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Förord 
Studiens alla delar har arbetats fram gemensamt, därför vill vi tacka varandra för ett gott 
samarbete. Vi vill även tacka vår handledare Eva Johansson som bidragit till goda råd och 
stöttning under uppsatsskrivningen. Tack till de anställda som deltagit i studien och därmed 
varit en bidragande faktor till uppsatsens innehåll. Vi vill även tacka opponenterna i vår semi-
nariegrupp för alla förbättringsförslag samt för all inspiration. Till sist vill vi rikta ett stort 
tack till våra familjer för all stöttning och uppmuntrande kommentarer under vår studiegång. 

Sara Johansson och Elin Wrangenby 

Högskolan Väst, 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 



Sammanfattning 
Titel: Motstånd och kommunikation under en organisationsförändring – En kvalitativ fallstu-
die inom en kommunal verksamhet 

Författare: Sara Johansson och Elin Wrangenby 
Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp 

Termin: Vårterminen 2017 

Organisationer påverkas idag av vår föränderliga värld. Kommunala verksamheter är en verk-
samhet som ständigt är i kontakt med organisationsförändringar där en av de främsta anled-
ningarna till misslyckande är förändringsmotstånd. Det är därför centralt att studera vilka fak-
torer som orsakar förändringsmotstånd inom en kommunal verksamhet. I en organisationsför-
ändring har ledaren en viktig roll för att genomdriva förändringen lyckosamt. För att ledaren 
ska ha möjlighet att genomföra en lyckad organisationsförändring krävs en god kommunikat-
ion. Det är därför centralt att studera hur en enhetschef kan kommunicera för att hantera det 
upplevda förändringsmotståndet. Syftet med denna studie är därmed att bidra med kunskap 
kring varför förändringsmotstånd uppkommer samt hur detta kan hanteras av enhetschefer via 
kommunikation. Studien har genomförts via en kvalitativ metod där intervjuer samt observat-
ioner är underlag för det presenterade empiriska materialet. Intervjuerna genomfördes på en 
enhet inom vård och omsorg som genomgått en omlokalisering för cirka tre år sedan. Intervju-
erna utfördes med hjälp av sammanlagt elva anställda där två var enhetschefer, en projektle-
dare, fyra gruppledare och fyra medarbetare. De anställdas anställningstid varierade för att till-
godose alla perspektiv under omlokaliseringen. Denna studie består av en teoretisk referensram 
som bland annat behandlar organisationsförändringar, förändringsmotstånd samt kommunikat-
ion vid organisationsförändringar. Teorin beskriver nio orsaker till förändringsmotstånd samt 
identifierar olika former av förändringsmotstånd. För att belysa kommunikationen beskrivs 
bland annat olika tillvägagångssätt som en organisation kan använda sig av vid förmedling av 
information samt en strategisk kommunikation. Intervjuerna resulterade i många känslomäss-
iga uttryck där de anställda förmedlade att omlokaliseringen bidrog till många negativa känslor. 
Vi har identifierat åtta faktorer som orsakar förändringsmotstånd utifrån vår teoretiska refe-
rensram. Utifrån vårt empiriska material kan vi även fastställa att kommunikationen var bris-
tande samt att de anställda föredrog en strategisk kommunikation, till följd av den uttryckta 
kritiken har vi utformat en strategisk kommunikation som är tillämpningsbar inom denna enhet.  

Nyckelord: Förändringsmotstånd, organisationsförändringar, kommunikation, omlokali-
sering, kommunal verksamhet.  

 

 

 

 
 

   
 



Abstract 
Title: Resistance and communication during an Organizational change – A qualitative case 
study in a municipal enterprise 

Authors: Sara Johansson and Elin Wrangenby 

Course: Degree Project in Business Administration, Bachelor, 15 HE credits 

Semester: Spring 2017 

Organizations are today affected by our changing world. Municipal enterprises are organiza-
tions that are constantly in contact with organizational changes, where one of the main reasons 
for failure is the resistance to change. It is therefore crucial to study which factors that can 
cause the resistance to change. In an organizational change, the leader has an important role to 
make the change successful. In order for the leader to be able to implement a successful organ-
izational change, good communication is required. It is therefore crucial to study how a unit 
manager can communicate to handle the perceived change resistance. The purpose of this study 
is to contribute with knowledge about why resistance to change occurs and how unit managers 
through communication can manage this. The study has been conducted through a qualitative 
method where interviews are the basis for the empirical material. The interviews were held on 
a health and social care unit that had relocation for almost three years ago. A total of eleven 
employees where interviewed, two were unit managers, one project manager, four group lead-
ers and four co-workers. The time of their employment varied to accommodate all perspectives 
during the relocation. This study consists of a theoretical framework that deals with organiza-
tional changes, the resistance to change and the communication during organizational changes. 
The theoretical framework describes nine reasons why resistance to change occurs and identi-
fies different forms of change resistance. In order to highlight the communication, various ap-
proaches are described which an organization can use for convey information and strategic 
communication. The interviews resulted in many emotional expressions where the employees 
described that the relocation contributed too many negative feelings. We can identify eight 
factors that causes resistance to change based on our theoretical framework. Based on our em-
pirical material, we can also determine that the communication was lacking, and that employ-
ees preferred a strategic communication. As a result of the expressed critique we have designed 
a strategic communication that is applicable within this unit. 
 

