa svar 

bidra till framtida förändringsprocesser kommer jag att titta på hela bredden av den förändring 

som gjorts.  

 

Om vi börjar med att se på hela förändringsprocessen som helhet beskriver Choi (2011, s 481) 

hur medarbetare under en förändring försöker skapa sig en bild av hur densamma kommer att 

påverka dem och deras arbete, de försöker förstå den. Hon har gjort en litteraturstudie som 

med hjälp av ett omfattande material försöker bryta ner förändringsprocessen i dess många 

olika delar för en klarare överblick. Vidare diskuterar hon hur ledare kan uppmärksamma och 

påverka medarbetares engagemang, villighet, öppenhet och cynism mot en förändring. Hon 
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belyser även hur de olika variablerna i en förändring som till exempel påverkansgrad på det 

individuella arbetet i sin tur påverkar en medarbetares attityd till en förändring. Artikeln 

fokuserar på vilken roll den enskilda individen spelar i en organisationsförändring och vad 

som påverkar medarbetare att uttrycka sig positivt eller negativt om densamma. Det kan till 

exempel handla om hur tillfreds medarbetaren är med sitt arbete, möjlighet att delta i 

förändringen och tillit till ledare och organisation som faktorer.  

 

Även upplevelser av tidigare organisationsförändringar påverkar individens förhållningssätt 

gentemot den förändring de står inför. Choi (2011, s 492) beskriver också att dessa faktorer är 

individuella och att individer som arbetar på samma avdelning därför kan ha väldigt skilda 

inställningar till förändringen. Choi ger i sina avslutande ord råd till HR-medarbetare om hur 

de kan tänka under en förändringsprocess för att främja positiva attityder bland medarbetarna. 

 

En artikel som också fokuserar på hela processen med en förändring men som går något 

djupare in på olika typer av organisationsförändring samt vilket del kommunikation spelar i 

sammanhanget är skriven av van Vuuren och Elving (2008). De beskriver i sin studie två 

olika typer av förändringssätt (planerad och utvecklande) och hur dessa två skiljer sig från 

varandra, tonvikten ligger dock på vilken typ av kommunikation och information ledningen 

bör använda i vilket av fallen och på vilket sätt respektive förändring bör involvera 

medarbetarna.  

 

Van Vuuren & Elving hävdar också att det finns förändringar i första och andra ledet i en 

organisation samt hur kommunikationen bör se ut för respektive typ. De förändringar som 

sker i första ledet är förändringar som har ett klart mål och inte påverkar organisationens 

fundament. En andra ledets förändring å andra sidan har enligt dem inte någon tydlig målbild 

men påverkar organisationen på djupet (van Vuuren & Elving, 2008,s 351). I förhållande till 

dessa förändringar de tar upp diskuterar de sedan vilken typ av kommunikation som krävs och 

vad ledningen bör ha i åtanke samt vad ledningen bör vara uppmärksamma på hos sina 

medarbetare.  

 

Van Vuuren & Elving (2008) diskuterar även hur medarbetarna tolkar och skapar mening av 

den information som når dem. De ger även exempel på hur ledningen kan arbeta och variera 

information och kommunikation vid olika typer av förändring. De menar att tidpunkterna för 

information spelar en stor roll för vägen mot en lyckad förändring. 
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Det finns studier som specifikt uppmärksammar kommunikation i samband med 

organisationsförändringar, hur den kan se ut och hur man omsätter den i praktiken.  

 

Elving (2005) har skrivit en artikel om kommunikation i organisationsförändringar som 

presenterar ett ramverk för studier kring kommunikation i samband med 

organisationsförändring. Där presenterar han tidigare forskning på området, diskuterar hur 

kommunikation kan motverka motstånd vid en förändring samt presenterar ett möjligt 

tillvägagångssätt för att genomföra studier på just kommunikation. 

 

En studie som tagit ett lite annorlunda grepp på kommunikation vid förändringar är Scweiger 

& Denisis studie (1991). Vid uppstarten av en organisationsförändring, i deras fall en 

sammanslagning, har de tillgång till olika fabriker där de väljer att delge medarbetarna olika 

information. Detta gör de för att studera vilken effekt just detta har på resultatet av 

förändringen. Det visar sig att det har betydelse för organisationen vilken 

information/kommunikation som når medarbetarna under processen och de kan också se en 

tydlig påverkan på det slutliga resultatet. 

 

Om vi övergår till frågan om medarbetares reaktioner och känslor vid en 

organisationsförändring så skriver Bartunek, Rousseau, Rudolph och DePalma i sin artikel 

”On the Receiving End…” (2006) att mottagare av en förändring inte enbart är passiva 

mottagare utan att de även påverkar själva förändringen, oavsett om de ges möjlighet till det 

eller inte. De påverkar genom att skapa mening kring förändringen, de har känslor om den och 

det är även de som dömer förändringen. Den handlar alltså om hur medarbetare skapar 

mening i en förändring och att ledare eller förändringsagenterna på olika sätt kan påverka hur 

mottagarna skapar mening kring förändringen och hur väl den meningen överensstämmer med 

initiativtagarnas. 

 

Liu och Perrewé (2005, s 270) drar slutsatsen att känslor och upplevelser hos medarbetare 

som genomgår en förändring omtolkas under tiden förändringen pågår. Liu och Perrewé 

hävdar att det finns två olika tillfällen där medarbetarna bedömer förändringen. Det finns 

olika påverkansfaktorer vid dessa två tillfällen och de ger även förslag på hur ledningen skall 

presentera information för att uppnå bästa möjliga resultat. Om individen vid det första 

bedömningstillfället har positiva känslor och en ljus syn på framtiden och detta bekräftas vid 
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det andra bedömningstillfället genom samma känslor och tankar kring framtiden från 

individen kommer känslorna från det första tillfället att förstärkas Detta gäller även för 

negativa känslor. Den handlar i grunden om på vilket sätt ledningen lyckats med att skapa 

mening för varje individ just från början av förändringen för att den ska bli så lyckad som 

möjligt. De skriver också om att en grupps känslor och upplevelser kan förstärkas under en 

förändring.  

 

En studie som tar upp förhållandet mellan kommunikation under förändringen och 

medarbetarnas engagemang i organisationen är Postmes, Tanis & De Wit (2001). De skiljer 

på horisontell kommunikation och vertikal kommunikation. Med horisontell kommunikation 

menar de den som sker i den egna gruppen eller mellan arbetsgrupper. Med vertikal 

kommunikation menar de den kommunikation som sker mellan ledning och medarbetare. De 

jämför sedan dessa två i bemärkelse av hur de påverkar medarbetarnas engagemang i 

organisationen. 

 

Wrzesniewski, Dutton & Debebe (2003) Har i sin studie tagit fram en modell kring processen 

av meningsskapandet som sker av individen på arbetet. De anser att det sker tillsammans med 

den information, kommunikation och de saker som sker omkring oss på vår arbetsplats. De 

hävdar att alla dessa delar spelar in i vårt individuella sätt att skapa mening kring vårt arbete 

och våra arbetsuppgifter. De hävdar även att processen med meningsskapande initieras och 

drivs av andras meningsskapande kring det arbete individen själv innehar. Wrzesniewski m.fl. 

menar även att det kan gå att se mönster i hur vi skapar mening kring våra arbeten, kopplat till 

vilket typ av arbete vi har (2003, s 125). 

 

För att även få en större förståelse för vad som gör att medarbetare som påverkas av en 

förändring i viss mån visar ett motstånd mot det som sker har jag granskat studier som rör 

motstånd i organisationsförändringar. 

 

Lines (2004) utreder hur delaktighet och motstånd hänger ihop med att nå målbilden av 

organisationsförändringen. I inledningen presenterar han flera olika faktorer som han tror kan 

påverka motstånd mot en organisationsförändring han nämner, som flera andra forskare, 

delaktighet och möjlighet för medarbetarna som påverkas att själva påverka 

förändringsprocessen, som positivt relaterade faktorer. Andra faktorer som lyfts fram är 

känsla av tillhörighet, kontroll och hur de individuella arbetsuppgifterna påverkas av 
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förändringen. Den faktor som han kommer fram till påverkar mest är dock hur stor tillit 

medarbetarna har till att organisationen kommer att nå det mål som sätts upp. 

 

Även Dent & Goldberg (1999) har gjort en studie om motstånd. De tittar närmare på den 

oskrivna regeln om att motstånd förväntas vid en organisationsförändring. De problematiserar 

det faktum att motstånd förväntas som en naturlig reaktion på organisationsförändringar. De 

tittar därför i backspegeln för att se hur tidigare studier behandlat och skapat termen 

”motstånd mot förändring”. De avslutar sin studie med en diskussion kring alternativ till 

varför motståndet uppstår samt hur en ledning eller annan initiativtagare till förändring kan 

arbeta för att inte få motstånd. 

 

I relation till motstånd finns även studier som berör det psykologiska kontraktet inom 

organisationer och vad som händer när det bryts. Jag valde att granska några och detta gjorde 

att jag kunde se kopplingar mellan motstånd och psykologiska kontrakt samt hur de under en 

organisationsförändring kan förändras och kanske till och med brytas. 

 

Herriot, Manning & Kidd (1997) skriver i sin studie om vad psykologiska kontrakt består av 

och hur de påverkar organisationer och medarbetares beteende. De ger också exempel på hur 

man som arbetsgivare bör beakta dessa kontrakt samt i värsta fall, om de bryts, kan påverka 

relationen mellan dem och medarbetarna. 

 

Devos, Buelens & Bouckenooghe (2007) har gjort en mätstudie på hur öppna medarbetare är 

inför en förändring samt vad som påverkar deras öppenhet. De förutspådde fyra olika 

faktorer:  

1. Hur hotfull förändringen upplevdes vara  

2. Vilket förtroende medarbetarna hade för företagsledningen  

3. Vilket förtroende medarbetarna hade för handledaren (närmaste chef)  

4. Hur medarbetarna kunde delta i förändringsarbetet 

 

Enlig dem skulle dessa variabler påverka medarbetares öppenhet till förändringe. Vid två 

olika tillfällen på två olika grupper mätte de sedan hur dessa faktorer verkade påverka 

medarbetarnas öppenhet till förändring (Devos, Buelens & Bouckenooghe 2007, s 615).   
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Metod 

Datainsamling 

 

För att kunna samla in så mycket och så varierad information som möjligt bestämde jag mig 

för att genomföra fokusgruppintervjuer. Genom dessa hoppades jag kunna fånga upp flera 

nyanser i medarbetarnas och ledningens upplevelser kring förändringen som tillsammans 

skulle kunna skapa en tydlig bild av vilka element som de anser vara av vikt vid en 

förändring. Fokusgruppintervjuer syftar till att samla information om hur människor, i det här 

fallet medarbetare, som gått igenom en viss händelse upplever och skapar mening kring 

densamma (Bryman, 2002, s 327). Foskusgruppsintervjuer är också ett bra sätt att få veta 

varför respondenterna tycker och känner som de gör eftersom de ofta själva tar reda på och 

utmanar varandras orsaker till varför de tycker som de gör (Bryman, 2002, s 326). Detta 

passar mitt syfte väl eftersom jag vill gå på djupet med medarbetarnas upplevelser av den 

strategiska förändring som skett. 

 

Det finns dock både styrkor och svagheter med att göra fokusgruppintervjuer. I vissa fall 

påverkas individerna starkt av vilka åsikter gruppen uttrycker och undertrycker därför sin 

egen personliga åsikt eller upplevelse till förmån för gruppens. Detta skulle kunna bidra till att 

variationen av de skilda upplevelserna inte blir så varierad som de egentligen är. Min 

förhoppning är att de positiva sidorna överväger detta. Till exempel så hoppas jag kunna få 

fram fler nyanser i intervjuerna genom att genomföra dem i grupper, respondenterna får 

därigenom chansen att diskutera och utveckla sina svar. Det är även ett tidseffektivt sätt att 

samla in information på och passar studien väl då min tid på plats är begränsad. 

Respondenterna har även möjlighet att tillsammans lyfta ämnen eller frågor som de själva 

tycker är viktiga vilket i mitt fall tjänar ett syfte för studien. 

 

Som komplement till intervjuerna avsåg jag att göra en dokumentgranskning för att styrka 

bakgrunden och få en djupare förståelse för hur organisationen planerat förändringen och vad 

som eventuellt kunnat förändra utfallet. Det visade sig dock att tillgången på dokument som 

rör förändringen var väldigt begränsad och en intervju med HR-chefen blev istället källan till 

bakgrundsinformationen. Denna gjorde att jag fick en klarare bild om intentionerna bakom 

förändringen och hur processen fortlöpt efter initiering. 
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Den första kontakten med HR-chefen på organisationen gav mig snabbt en inblick i att det 

inte fanns några dokument att tillgå för att kunna följa hur de formellt gått tillväga med 

förändringen från beslut till implementering. Inte heller fanns det dokumenterat några 

tidsramar eller riktlinjer för hur de skulle ta sig an den förändring de stod inför. Därför 

kommer bakgrundsinformationen, resultatet och analysen att baseras på information från HR-

chefen, chefen för resursteamet och därefter de upplevelser som jag fått från 

ledningsgruppen/cheferna och medarbetarna som ingår i resursteamet. 

 

Då HR avdelningen på organisationen informerade chefer och ledningsgrupp om att jag skulle 

komma och genomföra intervjuer med medarbetare om den förändring som skett i och med 

sammanslagningen av avdelningarna till större områden uppstod först ett starkt motstånd mot 

detta. Bland cheferna uttrycktes det oro för att intervjuerna skulle röra upp känslor och 

förstöra det arbete som cheferna lagt ner på att medla i situationen. Medarbetarna upplevde 

det som jobbigt att sitta i intervjuer med en person de inte kände och kunde inte se poängen 

med studien. Detta gjorde att jag fick byta fokus och istället för att intervjua medarbetarna i de 

två tidigare nämnda grupperna så kom jag att intervjua medarbetare ur det nyformade 

resursteamet samt ledningsgruppen och chefen för resursteamet. 

 

Urval 

 

Eftersom studien sker på uppdrag av organisationen som genomfört förändringen så begränsas 

urvalet till deras verksamhet. Där utöver avgränsas urvalet ytterligare på grund av kravet att 

respondenterna måste ha varit i kontakt med den aktuella förändringen. Detta innebar att i 

gruppen av medarbetare som består av ca åtta medlemmar hade endast sex möjlighet att delta 

i en intervju. Ledningsgruppen består även de av åtta personer varav endast tre kunde delta i 

en intervju. Eftersom verksamheten måste kunna fortsätta trots att jag gör min studie var detta 

en faktor som jag inte kunde påverka i någon större utsträckning. Jag fick istället anpassa 

respondentgrupperna till de respondenter som hade möjlighet att delta. Utöver det var hade 

jag inte fler kriterier än att de just skulle ha en relation till den förändring som skett. 
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Trots få respondenter så anser jag att de bidragit på ett väldigt positivt sätt genom att de varit 

så nära förändringen och därför kunnat ge en klar bild om hur den gått till samt att de haft 

många tankar och upplevelser att dela med sig av. 

 

Databearbetning 

 

Intervjun med HR-chefen och avdelningschefen för resursteamet gjorde jag innan 

gruppintervjuerna och detta gav mig möjlighet att ställa frågor i gruppintervjuerna som 

speglar det som faktiskt skett så att jag får de mest uttömmande svaren som möjligt. 

Bakgrundsinformationen gav mig goda möjligheter att förbereda frågor (se bilaga 1) som gick 

att jämföra mellan grupperna. Analysen kommer delvis bestå av resultaten från 

respondenterna och hur de har upplevt förändringen, där kommer också finnas en koppling till 

dokumentgranskningen/intervjun gjort. 

 

För att säkerställa en god kvalitet på bearbetningen av datamaterialet valde jag att spelat in 

intervjuerna på diktafon. Jag har därefter gjort en partiell transkribering av intervjuerna för att 

plocka ut essensen av det respondenterna sagt.För att kunna göra detta valde jag att gå vidare 

med min tematisering genom att läsa igenom det jag transkriberat, utifrån det skrev jag sedan 

ner de meningar som berörde samma ämne på ett papper. Detta gjorde att fyra grupper 

framkom som de som respondenterna beskrivit mest frekvent under intervjuerna. De temana 

som jag såg var kommunikation och information, tillhörighet och trygghet, självkänsla och 

kompetens och slutligen uppföljning. Efter att ha tagit fram dessa teman skrev jag ner vad 

medarbetarna respektive representanterna från ledningsgruppen sagt om dessa fyra. 

 

Då jag lagt stor vikt vid att skilja ut eventuella likheter eller skillnader mellan grupperna valde 

jag att göra på detta sätt. Jag bedömer att det som kommit fram är intressant baserad på vad 

som sägs och inte hur det har uttryckts.  Detta gör att jag kunna fokusera på att tematisera 

utefter vad som kommit fram i intervjuerna och sedan skapa diskussion kring det utan att 

ordagrant åter ge hur respondenterna uttryckt sig. 

 

Under tiden som jag bearbetat mitt empiriska datamaterial har jag även fördjupat mig i redan 

befintlig forskning kring de ämnen som under processens gång visat sig vara av vikt. De berör 
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bland annat medarbetarnas kompetens och självkänsla, samt deras känsla av tillhörighet och 

förtroende för ledningen och organisationen. 

 

Genom att utöver min förförståelse ta del av tidigare forskning på området 

organisationsförändring har bilden av att kommunikation, delaktighet och förändringens 

påverkan på medarbetaren som individ förstärkts tillsammans med betydelsen av 

medarbetarnas känslor kring förändringen och kopplingen till den egna gruppen. 

 

Jag har därefter i analysen resonerat kring vad som kommit fram i intervjuerna som det mest 

betydelsefulla för medarbetarna när det kommer till förändringsarbete samt hur det liknar eller 

skiljer sig från ledningens utsagor samt kopplat detta till tidigare nämnda forskning och 

litteratur. 

 

Förförståelse 

 

Jag har en viss förförståelse om organisationen på så sätt att jag är bekant med deras 

värderingar och hur det arbetar med dessa. Jag har även viss erfarenhet av hur de driver 

processer samt hur den interna dynamiken mellan chefer, medarbetare och avdelningar ser ut. 

Detta kan påverka min studie på så sätt att jag gör antaganden om hur de planerat att 

implementera förändringen utifrån min kunskap om deras värderingar och arbetssätt. Att jag 

har viss erfarenhet av den interna dynamiken kan påverka mitt sätt att tolka svaren hos 

respektive respondentgrupp. Min förförståelse kan även vara positiv och hjälpa mig i min 

studie. Till exempel kan jag genom min förförståelse förstå interna uttryck. Jag har även en 

förståelse för hur det dagliga arbetet går till samt hur hierarkin ser ut inom organisationen 

vilket kan bidra till ökat förtroende hos respondenterna eftersom jag är bekant med deras 

vardag och utifrån det kunnat skapa en gemensamgrund för oss att diskutera kring. 

 

Jag har även med mig förförståelse genom mina tidigare studier om organisationsförändring, 

gruppdynamik och sociologi. Den förförståelsen gör att jag redan innan studien börjar har 

tankar och idéer kring hur en organisationsförändring påverkar de som berörs av den samt hur 

en organisationsförändring kan implementeras. Jag är medveten om att denna problematik 

finns och kommer därför i det yttersta försöka att vara så objektiv som möjligt när jag tolkar 

och analyserar mitt material. Genom hela processen med intervjuer och transkribering har jag 
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varit uppmärksam på hur jag uttryckt mig samt hur jag senare transkriberat och tolkat det 

medarbetarna och ledningen delat med sig av. Genom att göra detta har jag försökt att i största 

möjliga mån lägga förförståelse och egna värderingar åt sidan för att kunna presenterat ett så 

objektivt resultat som möjligt. Trots detta kan jag inte garantera att min studie är objektiv men 

jag anser att trovärdigheten ökat genom mitt sätt att arbeta. 

 

Etik & trovärdighet 

 

När det kommer till frågan om etik kommer organisationen i studien vara helt anonym precis 

som de deltagande respondenterna. Ingen kommer att anges vid namn och alla kommer få 

möjligheten att avbryta om de känner sig obekväma eller av annan anledning inte vill vara 

med. Det finns ett undantag och det är avdelningschefen vars titel gör att hen kan identifieras 

inom organisationen och vars svar kommer att redovisas enskilt. Anledningen till detta är att 

jag under min genomgång av de data jag samlat in sett att hen utgör en viktig länk mellan de 

båda andra respondentgrupperna. Jag har varit noga med att kontrollera hur avdelningschefen 

ställt sig till detta innan jag publicerar mina resultat. Utomstående kommer inte kunna 

identifiera hen eftersom organisationen är anonym. 