Keywords: Resistance to change, organizational changes, communication, relocation, munic-
ipal enterprises. 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 
Idag lever vi i en föränderlig värld till följd av bland annat förutsättningar kring miljön, utveck-
lad teknologi, nya värderingar hos de anställda, globaliseringen och en ökad konkurrensutsatt-
het. Ytterligare faktorer som bidrar till att vi lever i en föränderlig värld är privatisering samt 
förändrade ekonomiska förutsättningar. Den moderna organisationen kännetecknas därför av 
osäkerhet eftersom det idag finns krav på att organisationer ska ta hänsyn till dessa samhälls-
förändringar och därmed behöver genomföra organisationsförändringar (Daly, et al., 2003; Self 
& Schraeder, 2009; Aleksic, et al., 2014).  

Organisationsförändringar har alltså blivit ett naturligt och oundvikligt inslag i nästan alla verk-
samheter, både inom privat- och offentlig sektor (Aleksic, et al., 2014). Vissa forskare hävdar 
till och med att organisationer ständigt är i förändring (Mickletwait, 1999 se Daly, et al, 2003). 
År 2005 uppgav cirka 50 procent av alla tjänstemän och 30 procent av alla arbetare i Sverige 
att de varit delaktiga i en omorganisation under de senaste tolv månaderna. Denna statistik visar 
att organisationsförändringar ständigt sker och omfattar dess anställda (Statistiska centralbyrån, 
2007). Sedan år 2005 har kravet på organisationsförändringar ökat ytterligare vilket tydliggör 
en kontinuerlig ökning av förändringsarbeten i organisationer. En verksamhet som genomgått 
flertal förändringar är den offentliga förvaltningen där kommunala verksamheter under cirka 
150 år ständigt varit i kontakt med organisationsförändringar (Sveriges kommuner och 
landsting, 2013). Under de senaste åren har antalet barn, ungdomar samt personer över 65 år 
ökat. Ökningen har resulterat i ett större ansvar och ökade utgifter för kommunala verksam-
heter, framförallt inom vård och omsorg. För att kunna tillgodose dessa ökningar har kommuner 
varit tvungna att genomgå ett flertal organisationsförändringar (Statskontoret, 2016).  

Organisationsförändringar är ett ämne som ofta uppmärksammas inom forskningen där det 
största fokus riktats mot hur meningsskapande kan uppstå vid en förändringsprocess samt han-
teringen av förändringen. Forskning har alltså främst utgått från organisationers synvinkel, vil-
ket leder till att de anställdas upplevelser vid organisationsförändringar har hamnat i skymun-
dan.  Det är viktigt att även de anställdas personliga erfarenheter blir belysta eftersom de är en 
stor del av förändringsarbetets verklighet. De anställdas upplevelser kan bland annat skapa för-
ståelse för oväntade händelser som kan uppkomma vid organisationsförändringar samt ge ut-
rymme att förstå motsättningar som ofta förnekas (Reissner, 2011).  

Forskning redogör för att en av de främsta anledningarna till att organisationsförändringar inom 
kommunala verksamheter misslyckas är på grund av de anställdas motsättningar och föränd-
ringsmotstånd (Erwin & Garman, 2010). Forskare har därför lyft fram förändringsmotstånd 
som ett fenomen som behöver övervinnas och hindras (Kets De Vries & Balazs, 1999; Kee & 
Newcomer, 2008). En del forskare har dock insett att det även finns positivt förändringsmot-
stånd som inte ska övervinnas utan istället bör förvaltas (Piderit, 2000; Muo, 2014). Föränd-
ringsmotstånd kan alltså ha både positiv och negativ karaktär och det är därför endast negativt 
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förändringsmotståndet som bör elimineras. En orsak till att negativt förändringsmotstånd upp-
kommer är enligt forskning att de anställda bland annat känner ett indirekt eller direkt hot mot 
organisationsförändringen och därmed aktiverar sina försvarsmekanismer. Försvarsmekan-
ismer har till syfte att skydda individen mot det upplevda hotet och förändringsmotstånd är 
därför en naturlig del i nästan alla förändringsarbeten. Med hänsyn till de mänskliga faktorerna 
som är källan till förändringsmotstånd är det viktigt att chefer skapar förståelse för de anställdas 
psykologiska behov i organisationsförändringar och tillgodoser dessa istället för att endast upp-
fatta förändringsmotståndet som ett problem (Piderit, 2000; Bovey & Hede, 2001; Self & 
Schraeder, 2009).  