 

För att respondenterna ska kunna känna att de kan ge sin version av förändringen kommer jag 

inte heller att avslöja vad som sagts av vem till någon annan utanför just den gruppen av 

respondenter. De som deltar kommer dock veta vem som är vem och detta är något som kan 

påverka deras vilja att uttrycka sina åsikter som jag är medveten om. Jag kommer heller inte 

ta med alltför detaljerad information i rapporten om förändringen som på något sätt kan peka 

ut organisationen. 

 

Trots att jag väljer att inte transkribera mina intervjuer i sin helhet kommer jag kunna 

garantera trovärdigheten genom att jag har inspelningarna att arbeta utifrån när jag skapar 

mina teman och att fokusera på det som kommer fram i dem som extra viktigt. Då mitt fokus 

är att presentera vad som upplevs vara påverkansfaktorer samt skillnader och likheter mellan 

grupperna är en fullständig transkribering inte nödvändig. Detta kan utgöra en risk i form av 

att en påverkansfaktor som är mindre framträdande än andra kommer i skymundan men det är 

en risk jag är villig att ta. 
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Bidrag till befintlig forskning 
 

Redan existerande studier har ofta stort fokus på delar av processen eller delar av det resultat 

och de upplevelser som en organisationsförändring för med sig.  Jag anser att tidigare 

forskning vid få tillfällen ser på förändringar ur fler än en synvinkel. De har ofta fokus på 

antingen medarbetare eller ledning som till exempel Liu & Perrewé (2005) som till största del 

utgår från medarbetarnas sätt att skapa mening kring en förändring. Målet med min studie är 

därför att jämföra ledningens och medarbetarnas upplevelser av förändringen och därigenom 

komplettera helhetsbilden av vad som sker under en organisationsförändring i form av 

upplevelser från agenter och recipienter.  

 

Liu & Perrewé (2005, s 274) beskriver i sin studie hur viktigt det är för förändringsagenter att 

ta hänsyn till förändringsrecipienters känslor. De beskriver också att recipienterna precis som 

agenterna behöver tid på sig för att skapa mening kring en förändring och att de i början av 

förändringen kan ha mycket blandade och motsägelsefulla känslor. Då recipienterna eftersom 

kan skapa mening kring vad förändringen innebär för dem och deras arbete blir känslorna inte 

längre lika spretiga och de kommer till tydligare uttryck i form av attityder och handlingar. 

Så för att dessa attityder och handlingar skall vara så positiva som möjligt så handlar det om 

att agenterna förstår och behandlar recipienternas känslor väl redan i ett tidigt stadium av 

förändringsarbetet.  Den mening som recipienterna skapar kring förändringen och hur den 

påverkar dem mynnar så småningom ut i hur de kommer att tolka och uppfatta hela 

förändringsprocessen. Detta kan även ligga till grund för hur resultatet av framtida 

förändringsarbete kommer att se ut (Liu & Perrewé, 2005, s 270).  

Om förändringsagenterna därför tidigt kan influera recipienterna mot att förändringen bär med 

sig något positivt kan de alltså öka chanserna för att recipienterna kommer att uppleva 

förändringen i stor som lyckad och positiv. Vilket i sin tur skulle leda till positiva attityder 

och handlingar från recipienterna. Den nämnda artikeln visar på ett tydligt sätt hur viktigt det 

är för förändringsagenter att uppmärksamma recipienternas känslor och upplevelser tidigt. 

Detta kan göras genom att skapa ett forum där recipienterna får möjlighet uttrycka sina 

upplevelser kring förändringen. På det sättet kan ledning och medarbetare skapa en gemensam 

grund att stå på i det fortsatta förändringsarbetet. 
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Mitt bidrag till det befintliga forskningsfältet blir därför att lyfta fram vad medarbetare 

upplever och känner kring en organisationsförändring samt hur det liknar eller skiljer sig från 

det som ledningen upplever och känner, samt hur de kan arbeta med detta för att gemensamt 

nå bästa möjliga resultat. 

Resultat 

 

För att besvara mina två första forskningsfrågor om hur medarbetare och ledning upplevt den 

förändring som skett samt vilka faktorer de anser har varit viktiga i processen, har jag valt att 

beskriva svaren från intervjuerna i löpande text. Jag har som jag tidigare nämnt valt att skapa 

fyra olika teman för att tydliggöra det mest centrala i svaren. Temana berör kommunikation 

och information, tillhörighet och trygghet, självkänsla och kompetens och slutligen 

uppföljning och har tydligt kommit fram i intervjuerna som viktiga påverkansfaktorer. Båda  

respondentgrupperna har lyft dessa områden men inte alltid beskrivit dem på samma sätt. 

 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur de två grupperna samt chefen för resursteamet 

upplevt processen och hur de anser att det ser ut i dagsläget. Avdelningschefen svar ingår som 

en del av ledningens men utgör en viktig länk mellan dem och medarbetarna. 

 

Innan jag går djupare in på de olika temana så vill jag beskriva en del av resultatet som 

egentligen passar in under flera av temana men står sig bäst själv.  

Medarbetarna uttryckte vid ett flertal tillfällen under vår intervju att de tycker att grundtanken 

med förändringen är bra, de tycker även att teamets tänkta funktion är något som behövs inom 

organisationen. På samma sätt uttrycker sig ledningsgruppen att de upplever att gruppen 

nytjats till bra saker även om det inte alltid varit rätt saker. Anledningen till att jag väljer att 

skriva dessa uttryck här är för att det resultat som följer kan framstå som övervägande 

negativt, taget ur sitt sammanhang och tidigare nämnda åsikter spelar en stor roll för 

förändringen. 
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Kommunikation/Information 

 

Medarbetarnas upplevelser:  

Medarbetarna beskriver att de fått information om bakgrunden till att de skulle få fasta 

kontrakt, alltså lagändringen som blivit en del av problemet med överkontraktering i 

organisationen dvs. att organisationen har fler fasta kontrakt än de önskar samt använder mer 

timmar än planerat. De säger att de har svårt att förstå hur det kunna bli på det här sättet och 

nämner att de i början funderade kring hur det hade kunna bli så hög överkontraktering. De 

beskriver också att det under samma tid florerade en hel del rykten om hur utvecklingen 

skulle bli. De upplevde att spekulationerna bidrog till en känsla av osäkerhet och många 

frågor som inte besvarades. 

 

Medarbetarna upplevde redan i initieringen av förändringen att de inte sågs som en del av 

processen eller de hade möjlighet att vara delaktiga i den. De beskriver att den känslan håller i 

sig genom hela förändringen. De beskriver att resursteamet som de skulle ingå i skapades utan 

mer detaljerad information och att de började arbetet med att vara resurser åt organisationen 

utan utbildning eller kommunikation kring uppgifter och krav för den nya tjänsten. Trots att 

de arbetade på ett annat sätt och på andra avdelningar än tidigare kom det ingen information 

till dem som tydliggjorde hur de skulle arbeta och vad som förväntades av dem. 

 

De berättar också under intervjun att de inte haft någon form av överlämnande tillsammans 

med tidigare avdelningschef och den nya chefen, endast det årliga medarbetarsamtalet. Detta 

är något som är klart uttryckt från ledningen ska genomföras då en medarbetare byter chef och 

avdelning. Medarbetarna verkar inte ha varit medvetna om att detta ska ske och uttrycker att 

cheferna säkert haft ett eget överlämnande. Ett överlämnande där de inte varit deltagande. De 

antar att cheferna på detta möte kommunicerat kring respektive medarbetares förmågor och 

kompetens, det är i alla fall deras förhoppning att så skett. 

 

När det första avdelningsmötet för gruppen hålls beskriver medarbetarna att det “kändes 

oseriöst”. Av vad som beskrivs efter den kommentaren kommer det dock fram att själva mötet 

kanske inte var oseriöst men att det upplevde informationen om hur de skulle arbeta som ett 

oseriöst arbetssätt. De tolkade informationen som att de förväntades kunna lite om mycket 

och många gånger kände de att de endast fanns på avdelningen för att det skulle finnas en 
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personal där för kunderna. De kände inte att de hade kunskapen som krävdes för att utföra 

arbetet på ett tillfredställande sätt och de upplevde samtidigt att ledning och chefer inte 

bedömde att det var det viktigaste. 

 

De beskriver också att de inte upplevde att det fanns någon klar målbild som kommunicerats 

ut till dem om hur gruppen skulle fungera. De efterlyser också att det hade varit önskvärt att 

få vara en del av processen i framtagandet av till exempel riktlinjer för den grupp som det 

skulle komma att ingå i, alternativt att de fått mer uttömmande och kontinuerlig information 

kring var man befinner sig i processen och vad som är nästa steg. 

 

När det nu gått nästan ett år sedan gruppen startades upplever de fortfarande att 

kommunikationen kring målbilden är något oklar. De säger att helhetsbilden kring vad 

gruppen ska göra och uppnå fortfarande är något otydlig för dem. De upplever det också som 

att kommunikationskedjan från dem, till avdelningschefer och ledning inom organisationen 

har brister. De hävdar att det inte finns klara och tydliga forum för dem att ta upp problem 

eller frågor kring resursteamet. De beskriver också att vid de tillfällen som de faktiskt uttryckt 

behov av exempelvis utbildning för att kunna arbeta på en viss avdelning har responsen varit 

bristfällig och allt för många gånger endast runnit ut i sanden. 

 

De beskriver även i intervjun hur bättre kommunikation från ledningen och avdelningschefer 

skulle kunna underlätta deras förståelse för varför de måste arbeta på så många avdelningar 

och byta arbetsuppgifter flera gånger under en dag. Målet med gruppen är som jag beskrivit 

tidigare att fylla korttidsfrånvaro samt att hjälpa avdelningar som har ett extra högt tryck. De 

säger att det säkert finns kommunikation i chefsledet om vilka som är sjuka eller varför det 

behövs extra medarbetare på en avdelning en viss dag, men att de inte har möjlighet att ta del 

av den. Om de hade möjlighet att del av den informationen säger de att de skulle få en större 

förståelse för varför deras arbetsdag ser ut som den gör och genom det underlätta för dem. 

 

Ledning/chefers upplevelser:  

Chefernas upplevelser av kommunikationen och informationen skiljer sig på vissa punkter 

från medarbetarnas, men även här finns punkter där det finns en samsyn. Till att börja med 

har cheferna upplevt att beslutet om att skapa resursgruppen togs gemensamt i 

ledningsgruppen och att informationsflödet utgått därifrån. De beskriver att det finns ett 
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tydligt flöde genom vilket informationen bör gå, från ledning, till avdelningschefer och ut till 

medarbetare. De säger dock samtidigt att detta flöde inte alltid fungerar problemfritt i 

vardagen. Orsaker de nämner till att det inte fungerar optimalt är att avdelningsmöten ibland 

ställs in, att det är för få deltagare eller att avdelningschefer vid vissa tillfället inte kunnat 

delta vid tidigare informationsmöte med ledningen. Detta gör att informationen inte når fram. 

De gör också kopplingar till att medarbetarna måste vara mottagliga för information, vilket de 

upplever inte alltid är fallet. 

 

De kan i backspegeln se hur viktigt det är med tydlig information kring förväntningar på en 

förändring och att det är just brist på detta som gör att de idag inte är helt nöjda med vad 

processen lett till. De anser att kommunikationen från början av processen var bra, men att 

den på vägen blivit otydlig och att de sedan en tid tillbaka stramat åt detta med hjälp av nya 

riktlinjer och tydligare mål. De menar att detta omtag mottagits positiv av medarbetarna och 

att kanaler och forum för medarbetarna att lyfta frågor och åsikter kring förändringen finns. 

De resonerar även kring problematiken med att länge arbeta på utformningen av information 

som sedan presenteras men inte följs upp, med till exempel forum för diskussion och 

reflektion. De uttrycker att de kan ha förståelse för att medarbetarna kan behöva längre tid att 

ta till sig informationen än de tidigare tänkt. 

 

Avdelningschefen för resursteamet bekräftar ledningsgruppens och medarbetarnas bild av att 

kommunikation och information inte är organisationens starkaste sida samt att kedjorna för de 

samma inte alltid fungerar som de borde. Hen delar även ledningens upplevelse av att 

medarbetarna som berörts inte fullt ut varit mottagliga för informationen som givits. Hen 

upplever dock att information och kommunikation mellan hen och ledningsgruppen varit väl 

fungerande. På frågan om hen tror att medarbetarna i resursteamet upplevt kommunikationen 

som lika öppen och transparent som hen och ledningsgruppen blir svaret nej. En positiv 

aspekt är det avdelningsmöte som hen haft med sina medarbetare där hen beskriver att de haft 

möjlighet att ställa frågor, samt ventilera åsikter kring processen och utfallet. Utöver det sker 

kommunikationen mellan hen och övriga avdelningschefer och medarbetarna enligt hen till 

stor del ”på stående fot” eller via textmeddelanden. Detta upplever hen har fungerat bra och är 

något som kommer att fortsätta. Efter kompletterande information till andra avdelningschefer 

om riktlinjer och ansvarsfördelning kring gruppen har även den kommunikationen blivit 

bättre. 

 



24 
 

Tillhörighet/Trygghet 

 

Medarbetarnas upplevelser:  

Medarbetarna säger att de från början sökt sig till sina tidigare avdelningar för att det har 

trivts med de arbetsuppgifter som finns där. Därför upplevde de omställningen med att in gå i 

resursteamet som något omtumlande och rörig. De känner fortfarande än idag att de inte har 

full koll på vad som förväntas av dem. Detta skapar en känsla av osäkerhet bland 

medarbetarna. De nämner igen att de inte haft något överlämnande möte med mottagande 

respektive överlämnande chef vid skapandet av avdelningen och övergången till densamma. 

De uttrycker en förhoppning om att detta skett mellan avdelningscheferna utan att de deltagit. 

 

Medarbetarna uppger att det fått skriva på en lista vilka avdelningar de helst skulle vilja arbeta 

på, men de upplever inte att det gett något större genomslag för någon. Enskilda individer 

upplever att deras önskemål till viss del mötts, men även i de fallen endast till viss del. 

Känslan de beskriver av att inte känna att de tillhör någon avdelning längre så som de gjort 

tidigare, gör att de heller inte ser på sin avdelning som likställd med de andra avdelningarna. 

De beskriver ett utanförskap som ett resultat av att vara en del av resursteamet. De beskriver 

också att detta utanförskap inte enbart är på avdelningsnivå utan att det även känner så mot 

organisationen som helhet. En bidragande faktor till detta tror de kan vara att andra 

medarbetare vars kontrakt inte blev omvandlade till fasta vid lagändringen uttryckt irritation 

mot dem. 

 

Medarbetarna säger att de skulle känna sig tryggare om de hade en fast utgångspunkt. De 

beskriver hur de saknar den känsla av samhörighet som de haft på tidigare avdelningar, till 

exempel saknar de att ha mer kontinuerliga avdelningsmöten och den fasta punkt och form av 

trygghet som en avdelningstillhörighet utgör. Ytterligare en bidragande faktor till denna 

känsla är att de i dagens läge inte känner sig ha koll på vilka personer som ingår i deras egen 

avdelning. 

 

De ger som exempel att det skulle känna sig tryggare om de kunde ha förslagsvis tre 

avdelningar som var deras huvudområde, tre avdelningar att utgå ifrån och lära sig mer 

ingående. De skulle också uppskatta om de övriga avdelningscheferna hade bättre koll på 

vilka de är och genom det kan ge den lite extra stöd under tiden de lär sig en ny avdelning. På 
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så sätt skulle de känna sig tryggare i sina nya arbetsuppgifter och veta att det finns någon till 

hands om de stöter på problem tills det att det lärt sig avdelningen helt. 

 

Vidare beskriver de även att de inte känner en lika stark koppling till sin avdelningschef som 

de skulle vilja ha. De kommenterar dock att det mest troligt beror på att chefen har väldigt 

mycket uppgifter på sitt bord, att hen helt enkelt har svårt att hitta tid till avdelningsmöten och 

liknande. Problematiken med just deras avdelning som arbetar i hela organisationen är att 

kontinuerliga möten och informationer försvåras av att inte vara en fast avdelning utan en 

avdelning som har hela organisationen som arbetsområde. De beskriver att idag måste chefen 

för avdelningen söka upp sina medarbetare ute i organisationen, vilket tar tid och ändå inte 

bidrar till samhörigheten medlemmarna emellan. 

 

Ledning/chefers upplevelser:  

Ledningen uttrycker att det skall ske ett överlämnande mellan överlämnande och mottagande 

chef tillsammans med medarbetaren när individen byter avdelning och där med även chef. 

Ledningsgruppen upplever att känslan i resursteamet och i organisationen i stort är att teamet 

inte har den attraktionskraft som den borde ha. Ledningsgruppen hävdar att 

avdelningscheferna arbetar nära sina medarbetare och att det finns en daglig kontakt, bland 

annat genom dagliga uppstartsmöten. En av medlemmarna i ledningen uttrycker att teamet 

kunnat ligga under ett annat ansvarsområde som är närmare knutet till den dagliga 

verksamheten. Samtidigt upplever ledningen att motviljan att arbeta i resursteamet till viss del 

kan förklaras av att medarbetarna placerades under den avdelningen per automatik utan att 

berörda kunna påverka beslutet. 

 

Avdelningschefens upplevelse förstärker medarbetarnas i den mening att även hen är 

medveten om att medarbetarna blivit ifrågasatta av andra medarbetare från andra avdelningar 

som inte fick samma möjlighet. Hen valde att kommunicera detta till övriga avdelningschefer 

för att de skulle förklara för sina medarbetare varför de inte fick detta erbjudande. Hen anser 

också att vissa medarbetare trivs bättre i gruppen än andra och kopplar ihop det med att sättet 

att arbeta inte passar alla. Hen beskriver en problematik i att medarbetarna inte arbetar nära 

sig och på grund av de förlorar den dagliga kontakten som andra avdelningar har. Hen säger 

också att det är svårt att hitta tid för att gå ut och möta sina medarbetare i verksamheten, samt 

hitta utrymme för gemensamma möten. 
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Självkänsla/Kompetens 

Medarbetarnas upplevelser:  

Medarbetarna upplever att det inte gjorts någon kompetenskartläggning i och med skapandet 

av resursteamet. Det är något de efterfrågar och anser behövs. De säger att flera chefer antagit 

att de har lämplig utbildning eller erfarenhet som de inte har. De anser heller inte att de får 

den utbildning de behöver. Visst ansvar anser de ligger på dem själva, att faktiskt säga till om 

vidare utbildning som de saknar eller känner att de behöver uppdatera. Trots detta menar 

medarbetarna att det till störst del åligger cheferna, att kartlägga och tillhandahålla nödvändig 

utbildning. I samband med detta kommer det fram att de känner sig mer osäkra på sin 

kompetens efter att ha ingått i resursteamet än vad det gjorde innan. 

  

Till stor del anser de att detta hänger ihop med att de nu arbetar på så många områden och 

därför inte har all kompetens som krävs. De beskriver det som att det ibland känns svårt att 

uppfylla kravet på att kunna lite om mycket som ställs på just denna grupp medarbetare. Då 

det får utbildning på en av delning upplever de detta som positivt, men skulle vilja ha chans 

att få mer kontinuitet när de väl lärt sig en avdelning genom att få chans att arbeta där. Den 

generella upplevelsen är att de efter utbildningen inte arbetar på den avdelningen i en 

utsträckning som gör att de kan hålla kompetensen levande. 