Forskning redogör för att ytterligare en avgörande orsak till att organisationsförändringar miss-
lyckas är på grund av bristande kommunikation (Perren & Meggison, 1996). År 1993 var det 
endast en av fem forskare som framhävde att strategisk kommunikation samt att diskussion 
mellan chefer och anställda minskade det negativa förändringsmotståndet inom organisationer 
(Dent & Galloway Goldberg, 1999). Sedan dess har forskare bevisat och framhävt att en 
strategisk kommunikation är en viktig grundsten för att organisationsförändringar ska ha 
möjlighet att genomföras framgångsrikt (Perren & Meggison, 1996; Mabin, et al., 2001). Den 
strategiska kommunikationens framgång beror på att den kan skapa förståelse för förändringen 
och kan därmed hantera förändringsmotståndet (Klein, 1996). 

1.2 Problemdiskussion 
Som tidigare nämnts finns det krav på att organisationer ständigt ska förändras (Daly, et al., 
2003). Omvärldens krav på förändring uppfattar vi kan resultera i att organisationer väljer att 
genomföra en organisationsförändring hastigt och riskerar därmed att förändringen inte är ge-
nomtänkt. Detta är problematiskt och kan enligt vår uppfattning eventuellt vara en orsak till att 
organisationsförändringar misslyckas. Black (2014) tydliggör genom statistik att 30-50 procent 
av alla organisationsförändringar misslyckas. Att ta genomtänkta beslut, inkludera de anställda 
samt skapa strategier uppfattar vi därmed vara förutsättningar för att lyckas med sin organisat-
ionsförändring. En lyckad och framgångsrik organisationsförändring innebär enligt vår tolk-
ning inte endast implementering av förändringen utan även att den bidrar till en balanserad 
ekonomi eller ett ökat välmående hos de anställda.   

Begreppet organisationsförändring innebär att medvetet förändra en situation till en annan. Ett 
konkret krav vid organisationsförändringar är att definiera vad som bör förändras och hur om-
fattande förändringen kan tänkas vara. En organisationsförändring kan omfatta hela organisat-
ionen eller endast vissa delar av den, det är därmed vanligt att skilja på två typer av organisat-
ionsförändringar; revolutionära- och evolutionära förändringar. Den revolutionära föränd-
ringen är omfattande och berör hela organisationen där termer som kultur, struktur och strategi 
är grundläggande faktorer i förändringen. Den evolutionära förändringen är en mindre och fort-
löpande organisationsförändring som innefattar relativt små processer och inte utmanar strate-
gier och strukturer (Dawson, 2003). Utifrån denna redogörelse tolkar vi organisationsföränd-
ring som ett begrepp där både stora och små förändringar inom en verksamhet inkluderas. Vi 
uppfattar att syftet med organisationsförändringar är att skapa en möjlighet att åtgärda aktuella 
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brister i organisationen. Denna studie behandlar främst revolutionära förändringar där föränd-
ringen är omfattande och berör stora delar av organisationens struktur och dess anställda.  

En revolutionär förändring kan innefatta omlokalisering av organisationens funktioner, sekt-
ioner, avdelningar samt eventuellt hela kontoret. Det finns dock få studier som behandlar de 
anställdas upplevelser under en omlokalisering (Carter, 1999). Med hänsyn till bristande forsk-
ning inom området ska detta belysas ytterligare i vår studie genom att studera de anställdas 
känslor i en tidigare genomförd omlokalisering inom en kommunal verksamhet. Omlokali-
seringen i den kommunala verksamheten genomfördes på grund av besparingar som påverkar 
de anställdas anställningstrygghet. Att förändras på grund av besparingar uppfattar vi vara pro-
blematiskt till följd av att de anställda kan känna en oro eftersom förändringen är genomförd 
till följd av ekonomin. Ekonomin redovisas i efterhand och det kan därför vara svårt att veta 
när organisationsförändringen är slutförd.  

Många organisationsförändringar genomförs på grund av att organisationer studerar liknande 
verksamheters framgångsrecept och därför implementerar dessa i tron om att det ska vara eko-
nomiskt lönsamt, vilket vi i likhet med Eriksson-Zetterquist, (2009) kritiserar. Genom att im-
plementera liknande verksamheters framgångsrecept utan kunskap om dess tillvägagångssätt 
samt att inte ta hänsyn till organisationens övriga intressenter som exempelvis anställda, sam-
hället och dess kunder uppfattar vi kan bidra till att organisationen går miste om viktiga aspekter 
som kan ha betydelse för förändringens framgång. Utifrån egna erfarenheter är detta även en 
betydande orsak till att anställda motsäger sig organisationsförändringen och därmed skapar ett 
förändringsmotstånd. Att inte ta hänsyn till organisationens förutsättningar och dess anställda 
kan enligt vår förförståelse vara problematiskt och därför är detta ett viktigt fenomen att belysa. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att ta hänsyn till de anställda och deras behov. Idag arbetar 
cirka 760 000 individer inom Sveriges kommuner (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 
Det kan därmed vara problematiskt för kommunala verksamheter att tillgodose alla dessa an-
ställdas behov. Vi ställer oss utifrån denna redogörelse följande två frågor: Hur arbetar en kom-
munal verksamhet för att tillgodose de anställdas behov under en organisationsförändring? Hur 
arbetar en kommunal verksamhet för att ta tillvara på de anställdas åsikter och därmed hantera 
förändringsmotstånd? För att skapa möjlighet till att besvara dessa frågor är det relevant att 
studera de anställdas upplevelser av en organisationsförändring. 

Det är även relevant att studera de anställdas upplevelser inom en kommunal verksamhet ef-
tersom de ska tillgodose medborgarnas behov. Om medborgarna upplever att de anställda sak-
nar engagemang och trovärdighet i sitt arbete kan det i sin tur leda till en misstro mot regeringen 
hos medborgarna (Tillmar, 2009). Att inte ta hänsyn till en kommuns anställda är alltså proble-
matiskt och vår förförståelse är därmed att det kan bidra till ett samhällsproblem.  

Kommunala verksamheter omfattas även av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmän-
heten har laglig rätt till insyn och tillgång till allmänna handlingar samt information om den 
kommunala verksamheten (Regeringskansliet, 2015). Att allmänheten kritiskt kan granska den 
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kommunala verksamhetens arbete kan ge upphov till oro under organisationsförändringars ge-
nomförande (Van der Voet, et al., 2015). Att kommunala verksamheter ska ta hänsyn till all-
mänhetens rättighet till insyn kan alltså vara problematiskt för organisationen samt påverka 
deras tillvägagångssätt och de anställdas uppfattning.  

De anställdas uppfattning kan även påverkas av organisationens struktur. Inom en kommunal 
verksamhet styrs organisationen via en byråkratisk organisationsform som kännetecknas av 
opersonlighet där hänsyn inte tas till de anställda. Byråkrati kännetecknas bland annat av hie-
rarki med en formell beslutsfattning (Styhre, 2009). Vi uppfattar att denna organisationsform 
kan vara problematisk vid organisationsförändringar eftersom de anställdas synpunkter kan ha 
svårt att tas tillgodo av ledningen med hänsyn till de hierarkiska stegen. Det finns alltså en 
eventuell problematik gällande ledningens beslutsfattande kring organisationsförändringar och 
dess vetskap om arbetsplatsens behov. Denna organisationsform uppfattar vi även kan generera 
långa processer då det råder många hierarkiska steg som ska involveras vilket kan resultera i 
att de anställda upplever sig förbisedda, vilket i sin tur kan leda till motstånd. 

Begreppet motstånd innebär att individer försvarar något tidigare känt som anses vara rätt. Or-
ganisationer kan konfronteras av formellt eller informellt motstånd. Ett formellt motstånd avser 
ett organiserat kollektivt motstånd i form av strejker och protester. Ett informellt motstånd in-
nebär en mindre synlig typ av invändning som förekommer i organisationens vardag (Prasad 
& Prasad, 2000). Denna studie fokuserar på det informella motståndet som ständigt sker i en 
organisation och som kan bli mer synligt vid organisationsförändringar där de anställda är cen-
trala aktörer. Enligt McGuinness och Cronin (2016) råder det dock en problematik gällande 
mätning av det informella motståndet där svårigheten finns i att redovisa statistiska resultat 
gällande i vilken utsträckning organisationsförändringen försvåras eller stimuleras av motstån-
det. Hänsyn till denna problematik beaktas genom hela studien via att utgå från de anställdas 
upplevelser. Då denna studie utgår från de anställdas upplevelser menar vi att det är viktigt att 
beakta alla organisationens befattningar för att belysa hela organisationens upplevelse kring 
motstånd mot organisationsförändringar.  