 

Gemensamt uttrycker de också att de många gånger känner de att önskemål om utbildning 

eller att få arbeta mer på vissa avdelningar förringas och inte tas på allvar. Detta i sin tur leder 

till att de själva känner hur de tappar engagemanget för organisationen. De beskriver 

situationen som jobbig då de inte får arbeta så mycket som de vill på de avdelningar som de 

trivs på. Samtidigt som de uttrycker att de inte känner att de har rätt kompetens för att vara på 

de avdelningar som de får vara på istället. Det finns också en gemensam känsla av att de 

ibland ersätts av flera andra extraanställda som gör deras tidigare arbete medan de istället får 

göra uppgifter som de inte känner sig helt bekväma med. I och med detta anser de att 

kompetensen som de har inte nyttjas på bästa sätt av organisationen och det gör att det ibland 

känner sig åsidosatta. Känslan av att inte ha den kompetens de borde ha bidrar till att det 

känner att de inte gör ett bra jobb. De menar att det i förlängningen påverkar kunden i 

organisationen på ett negativt sätt när de inte kan ge den bästa hjälpen, de beskriver det som 

att de endast är en person på plats men som egentligen inte har den kunskap som krävs. 
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Ledning/chefers upplevelser:  

Då intervjun kommer in på kompetens uttrycker även ledningsgruppen åsikten att 

resursteamet inte nyttjats på rätt sätt. Dock skiljer sig motiven från medarbetarnas. Ledningen 

anser att istället för att täcka korttidsfrånvaro så har många av arbetstimmarna från 

resursteamet gått åt till att täcka upp längre perioder av behov till exempel vikariat. De 

upplever dock, till skillnad från medarbetarna, att de som ingår i resursteamet har bredast 

kompetens i hela organisationen och därför passade väldigt bra att ingå i resursteamet. De 

uttrycker trots detta en medvetenhet kring att medarbetarna inte själva uppfattar sig som 

specialister eller ser sin kompetens som en stor tillgång och tycker att detta är synd. De 

beskriver en vilja att göra “reklam” för den nya avdelningen bland medarbetarna för att göra 

den mer attraktiv men också för att visa för dem hur viktig den är då de fått indikationer på att 

de berörda samt övriga medarbetare i dagsläget inte delar den åsikten. 

 

Avdelningschefen säger att hen upplevt att medarbetaren och teamet fungerat bra under 

processen. Till skillnad från ledningsgruppen uttrycker hen att gruppen hade gynnats av att ha 

en bredare kompetens än vad den faktiskt hade när den startade. Hen beskriver att de fått 

utbilda för att få den kompetensbredd som finns idag. Hen upplever trots detta att 

medarbetarnas upplevelser av att få utbildning inte alltid har varit positiva. Hen beskriver att 

medarbetarnas möjlighet att påverka områden de ska få utbildning inom även påverkat deras 

inställning till utbildningen. Vidare beskriver hen sig inte se någon större skillnad på övriga 

medarbetares arbetsuppgifter och de som resursteamet utför förutom att de ska kunna arbeta 

på fler avdelningar. 

Uppföljning 

 

Medarbetarnas upplevelser:  

Medarbetarna har inte varit med på någon form av uppföljningsmöte där de har haft möjlighet 

att utvärdera förändringesprocessen eller nuläget. De ställer sig även synnerligen frågande och 

kritiska till varför detta inte har skett. De frågar sig varför chefer och ledare inom 

organisationen inte visat intresse för att veta hur det upplever den nya gruppen och 

arbetssättet tidigare (innan denna studie). 

 

De uttrycker också att de uppskattar den chans de fått i och med denna studie att uttrycka 

tankar, idéer och frågor kring förändringen och dagsläget. 
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Ledning/chefers upplevelser: 

Ledningsgruppen säger att de inte genomfört någon planerad uppföljning varken med 

medarbetarna eller i övrigt. Det har dock genomförts en oplanerad uppföljning till följd av att 

målet med resursteamet inte helt infriats. De beskriver att reflektion kring processen och 

utfallet är något som borde ha fått lite mer utrymme. 

 

Avdelningschefen uttrycker att inte heller hen haft någon uppföljning med medarbetarna men 

att hen varit delaktig i ledningens omtag och uppstramande av riktlinjer för användandet av 

resursteamet som gått ut till avdelningscheferna. Hen anser dock att organisationen har brister 

i uppföljning. 

 

För att sammanfatta resultatet kan man alltså skilja ut att viktiga aspekter för både 

medarbetare och ledning är kommunikationen under processens gång, båda grupperna 

diskuterar även kompetens som en viktig del i det nyskapade teamet även om de i detta fall 

har något olika syn på hur det faktiskt ser ut med kompetensen i teamet idag. Vidare 

reflekterar båda grupperna över att någon uppföljning inte skett. Medan ledarna tycker att det 

fungerar relativt bra trots detta har medarbetarna synen att den uppföljning skulle vara 

nödvändig för att ledningen ska kunna ta del av deras tankar och åsikter kring en förändring 

av det slag som just skett. En ytterligare faktor som främst kommer från medarbetarna är 

känslan av att inte höra till, att ha förlorat sin fasta punkt på arbetet. Detta är något som 

avdelningschefen är medveten om men som inte framkommer lika tydligt hos ledningen, 

förutom genom att de uttrycker att resursteamet inte fått den status de först trott. Varför dessa 

skillnader finns kommer jag gå djupare in på under analysen. 
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Analys/Diskussion 

 

Jag vill börja det här avsnittet med en jämförande analys kring de resultat som redovisats ovan 

och genom den besvara frågan som rör vilka likheter och skillnader det finns mellan 

medarbetarnas och ledningens upplevelser av förändringen samt påverkansfaktorerna. Jag 

kommer även här att följa de tidigare utstakade temana. Därefter gör jag en analys kring den 

sista frågeställningen som berör meningskapande, psykologiska kontrakt och delaktighet och 

vilket betydelse dessa tre har i en förändringsprocess. 

 

Kommunikation/Information 

 

Det finns forskare som hävdar att medarbetarnas syn på huruvida förändringen är nödvändig 

eller inte kan förändras under processens gång Liu och Perrewé (2005, s 270). Med hjälp av 

kommunikation kring varför förändringen är nödvändig samt vad som kan komma ut ur den 

anser Lines (2004, s 210) att detta är fullt möjligt. Detta är i mina ögon ett tankesätt som är 

bra att ha i bakhuvudet. När det handlar om förändring så berör det också ofta motivation, att 

kunna motivera den förändring som sker och att motivera medarbetare att se till det positiva 

som kommer ur den. Detta kan ske genom just kommunikation och är därför i utsträckningen 

vad Lines beskriver.  

 

Mina data visar dock att medarbetarna redan från början tyckte att tanken med att skapa ett 

resursteam var god och den åsikten verkar inte ha förändrats under tiden förändringen pågått. 

Däremot indikerar deras svar att tidiga positiva känslor och upplevelser gentemot skapandet 

av resursteamet nu mynnat ut i en frustration över otillräcklig kommunikation kring 

densamma. Detta tyder på att det jag tidigare beskrivit även går att vända på. En dålig 

kommunikation kan alltså bidra till att känslor och attityder som i inledningen är positiva 

under förändringens gång blir negativa. Detta visar på ett troligt samband mellan 

kommunikation och känslor och attityder för den aktuella förändringen som går åt båda håll. 

Jag kan därför konstatera att känslor under en förändring kan skifta, men det är inte endast 

från negativa känslor till positiva som en stor del av forskningen visar. Mina data visar att det 

även fungerar åt motsatt håll. Att positiva känslor kan förvandlas till negativa under 

förändringens gång. 
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Medarbetarna nämner i intervjuerna att de fått information i ett tidigt skede av processen men 

att informationsflödet sedan stannat upp. De påpekar också att de saknar en fungerande 

tvåvägskommunikation för att kunna uttrycka känslor och upplevelser kring förändringen som 

skett, både under processens gång men även efter att den implementerats. Genom att öppna 

dessa kanaler kan ledningen lägga en stabil grund för kommunikation och idéutbyte och ett 

gemensamt arbete i förändringar. Något som kan ha bidragit till bristen på kommunikation till 

medarbetarna kan vara att ledningens interna kommunikation in fungerat optimalt. De hade i 

början av förändringsarbetet en tydlig bild av vad de ville åstadkomma med resursteamet. 

Under förändringens gång suddades denna bild ut och delades upp i olika bilder. Det skulle 

vara underligt om detta inte haft någon som helst inverkan på hur medarbetarna ser på den 

kommunikation ledningsgruppen sänt ut och mina data indikerar att det kan vara en av 

orsakerna. 

 

Medarbetarna säger också att de idag känner att de inte hör till någon avdelning i 

organisationen, den känslan skulle kunna vara en biverkan av att byta avdelning och inte 

längre ha de rutiner som man tidigare haft. Postmes m.fl. (2001, s 235) drar liknande 

slutsatser i sin studie om att kommunikationen mellan gruppens medlemmar (där även 

avdelningschefen ingår) bidrar till att skapa ett engagemang för i detta fall resursteamet. Utan 

att ha den kommunikationen kan det hända att man även förlorar det här engagemanget. Det 

verkar vara precis vad som hänt för de medarbetare som nu ingår i resursteamet. De beskriver 

att de inte känner någon sammanhållning i teamet, att de knappt vet vilka som ingår i teamet 

och att de alldeles för sällan har den kontinuerliga kommunikation som de varit vana att ha 

från tidigare avdelningar. 

 

Postmes m.fl. (2001, s238) menar även att en välfungerande kommunikation från ledningen 

höjer medarbetares engagemang för organisationen som helhet och kommunikation från 

närmast chef, i detta fall avdelningschefen, bidrar till ett större engagemang i den egna delen 

av organisationen. Även detta går att se i de svar som medarbetarna lämnar, de beskriver dock 

ett motsatt scenario. De beskriver att denna dåliga kommunikation fått dem att känna mindre 

och mindre engagemang för organisationen. På ett liknande sätt beskriver Postmes m.fl. att 

god kommunikationen mellan ledning/avdelningschef och medarbetare visar på ett starkare 

samband med engagemang för organisationen än vad kommunikationen med sina kollegor 

utgör. 
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Gruppen av medarbetare beskriver också att de inte upplever att det finns tydliga 

kommunikationsvägar till den högre ledningen. Detta stöds tills viss del i mina data eftersom 

medarbetarna låter det lysa igenom att de inte är riktigt nöjda med hur förändringen gått till, 

att de inte haft möjlighet att kommunicera sina känslor och upplevelser eller på något annat 

sätt vara en del av processen. Trots att ledningsgruppen ger uttryck för att denna 

kommunikation finns så kan jag se tydliga tecken i mina data att så inte är fallet. Om denna 

kommunikationskanal varit mer välfungerande så kan man anta att ledningsgruppen skulle ha 

större kännedom om medarbetarnas känslor och upplevelser kring förändringen och teamet. 

Den känsla av utanförskap som medarbetarna beskriver skulle troligen heller inte finnas om 

en sådan kommunikation fanns, alternativt skulle den vara mindre framträdande i mina 

intervjuer. För att förtydliga detta förmedlar Choi (2011, s 494) i sina avslutande ord till HR-

praktiker vikten av att dela rätt information vid rätt tidpunkt. Detta menar hon kan bidra till 

medarbetares positiva attityder gentemot förändringen.  

 

En slutsats av detta skulle kunna vara att en ökad enskild kommunikation med den berörda 

gruppen i det här fallet hade resulterat i ett annat utfall vad gäller medarbetarnas engagemang 

i teamet och förståelse för de arbetsuppgifter de nu står inför. Det kanske även gått att nå en 

ökad förståelse i ledningsgruppen för hur medarbetarna upplever och påverkas av den här 

typen av förändringar. Denna slutsats stöds av Liu och Perrewé (2005, s 275) som drar en 

liknande slutsats om att initiativtagare till förändringen under en viss tid i processen bör föra 

en dialog med berörda medarbetare om hur förändringen påverkan dem personligen och 

hjälpa dem att bearbeta vad de kommit fram till i sitt meningsskapande om förändringen och 

dess påverkan på dem. Mina data visar tydligt att detta inte skett på den studerade 

organisationen vilket kan vara en bidragande faktor till att medarbetarna idag inte känner den 

stolthet för att arbeta i resursteamet som ledningen hade mening att införa. 

 

Tillhörighet/Trygghet 

 

En aspekt som kan bidra till att medarbetare känner sig osäkra på en förändring som de står 

inför kan vara tidigare upplevelser av förändringar som de upplever inte nått sitt mål. Devos, 

Buelens & Bouckenooghe (2007) ser i sin studie ett positivt samband mellan tidigare lyckade 

förändringar och medarbetares öppenhet för nya förändringar (Devos m.fl., 2007, s 18). Det 

finns ingen information i mina data som tyder på att det finns ett negativt samband på 
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organisationen som jag studerat men de rykten som medarbetarna nämner under intervjun 

skulle kunna vara en bidragande faktor till att medarbetarna inte känner sig riktigt trygga i den 

nya konstellationen. 

 

Om jag återkommer till Devos m.fl (2007,s 623) hävdar de vidare att medarbetare har lättare 

att acceptera ett beslut som förklaras av en trovärdig chef. Det kan bidra till att medarbetarna 

får förståelse för att beslutet är nödvändigt och inte endast baserat på ledningens intressen. En 

bidragande faktor till att medarbetarna eventuellt känner att de inte har tilltro till teamet, 

förändringen och i förlängningen ledningen kan vara just detta. Att de inte haft tillgång till 

den information som krävs för att få en förståelse för vad som är på väg att hända samt att den 

information som nått dem kanske nått den via just rykten och inte en enligt dem pålitlig källa.  

 

Genom detta kan jag dra slutsatsen att det verkar finnas en koppling mellan det faktum att 

medarbetarna inte upplever att de haft så mycket kontakt med varken sin avdelningschef eller 

personer ur ledningen annat än vid informationsmöten samt ett avdelningsmöte. Detta kan ha 

bidragit till den osäkerhet som de upplever kring teamet och deras uppgift i organisationen. 

Bristen på den kontakten kan även ha bidragit till en eventuell minskad tillit till ledningen, 

som det går att ana sig till i medarbetarnas svar. Dock upplevde jag under intervjuerna ett 

starkare stöd och en större förståelse för avdelningschefens frånvaro än för ledningens 

bristande kommunikation. Detta kan vara en indikation på att avdelningschefen genom att 

försöka föra en dialog vunnit förtroende, på ett sätt som ledningen inte haft möjlighet till.  

 

Postmes m.fl. (2001, s241) resonerar kring att kommunikation kan hjälpa ledningen att 

reducera ryktesspridning som bidar till osäkerhet. Detta är precis den problemantik de 

tillfrågade medarbetarna beskriver när det säger att de har hört rykten som gjort att de blivit 

osäkra på riktningen av förändringen. Ledningen beskriver att den information som gått ut 

varit tydlig, dock visar mina data att de som ingår i resursteamet inte delar den upplevelsen. 

Medarbetarna ger ett starkt uttryck för att de mötts av rykten och att de blivit ifrågasatta av 

andra medarbetare om varför de fått möjlighet att ingå i resursteamet med inte de. Detta har i 

sin tur lett till att medarbetarna känt sig osäkra i sin roll som grupp.  

 

Möjligen hade medarbetarna lättare kunnat acceptera den förändring som pågick om de fått 

tydligare och mer riktad information. Även mer frekvent information om var i processen man 

befunnit sig samt vad som är nästa steg säger de själva hade kunnat bidra till en större 
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förståelse. Van Vuuren & Elving (2008, s 355) beskriver i lite skarpare ordalag att all typ av 

informell kommunikation så som rykten stör och till och med förstör den formella 

informationen. Att därför ha mer riktad och frekvent information till de berörda medarbetarna 

hade kunnat bidra till ett ökat förtroende för ledningen samt en ökad känsla av tillit och 

gemenskap för hela resursteamet men också för organisationen. 

 

Å andra sidan talar några av medarbetarna men även avdelningschefen om att 

avdelningschefen inte varit allt för närvarande under förändringsarbetet och att medarbetarna 

heller inte upplevt avdelningsmötet som seriöst. Trots detta återkommer de under intervjun till 

hur de från början och hela vägen genom förändringen fram till dags datum tycker att tanken 

med resursteamet är bra och att den gynnar organisationen. Detta visar att känslorna kring 

själva idén inte förändrats trots upplevd dålig kommunikation och delaktighet från 

avdelningschefen och ledningen under förändringens gång. 

 

En slutsats av detta avsnitt antyder att det viktigaste för medarbetarna kanske inte alltid är att 

trivas i den närmaste kretsen av kollegor utan att kommunikationen från ledning och chef 

utgör en större del av tilliten under just förändringsförhållanden. Samtidigt kan man också se i 

medarbetarnas svar att själva förändringen i sig utgör en stor del av hur de känner för den. Om 

förändringen i sig själv kan bevisa sig tjäna ett syfte så har medarbetarna lättare att genomföra 

förändringen trots frånvarande chef/ledning. Min analys visar också tydligt att 

kommunikation spelar en stor roll i förändringsprocesser och att den information som går ut 

till berörda går ut vid rätt tid samt innehåller substans. 

 

Självkänsla/Kompetens 

 

Choi (2011, s 494) föreslår med bakgrund av sin studie, några praktiska saker som är speciellt 

riktade till HR-praktiker, att tänka på som berör självkänsla och kompetens hos medarbetarna. 

Hon menar att ledning och HR bör förse sina medarbetare med passande utbildning för att 

höja deras kompetens. Därigenom höjs även deras tro till sin egen förmåga som hjälper dem 

att anpassa sig och tillmötesgå de nya krav som ställs på dem vid en förändring. Detta är 

något som medarbetarna i min studie ger ett tydligt uttryck för att de saknat och fortfarande 

saknar. 
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Lines (2004, s 200) hävdar att förändringar som leder till att individens arbetsuppgifter förblir 

de samma eller kanske till och med ökar i variation troligen borde leda till en ganska neutral 

eller rent av en positiv reaktion från medarbetarna. Mina data visar att medarbetarnas 

förändrade förutsättningar tycks ha fått nästintill motsatt effekt hos den studerade 

organisationen. Ledningen strävade dock efter att nå just en sådan positiv syn på resursteamet 

och deras arbetsuppgifter men den delas i dagens läge inte av medarbetarna i gruppen eller av 

medarbetare i övriga organisationen. 

 

Vidare skriver Lines (2004, s 211) att det är viktigt för de som leder förändringen att på ett 

tydligt sätt förklara vilka nya krav förändringen kommer att innebära för medarbetarna som 

berörs. Lines förklarar att det skulle underlätta att göra detta om medarbetarna är involverade i 

förändringsprocessen och att det även skulle kunna hjälpa de berörda medarbetarna att 

acceptera den förändring de står inför. Detta är något som verkar ha brustit hos den studerade 

organisationen, medarbetarna beskriver att de fått allmän information men det nämns inte att 

de fått någon mer specifik insyn i vad förändringen skulle komma att innebära för dem och de 

arbetsuppgifter de hade. Inte heller har de blivit inbjudna att delta i förändringsprocessen. 

 

Ledningen beskriver på ett liknande sätt att medarbetarna till störst del fått övergripande 

information, kanske hade medarbetarna som Lines beskriver haft lättare att acceptera 

förändringen om ledningen och avdelningschefen haft en mer djupgående information med 

just de individer som skulle ingå i resursteamet för att klarlägga krav, arbetsuppgifter samt 

svara på frågor från medarbetarna. Alternativt att de involvera medarbetarna i processen och 

framtagandet av riktlinjer och arbetssätt i gruppen. 

 

Bartunek m.fl. (2006, s 201) presenterar i sitt resultat att det finns en positiv koppling mellan 

att utvecklas professionellt och att trivas i sin grupp. Detta talar helt emot mina data och vad 

medarbetarna i min studie uttrycker. De uttrycker istället en osäkerhet och en form av 

rotlöshet istället för den trygghet som bör finnas i en grupp och den tillfredställelse som ofta 

kopplas samma med just utvecklingsmöjligheter. På samma sätt som jag resonerar att det 

borde vara positivt att kunna utvecklas inom organisationen resonerar även avdelningschefen 

trots att hon är medveten om att så inte alltid är fallet. Medarbetarna å sin sida beskriver att de 

inte fått tillgång till den kompetensutveckling de känner sig vara i behov av och att detta är 

anledningen till känslor av frustration och minskat engagemang i verksamheten. 
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Slutsatsen jag kan dra av detta avsnitt är att tidigare studier beskriver ett samband mellan 

utveckling och positiva reaktioner gentemot arbetsgrupp och organisation. Även 

medarbetarna lägger stor vikt vid att känna att man kan sitt område och att kompetens är 

sammankopplat med självkänsla. Ledningen skiljer sig inte från mängden utan faller in i 

kören om att det är viktigt att ha rätt kunskap för de arbetsuppgifter man ska utföra. Det som 

skiljer sig åt är att ledningen och avdelningschefen beskriver att medarbetarna haft möjlighet 

till denna kompetensutveckling medan medarbetarna inte känner detsamma. 