Förändringsmotstånd kan definieras på två sätt. Den första definitionen innefattar att de an-
ställda använder strategier för att bromsa organisationsförändringen, vilket resulterar i ökade 
kostnader för verksamheten. Den andra definitionen av förändringsmotstånd innefattar att de 
anställda arbetar aktivt för att undvika utveckling och genomförandet av förändringar, denna 
definition medför ofta negativa resultat för organisationers framgång (Bryant, 2006). Utifrån 
denna redogörelse har begreppet förändringsmotstånd haft negativa associationer för oss och 
bör därmed elimineras. Efter att studerat Muo (2014) som även presenterar de positiva 
aspekterna med förändringsmotstånd som exempelvis att det kan bidra till större delaktighet 
och tydligare målformulering har vi utvecklat en mer neutraliserad syn på begreppets innebörd. 
Förändringsmotstånd kan alltså ha både fördelar och nackdelar. Utifrån denna information upp-
fattar vi förändringsmotstånd som ett tillstånd där en eller flera anställda har olika åsikter än de 
som förespråkar organisationsförändringen. 
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Förändringsmotstånd är ett ämne som förekommer ofta inom förändringslitteraturen. Trots att 
ämnet är väl studerat tenderar majoriteten av organisationsförändringarna att misslyckas. För-
ändringsmotstånd är alltså ett problematiskt ämne som är i behov av att studeras ytterligare. 
Förändringsmotstånd är framförallt ett problem för organisationen, dess anställda samt övriga 
intressenter. Att motstånd uppkommer vid organisationsförändringar behöver dock nödvän-
digtvis inte bero på förändringen (Dent & Galloway Goldberg, 1999). Detta bidrar naturligt till 
frågor som berör varför förändringsmotstånd uppstår och vilka orsaker som ligger bakom detta 
fenomen. Vi uppfattar det därför viktigt att chefer kartlägger och förstår varför de anställda kan 
agera vid organisationsförändringen för att kunna bemöta detta på rätt sätt via exempelvis kom-
munikation.  

Begreppet kommunikation har sitt ursprung från det latinska ordet ”communicare” som betyder 
gemenskap och att delta. Kommunikation sker inte endast verbalt utan även via kroppsspråket 
mellan minst två individer och är därmed en social process. Den sociala processen inkluderar 
olika verktyg, sammanhang och innehåll för att skapa betydelser mellan parterna i form av att 
skapa en gemensam kultur, handling samt beteende (Matos Marques Simoes & Esposito, 2014). 
I denna studie tar vi hänsyn till kommunikationens innebörd och benämner kommunikation 
som både en verbal och skriftlig process. 

Kommunikation är ett viktigt och centralt begrepp inom organisationsförändringar. Det är vik-
tigt att chefer innehar kunskap om hur kommunikationen kan påverka de anställdas upplevda 
känslor under en förändringsprocess (Falkheimer, 2014). Då kommunikationen är en viktig del 
i en förändringsprocess bidrar det naturligt till frågor som berör hur en ledare kan kommunicera 
för att tillgodose de anställdas upplevelser samt hur en ledare kan kommunicera för att mot-
verka negativa uppfattningar av en organisationsförändring. Det uppstår även frågor och en 
problematik gällande vad som sker om en ledare inte tillämpar en god och genomtänkt kom-
munikation. Med hänsyn till denna problematik och dessa frågor är det betydelsefullt att belysa 
kommunikationen i samband med förändringsmotstånd.  

Det är dock viktigt att vara medveten om att förändringsmotstånd är komplext då alla verksam-
heter är unika och de anställda är individer som reagerar olika. Att verksamheter har varierande 
förutsättningar resulterar i att det inte finns någon exakt sanning utan endast generella iaktta-
gelser som nödvändigtvis inte är applicerbart i alla organisationer.  

1.3 Forskningsfråga 
När vi studerade fenomenen motstånd och kommunikation vid organisationsförändringar ut-
gick vi från följande två forskningsfrågor:   

• Vilka faktorer upplever enhetschefer och medarbetare i en kommunal verksamhet vara 
orsaken till förändringsmotstånd? 

• Hur kan enhetschefer i en kommunal verksamhet kommunicera för att hantera föränd-
ringsmotstånd? 
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1.4 Syfte 
Denna studie belyser relationen mellan organisationsförändringar och förändringsmotstånd 
samt de anställdas upplevelse av detta inom en kommunal verksamhet. Studien syftar till att 
bidra med en förståelse och kunskap kring varför motstånd mot organisationsförändringar upp-
kommer samt hur detta förändringsmotstånd kan hanteras av enhetschefer via kommunikation. 
Syftet med denna studie är även att lokalisera tillvägagångssätt som en chef kan använda för 
att öka sin kommunikativa förmåga vid en organisationsförändring. 

Underlaget till studien är främst riktad mot verksamheter som är i startprocessen av en organi-
sationsförändring samt för de verksamheter som funderar på att utföra en sådan. Studien kan 
även nyttjas av andra verksamheter som vill få fördjupade kunskaper inom området.  
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2 Metod 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
Denna studie belyser anställdas upplevelser av förändringsmotstånd samt dess hantering via 
kommunikation. För att skapa förståelse för de anställdas upplevelser har vi valt ett tillväga-
gångssätt som Bryman och Bell (2013) definierar som en kvalitativ metod då vi utfört intervjuer 
och tolkat situationen samt respektive svar.  Det är viktigt att direkt kunna utläsa de anställdas 
reaktioner och känslor för att skapa en förståelse av förändringsmotståndet och dess hantering 
för att därmed kunna göra en korrekt bedömning av situationen. Vid tolkning av de anställdas 
upplevelser använde vi egna minnen, erfarenheter samt igenkännande vilket resulterar i sub-
jektiva tolkningar. För att uppfylla detta använde vi en hermeneutik ansats. Hermeneutik 
används för att i likhet med vårt syfte ta fram kunskap främst via tolkningar och förståelse av 
människors upplevelser samt känslor. Inom hermeneutiken används egna minnen, upplevelser 
och igenkännande för tolkning (Thurén, 2007).  

Vi har även skapat ytterligare förståelse för de anställdas verklighet genom att öka insikten 
kring förändringsmotstånd via att identifiera de anställdas mönster samt uppfattning av omvärl-
den, detta definierar Gunnarsson (2006) som ett empiriskt-holistiskt synsätt.   

2.2 Undersökningsansats 
I denna studie används en kvalitativ forskningsmetod då vi vill söka svar i det verbala ordet 
och upplevelsen istället för i siffror. Denna studie har till syfte att identifiera de anställdas egna 
attityder, känslor och tankar för att ha möjlighet att belysa ämnet förändringsmotstånd. De an-
ställda ska under intervjuerna kunna tala fritt om sina upplevelser kring förändringsmotstånd 
för att därmed bidra till en djup förståelse där vi författare via egna tolkningar kan utläsa even-
tuella orsaker till förändringsmotståndets uppkomst och dess hantering via kommunikation. 
Med hänsyn till studiens syfte uppfattar vi det relevant att använda en kvalitativ metod där de 
anställda har möjlighet att svara och förklara med egna ord vilket skapar insikt i respektive 
individs åsikter. Bryman och Bell (2013) förklarar kvalitativ metod som ett tillvägagångssätt 
för att förstå mänskliga beteenden och tolka andra artefakter samt är starkt kopplad till herme-
neutiken där forskaren försöker uppnå en förståelse av det som studerats genom att göra tolk-
ningar av det material som samlats in. Det kan dock finnas risker med utförandet av intervjuer 
då de anställda kan påverkas av vår närvaro och därmed inte vågar uttrycka sina faktiska åsikter. 
För att minska denna risk skapar vi en levande miljö under intervjutillfället med möjlighet till 
utförliga svar, observationer samt följdfrågor, detta uppfylls vid tillämpning av en kvalitativ 
forskningsmetod. 

Intervjuerna genomfördes efter att vi samlat in det teoretiska materialet för att först inneha 
kunskap kring förändringsmotstånd och kommunikation under en organisationsförändring, ut-
ifrån detta skapades vår intervjuguide (se bilaga 1). När intervjuerna var genomförda och det 
empiriska materialet sammanställt utvecklades den teoretiska genomgången ytterligare med 
stöd från empirin. Denna kombination där forskaren utgår från teorier via det empiriska materi-
alet och sedan utvecklar den teoretiska referensramen ytterligare definieras av Bryman & Bell 
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(2013) som abduktion. Abduktion styrker forskningsresultaten genom att ta hänsyn till både 
teoretiskt- och empiriskt material (Ibid).  

2.3 Val av organisation 
Inom denna studie kan valet mellan en privat sektor och en offentlig sektor göras.  Att fokusera 
på en offentlig sektor har sin grund i att verksamheterna finansieras av medborgare genom 
skattebetalning. Medborgarna är alltså den kommunala verksamhetens kunder vilket bidrar till 
ett stort samhällsansvar som exempelvis tillgodose medborgarnas behov. Den offentliga sek-
torn påverkas även av direktiv från regeringen vilket resulterar i oundvikliga förändringar. Med 
hänsyn till den offentliga sektorns samhällsansvar och direktiv att förändras blir verksamhet-
erna därmed mottagliga för förändringsarbete och dess konsekvenser.  