 

Uppföljning 

 

Uppföljningen är en spännande del i den studie som jag genomfört. Genom intervjuerna kom 

det fram två skilda bilder av detta. Inte för att medarbetarna och ledningen upplevt en 

uppföljning på olika sätt utan för att frågorna som ställdes kring uppföljning gav olika 

associationer i de två respondentgrupperna. Ledningen har en klar bild av att det nu 

genomförts en uppföljning och ett omtag medan medarbetarna inte upplever att det 

genomförts någon uppföljning alls. Följande slutsats kan alltså dras. En uppföljning har inte 

bara ett lager, den bör i de bästa av fall inkludera alla som på något sätt deltagit i 

förändringen. Det som inte skett i den organisation jag studerat är att uppföljningen med 

medarbetarna uteblivit. Medarbetarna säger dock att de till viss del upplever det som att det 

blivit några förändringar under den senaste tiden men de kan inte direkt härleda det till en 

uppföljning. Än mindre att ledningen tillsammans med avdelningschefen gjort en utvärdering 

och en omstrukturering i riktlinjerna som gäller för användandet av gruppen Anledningen 

verkar vara att de inte visste om att denna uppföljning och detta omtag gjorts. 

 

Bartunek m.fl. (2006, s 202) påpekar hur viktigt det är att förändringens presentation följs upp 

efter genomförandet. Att presentera ett förändringsförslag och sedan inte följa upp 

implementeringen för att samla information och revidera kan orsaka problem som missnöje 

och motstånd vid nästa förändringstillfälle. Detta är något som ledningen under intervjun 

reflekterar över och uttrycker att de måste bli bättre på. Medarbetarna bidrar till detta genom 

att uttrycka att de i efterhand gärna hade varit mer delaktiga i arbetet med att skapa 

resursteamet.  
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Medarbetarna ger en samstämmig bild av att allt inte fungerat optimalt i den genomförda 

förändringen och de uttrycker en önskan om att ha planerad uppföljning samt att kunna vara 

en del av processen i framtida förändringsarbete. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns både likheter och skillnader mellan 

upplevelserna från medarbetare och ledning i denna studie. Det som är extra intressant är att 

de har många skilda åsikter samtidigt som de har en samsyn på vissa saker som om de arbetat 

med förändringen tillsammans. Denna samsyn skulle kunna grunda sig i organisationens 

värderingar som skattas högt medan skillnaderna tydligt påvisar den spann av känslor och 

upplevelser som finns i en organisation. 

 

Det som båda respondentgrupperna är överens om är att informationen funnits där men 

kanske inte alltid varit tillräcklig, de är även överens om att uppföljningen inte fungerat samt 

att gruppen idag inte ses av organisationen på det sätt som ledningen önskar. Även 

medarbetarna ger uttryck för detta. Det som de inte är överens om är hur kommunikationen 

fungerat, ledningen anser att kanaler och möjligheterna finns medan medarbetarna inte 

upplever att det är så. Medarbetarna anser sig inte ha kompetens för de arbetsuppgifter de 

förväntas utföra medan ledningen hävdar att de är de bäst lämpade att göra dessa 

arbetsuppgifter. Ledningen och avdelningschefen anser att gruppen fungerar bra medan 

medarbetarna själva ger uttryck för att de inte känner sin som en del av varken teamet eller 

organisationen.  

 

Delaktighet, psykologiska kontrakt och meningsskapande 

Delaktighet 

 

Lines (2004,s 209) beskriver i resultatet av sin studie att medarbetarnas deltagande i 

processen har ett positivt samband med flera faktorer som han beskriver som relaterade till ett 

lyckat resultat med implementeringen av en förändring. Fortsättningsvis beskriver Lines 

(2004, s 197) i sin hypotes att rättvisan i förändringsprocessen har stor påverkan på 

medarbetarnas engagemang i organisationen och denna rättvisa styrs till stor del av hur 

medarbetarna uppfattar att de blir behandlade under en förändring. Om de känner att deras 

intressen försvaras av organisationen. Målet med engagerade medarbetare kan alltså uppnås 
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av ledningen genom att bjuda in medarbetarna till att bidra och att de faktiskt överväger de 

idéer som medarbetarna har (Lines, 2004, s 198).  Detta syns tydligt i mina data att så inte 

varit fallet på den organisation som jag studerat under den förändringprocess som skett. 

 

Även Bartunek m.fl. (2006, s 202) är av samma åsikt, de anser att oavsett vilka åsikter som 

kommer fram under en förändring kan skillnaderna och likheterna dem emellan bidra med 

värdefull information. Om de som arbetar med förändringen väljer att samarbeta kring dessa 

med de som påverkas av densamma kan de tillsammans hitta den gyllene medelvägen. Om 

organisationen som studerats i ett tidigare skede involverat medarbetarna är det mycket 

möjligt att de kunnat bidra med information som varit värdefull för förändringen. Delaktighet 

i processen hade i studiens fall kunnat bidra till medarbetarnas känsla av tillhörighet och 

samtidigt bidragit till att öka deras förtroende för ledningen. Medarbetarnas svar ger också 

uttryck för detta som jag tidigare nämnt. De låter påskina att de velat vara en större del av 

processen och att de upplever det som att de kunnat bidra med värdefull information. 

 

Liu och Perrewé (2005, s 276) stödjer genom sitt resonemang den önskan som medarbetarna 

uttrycker under sin intervju. De drar en slutsats om att HR-praktiker måste se vikten av att i 

ett tidigt skeende i en förändringsprocess involvera de medarbetare som arbetar i 

organisationens operativa del och i första hand påverkas av förändringen förstärker de vikten 

av detta. 

 

Ytterligare en effekt som ledningen inte ger uttryck för att de uppmärksammat är att 

subkulturer existerar inom de flesta organisationer. Ledningen ser tydligt att organisationen är 

en och att det är så de måste tänka och arbeta. Dock visar mina data tydligt att medarbetarna 

är av en annan åsikt och att de i stor utsträckning identifierar sig med sin tidigare arbetsgrupp 

istället för med resursteamet. Detta kan i sin tur bidra till ett minskat intresse från 

medarbetarna för organisationens bästa samt en minskad vilja att samarbeta över 

avdelningsgränserna som de medarbetare som ingår i resursteamet måste göra. Här kan det 

vara läge för ledningsgruppen att fundera kring hur de kan göra resursteamet till ambassadörer 

för samarbete och delaktighet så att hela organisationen så småningom kan dela deras vision 

om en enhetlig organisation. 
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Det är även flera studier som är överens om att en av de största påverkansfaktorerna till en 

lyckad implementering av en organisationsförändring är just delaktighet från medarbetarna 

(Lines, 2004, s 211, Bartunek m.fl. 2006, s 202). 

 

Meningsskapande 

 

Bartunek m.fl. (2006, s 200) skriver även om hur tidiga initiativ att involvera både ledning 

och medarbetare i förändringsarbetet kan bidra till ett konsekvent meningsskapande där alla 

inblandade har samma bild av den förändring som sker. På det sättet kommer också 

meningsskapandet revideras under förändringens gång och kontinuerligt överensstämma med 

målbilden. Medarbetarna beskriver på samma sätt en önskan om att vid en framtida 

förändring kunna vara en större del av genomförandet redan från starten av implementeringen. 

Samt få tillgång till mer och tydligare information. 

 

I min studie finns ett väldigt tydligt exempel på hur detta kontinuerliga meningsskapande kan 

brista och det handlar om ledningsgruppen. Under intervjun med dem tar de upp att de från 

början hade en väldigt klar bild av vad som var meningen med resursteamet men att de under 

implementeringen förlorat denna samsyn. Detta kan bero på att även de under hela processen 

skapar mening kring den förändring som sker, precis som medarbetarna. Då de inte fortsatt att 

kommunicera kring meningen med resursteamet samt användandet av det samma så förlorade 

de detta gemensamma meningsskapande (Wrzesniewski, Dutton & Debebe, 2003,s 94). 

Vilket i sin tur var en bidragande faktor till att teamet inte använts på det sätt som var tänkt 

och de upplevde att de till viss del missat målbilden.  

 

Under intervjun uttrycker ledningen också en förståelse kring att medarbetarna kan behöva 

mer tid för att smälta och ta till sig en förändring som de får presenterad för sig. Liu och 

Perrewé (2005, s 275) beskriver på ett liknande sätt att de som initierar förändringen bör 

sträva efter att ha förståelse för att medarbetarna kan behöva tid för att utvärdera och skapa 

mening kring det de just fått information om. En person ur ledningsgruppen reflekterar över 

detta under intervjun och uttrycker att detta är något de borde tänka på vid framtida 

förändringar.  

 



39 
 

Psykologiska kontrakt 

 

Det psykologiska kontraktet handlar, som Lines (2004) studieresultat visar, till viss del om att 

anse sig bli juste behandlad samt att känna att organisationen medvetet tar hänsyn till sina 

medarbetare. Herriot, Manning & Kidd, (1997, s 161) beskriver att det till och med kan få 

förödande konsekvenser att bryta ett psykologiskt kontrakt och att organisationer och ledning 

bör arbeta för att inte göra det. Till exempel genom att vara medvetna om vad som ingår i 

kontraktet. De nämner också att en viktig del för att inte bryta kontraktet är att föra dialog 

med medarbetare kring vad de anser ingår i kontraktet samt hur det påverkas av förändringar. 

I det fall att medarbetarna i den förändring jag studerat känt att de haft möjlighet att påverka 

processen eller möjligen genom att de kunnat styra vilka avdelningar de skulle komma att 

arbeta på. I den mån detta gått att möta, kan det psykologiska kontraktet hållits intakt, 

medarbetarna beskriver att de på ett visst sätt känt sig åsidosatta då de inte haft någon 

möjlighet att uttrycka sig eller påverka implementeringen av resursteamet. Detta skulle från 

medarbetarnas sida kunna tolkas som ett brott av det psykologiska kontraktet.  

 

Å andra sidan finns det en möjlighet att organisationen sett på det psykologiska kontraktet på 

ett sätt som är skilt från medarbetarna. Det är möjligt att de med helhetsbilden i grunden 

ansett att det psykologiska kontraktet inneburit att medarbetarna inte borde ha något emot att 

arbeta i hela organisationen. Medarbetarna kan dock ha en annan syn på detta än ledningen. 