Vid val av offentlig sektor var det naturligt att undersöka och samarbeta med en kommunal 
verksamhet inom Västra Götaland då vi författare är bosatta i länet och därmed påverkas av 
kommunen och dess utveckling. Valet av kommunal verksamhet låg nära till hands då vi i 
tidigare studier samarbetat med denna verksamhet där vi blivit väl bemötta vilket genererat 
goda kontakter. Efter val av kommunal verksamhet kontaktades förvaltningschefer via e-post 
för att påbörja ett samarbete med en enhet som genomgått en omfattande organisationsföränd-
ring samt visade intresse. E-mejlet innehöll information om vilka vi författare är, syftet med 
undersökningen och grundläggande redogörelser om studiens tillvägagångssätt.  

Vi fick svar från två förvaltningschefer inom olika verksamheter som båda hade genomgått 
omfattande organisationsförändringar. Via hänvisning från förvaltningscheferna fick vi ett per-
sonligt möte med ansvarig för respektive förändring. Utifrån den information som framkom 
under respektive möte valde vi att studera en enhet inom vård och omsorg. Den valda enheten 
hade genomgått en mer omfattande förändring i jämförelse med den andra verksamheten. Då 
studien fokuserar på revolutionära organisationsförändringar ville vi studera en förändring som 
omfattade viktiga faktorer i en organisation, exempelvis personal, ekonomi, organisations-
kultur samt struktur. Den valda enheten uppfyllde alla dessa faktorer i form av en omlokali-
sering som bland annat innebar omplacering av personal, tillsättning av nya tjänster och eko-
nomiska besparingar (se avsnitt Fallbeskrivning). 

2.4 Fallstudie 
Denna studie har till syfte att förklara, förstå samt tolka förändringsmotstånd och hur detta kan 
hanteras via kommunikation i en specifik organisation. Eftersom alla organisationer är unika 
med olika förutsättningar var det betydelsefullt för oss att endast studera en specifik organisat-
ion då en jämförelse kan ge ett missvisande resultat. Studien är förlagd på en särskild enhet 
inom en kommunal verksamhet där vi utförde observationer samt mötte anställda via intervjuer 
för att undersöka en specifik händelse. Intervjusvar och våra observationer tolkades för att 
skapa en djup förståelse för hur de anställda inom den specifika enheten uppfattar förändrings-
motståndet under en omlokalisering. En studie som syftar till att belysa unika drag hos ett spe-
cifikt fall och förstå de anställdas situation kännetecknas av Merriam (1994) och Bryman & 
Bell (2013) som en fallstudie.  
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2.5 Datainsamling 
Denna studie utgår från en kvalitativ metod där fokus ligger på att förstå och tolka de anställdas 
upplevelser i en organisationsförändring. För att skapa denna förståelse och kunna utläsa de 
anställdas upplevelser använde vi intervjuer och observationer vid intervjutillfället.  

Vid val av intervjupersoner hade förvaltningschefen ansvaret att kontakta enhetschefer och 
fråga om det fanns ett intresse att delta i vår studie. De enhetschefer som visade intresse kon-
taktade vi via e-post innehållande information kring studien samt bestämde tid för ett inform-
ationsmöte. När val av enhet hade fastställts kontaktade vi enhetschefen och i kommunikation 
med denne uppgav vi kriterier för urval av anställda. Vi uppgav följande kriterier: de anställda 
skulle frivilligt vilja delta i studien, varit anställda under förändringen, ha varierande ålder, 
anställningstid, befattning samt arbetsgrupp. I syfte att framkalla en bred upplevelse av föränd-
ringsmotstånd hos de anställda uppgav vi dessa kriterier. När intresserade anställda var infor-
merade och meddelat sitt godkännande för deltagande i intervju kontaktade vi dessa via telefon 
för att komma överens om datum och tid att utföra intervjuer.  

2.5.1 Intervjuer 
Studien presenteras via intervjuer som genomfördes inom en kommunal verksamhet. Vi har 
tagit inspiration av Dalens (2008) redogörelse för semistrukturerade intervjuer vilket resulte-
rade i att vi utförde intervjuerna personligen och utgick från förbestämda teman samt frågeom-
råden med öppna frågor. Eftersom studien behandlar förändringsmotstånd hade vi i förväg be-
stämt intervjufrågor utefter detta tema för att med största sannolikhet få svar på forskningsfrå-
gorna. De förbestämda intervjufrågorna utmynnades sedan till tre intervjuguider. De tre inter-
vjuguiderna (se bilaga 1) skapades då vi ville ta hänsyn till enhetschefer, gruppledare samt 
medarbetares varierande förutsättningar, arbetsuppgifter samt ansvarsområden under organi-
sationsförändringen. Intervjufrågorna i intervjuguiden ställdes inte i kronologisk ordning utan 
med hänsyn till intervjusituationen. Valet att använda öppna frågor baserades på att de anställda 
skulle kunna tala fritt kring den ställda frågan. Genom att använda ovanstående presenterade 
intervjumetoder upplevde vi att de anställda kände trygghet och därmed gav utförliga svar. Vid 
utarbetning och färdigställning av intervjuguide (se bilaga 1) utfördes två övningsintervjuer 
med bekanta, en för gruppledare och en för medarbetare, där vi upptäckte otydligheter och 
brister som korrigerades. Intervjuguiden utvecklades ytterligare under intervjuerna när vi upp-
täckte punkter som behövdes kompletteras.  