Organisationens uttalade värdering om att bidra till att individer utvecklas i sina yrkesroller 

kan ha varit en bidragande faktor till ledningens positiva syn på det nya resursteamet och 

möjligheterna för de som skulle komma att arbeta där som inte delades av medarbetarna. 

 

Dent & Goldeberg (1999, s 26) menar att det ofta är så att det inte är förändringen i sig som 

framkallar ett eventuellt motstånd hos de som berörs. De beskriver istället att det är 

osäkerheten kring densamma som gör att de berörda medarbetarna reagerar med motstånd. 

Rädslan att förlora sitt arbete eller att inte passa in i de nya förutsättningarna bidrar till denna 

osäkerhet. I förbindelse till detta går det att se kopplingar till det psykologiska kontraktet 

eftersom medarbetare ofta sätter stor tillit till organisationen de arbetar på som en stabil aktör 

i sina liv som de anser sig kunna lita på.  

 

Schweiger & Denisi (1991, s 126) presenterar i sin studie, resultat som stödjer, att när 

medarbetarnas kända sfär sätts i gungning av osäkerhet kring en förändring finns stor risk för 
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att det påverkar medarbetarnas tillit till organisationen. Genom detta kan det psykologiska 

kontraktet vara hotat. Medarbetarna som jag intervjuat säger att de trivts bra på sin tidigare 

avdelning och att de sökt sig till den avdelningen för att det är de arbetsuppgifterna de trivs att 

arbeta med. Då deras arbetsuppgifter nu förändrats, utan att de haft möjlighet att påverka 

detta, kan det därför vara så att de anser att det psykologiska kontrakt som de haft med 

organisationen brutits. Därför ger de som Schweiger & Denisi (1991, s 127) även beskriver 

uttryck för att ha förlorat både engagemang och förtroende för organisationen, vilket i värsta 

fall kan leda till att medarbetare lämnar organisationen. 

 

För att besvara min frågeställning som berör delaktighet, meningsskapande och psykologiska 

kontrakt så konstaterar jag att dessa tre spelar en stor roll i ett förändringsarbete. På många 

sätt berör många tidigare studier någon eller flera av dessa faktorer på ett eller annat sätt i 

förhållande till organisationsförändring. Det som framstår mest i den studie jag genomfört och 

de data jag fått fram och tidigare redovisat, visar att alla faktorer påverkar det slutliga 

resultatet av en organisationsförändring. 

  

Metoddiskussion 

 

Med denna studie finns det begränsningar som möjligen haft påverkan på resultatet. Det 

faktum att det är en fallstudie som genomförts på en bestämd organisation har sina nackdelar 

eftersom det kan finnas påverkansfaktorer inom den som kanske inte framkommit i en studie 

av en annan organisation och tvärtom. Det finns även begränsning i form av att studien varit 

tvungen att anpassas till motstånd som uppvisats, samt att studien genom att ta hänsyn till den 

dagliga verksamheten endast haft tillgång till en del av de respondenter som berörts av den 

behandlade förändringen.  

 

En ytterligare faktor som möjligen haft påverkan på resultatet är det faktum att jag 

genomförde intervjun med medarbetarna sist. I det fall att jag genomfört den intervjun först 

hade jag möjligen på ett annat sätt kunna rikta frågorna till de resterande respondenterna för 

att få ut mer information om de områden som medarbetarna ansåg viktiga och som sedan kom 

att bli mina teman. I den studie som nu genomförts är svaren inte så uttömmande som jag 

önskat från ledningens sida kring de teman som till slut kom fram. Frågorna har i stort sett 
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ställts på liknande sätt och berört samma områden för alla respondenter men på grund av 

respondenternas associationer har svaren inte alltid berört den grupp som studien syftar att i 

första hand undersöka. Detta i sin tur visar dock på att de olika grupperna ser på förändringen 

på olika sätt. 

 

Min förförståelse har även gjort att jag haft tankar och idéer om vad som skulle kunna bli 

aktuellt som framträdande teman och detta kan i efter hand ha påverkat mitt sätt att se på 

respondenternas svar så att de skulle passa min förförståelse. Detta har också bidragit till att 

jag i början läst in min på material som jag trott ska komma att träda fram. Jag har i efterhand 

fått komplettera och läsa in mig på fler ämnen än jag trott. Detta ser jag på som positivt, det 

bevisar att det är svårt att veta vad människor tänker och känner och framför allt hur de 

associerar.  

Förslag på vidare forskning 

 

För de som vidare vill utveckla detta forskningsområde kommer här några rekommendationer. 

Det finns ett intresse för denna typ av forskning inte minst hos de organisationer om genomför 

förändringar.  

 

Att kunna jämföra flera olika typer av organisationer och deras sätt att genomföra processen 

och följa upp är ett sätt att ta denna forskning vidare. Ett annat sätt är att genomföra studier på 

två verksamheter inom samma organisation som genomgår samma förändring för att tydlig få 

fram vilka faktorer som påverkar förändringens process och utfall. 

En studie som skulle bidra ytterligare till helhetsbilden av en förändringsprocess vore en 

studie som har möjlighet att följa medarbetare och ledning genom hela processen och som 

under implementeringen har möjlighet att intervjua och jämföra samsynen, samt vad som kan 

framkomma som viktiga element under olika faser av förändringen. 

 

En ide till en studie som kommit fram under tiden jag gjort denna är en studie som fokuserar 

på de som faktisk tar emot de medarbetare som arbetar inom resursteam. I mitt fall skulle det 

vara avdelningscheferna, som jag tyvärr inte hade med som respondentgrupp. Det skulle vara 

en spännande studie att se hur de upplever förändringen kanske i förhållande till 
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organisationer som använder sig av inhyrd personal. Finns det likheter och skillnader och är 

något sätt bättre än det andra? 

 

Slutsatser 

 

Under mitt arbete med studien har jag kommit fram till att det finns väldigt många element i 

en organisation som existerar sida vid sida och arbetar tillsammans. Under en 

organisationsförändring sätts många av dessa element på prov. En organisationsförändring är 

en kedja av kommunikation, reaktioner, samförstånd och resultat där resultatet är väldigt 

beroende av hur de andra delarna fungerat. Om någon av de tidiga förändringsfaktorerna 

brister på något sätt så blir det som ringar på vattnet och det ger utslag på resultatet.  

 

Att få all delar att fungera utmärkt är en verklig utmaning och arbetet med det tar aldrig slut. 

Jag anser dock att det är beundransvärt att försöka och verkligen arbeta med att förbättra sina 

egna processer inom en organisation och att lyckas är en positiv effekt av det arbetet.  

 

En förändringsprocess är en av de mest komplexa processer en organisation går igenom och 

som tidigare litteratur beskriver är dessa processer något som ofta pågår kontinuerligt men 

som även kan pågå simultant. Jag tror därför inte att det finns ett universellt sätt att arbeta 

med organisationsförändringar, de måste anpassas till sin kontext och det individer som 

arbetar med den samt berörs av den. 

 

Under hela arbetet med denna studie har jag sett på detta som en verkligt intressant vit fläck 

på den svenska personalvetarenskarta som jag verkligen ville utforska. Att få möjligheten att 

träffa människor på olika nivåer i samma organisation som genomgått en förändring och kan 

dela med sig av sina olika bilder av den har varit väldigt givande. 

 

Jag anser att jag har nått mitt mål med att färglägga den vita fläck som jag upplevde fanns 

kring just förändringsprocesser och den flersidiga versionen av densamma. Det finns dock 

både fläckar och färg kvar att använda så jag hoppas att detta bidrag skall motivera andra till 

att göra liknande studier för att öka förståelsen för variationen av känslor, tillvägagångssätt 
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och uppfattningar av just organisationsförändringar och den påverkan dessa har på 

medarbetare, ledning och kontext. 

Avslutande ord 
 

Jag vill avsluta med att ägna ett stort tack till den organisation som gav mig uppdraget att 

genomföra denna studie. 

Jag vill även tacka min handledare Leif Stening som stöttat, peppat och granskat mitt arbete 

med denna studie. 
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Bilaga 1

 
 

Hur var era förväntningar på förändringsprocessen och dess utfall? 

 

1. Beskriv med egna ord:  

 

1. Vad upplever ni är bakgrunden till den här förändringen? 

2. Hur har ni som ledare tagit del i förändringen och hur har ni 

påverkats av den? 

 

2. Genomförandet: 

1. Hur upplevde ni beslutsprocessen? (tillvägagångssätt och tidsramar) 

2. Hur implementerades (från beslut till praktik) förändringen och vad 

är er upplevelse av implementeringen? 

 

3. Resultat: 

1. Hur upplever ni förändringen idag? 

2. Stämmer resultatbilden överens med den bild som ni hade när 

förändringen började? 

 

4. Konkretisera: 

1. Vad har varit viktigt för er under förändringens gång och varför har 

det varit viktigt? 

2. Negativa aspekter 

3. Positiva aspekter 

 

5. Framtiden: 

1. Skulle ni vilja att en framtida förändring hanteras på ett likartat sätt?  

Beskrivning 

Upplevelse 

Genomförande Resultat 

Konkretisera 



 
 

 

 

6. Beskriv med egna ord: 

1. Hur kom ni först i kontakt med tankarna på en förändring? Vilken 

bild/information gavs? 

2. Hur upplevdes detta? 

 

Till följd av det ni just berättat, hur var era förväntningar på förändringsprocessen och dess 

utfall? 

 

7. Genomförandet: 

1. Upplevde ni er delaktiga i processen? 

2. Hur upplevde ni Kommunikationen/Informationen? 

3. Hur väl stämde tillvägagångssättet med tidigare information? 

 

8. Resultat: 

1. Hur upplever ni förändringen idag? 

2. Stämmer resultatet med den bild som först gavs? 

 

 

9. Konkretisera: 

1. Vad har varit viktigt för er, och varför har det varit viktigt? 

2. Negativa aspekter 

3. Positiva aspekter 

 

10. Framtiden: 

1. Skulle ni vilja att en framtida förändring hanteras på ett likartat sätt?  

Beskrivning 

Upplevelse 

Genomförande Resultat 

Konkretisera 