Under intervjuerna deltog en anställd och båda författarna till studien, en ställde frågorna uti-
från intervjuguiden och den andra observerade samt kompletterade med följdfrågor. Innan in-
tervjuerna påbörjades informerade vi de anställda om att observationer och följdfrågor anteck-
nas under intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes på valfri plats utifrån de anställdas öns-
kemål under deras arbetstid. Utifrån de anställdas önskemål utfördes två intervjuer i grupprum 
på Högskolan Väst och resterande utfördes på respektives arbetsplats i bokade konferensrum. 
Innan intervjuerna påbörjades informerades den anställde om intervjuetiken och de mobiltele-
foner som användes till inspelning av intervjusvaren ställdes på flygplansläge för att eliminera 
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störningar. För att ytterligare minimera störningsmoment utfördes samtliga intervjuer i enskilda 
rum med stängd dörr.  

Totalt genomfördes elva intervjuer med två enhetschefer, en projektledare, fyra gruppledare 
samt fyra medarbetare. Intervjuerna genomfördes med en gruppledare och en medarbetare från 
respektive arbetsgrupp. Samtliga intervjuade anställda var kvinnor där åldern varierade mellan 
35–60 år och medelåldern var uppskattningsvis 45 år. De anställda som intervjuades hade va-
rierande anställningstid inom enheten. Anställningstiden varierade från en månad upp till tio 
år, några anställdes även under förändringsprocessen.   

När samtliga intervjuer var genomförda uppkom det inspelade materialet till cirka tio och en 
halv timme. Varje intervjutillfälle genomfördes därmed genomsnittligt under en timma. För att 
sammanställa det inspelade materialet användes en analysmetod (se avsnitt Analysmetod). 

2.5.2 Observationer vid intervjutillfället 
Denna studie har till syfte att förstå förändringsmotstånd och det är därmed viktigt att skapa 
insikt kring de anställdas beteenden och upplevelser i den givna situationen. För att minimera 
risken för feltolkningar och öka trovärdigheten i studiens resultat utfördes observationer under 
intervjutillfället. Observationerna utfördes för att bevaka den anställdas reaktioner, kroppsspråk 
och eventuella motsägelsefulla uttryck vilket kan påverka resultatet. För att säkerställa att alla 
observationer utfördes liknande under intervjutillfällena har vi framställt och utgått från ett ob-
servationsschema (se bilaga 2) (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2013).  

Under respektive intervjutillfälle hade en av författarna ansvar att föra observationsanteck-
ningar med stöd från observationsschemat (se bilaga 2). Observationsanteckningarna fördes 
allteftersom vi påträffade nya iakttagelser utifrån observationsschemat. När samtliga intervjuer 
var slutförda infogades alla observationsanteckningar i punktform och kategoriserades utifrån 
observationsschemats olika frågor i ett enskilt dokument. Anteckningarna i punktform summe-
rades sedan till en löpande text utifrån kategoriseringen. Kategoriseringen summerades slutli-
gen utifrån de iakttagelser som vi ansåg vara betydelsefullt för studiens resultat och den slutliga 
texten fördes sedan in i uppsatsen. Med hjälp av observationsschemat (se bilaga 2) fann vi 
följande; 

Majoriteten av de anställda agerade självsäkert och avslappnat vid besvarandet av våra inter-
vjufrågor. Vid två intervjutillfällen satt den anställde halvliggandes vilket skapade en känsla av 
en trygg och öppen intervjumiljö. En del anställda satt inledningsvis framåtlutat med händerna 
i kors, men efter ett tag blev de mer avslappnade och tillbakalutade. Majoriteten av de anställda 
använde gestikulation samt kroppsspråk genomgående under intervjutillfället för att förstärka 
respektive svar. De anställdas kroppsspråk överensstämde med deras svar på intervjufrågorna 
exempelvis visade deras kroppsspråk glädje när de talade om positiva minnen.  
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2.6 Forskningsetiska principer  
Vid forskning som avser människor ska lagen om etikprövning tillämpas (Lag 2003:460), 
denna lag har till syfte att skydda den anställde som deltar vid intervjutillfället. Med hänsyn till 
denna lag finns fyra principer för forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfi-
dentialitetskravet och nyttjandekravet. Under intervjuerna informerades de anställda om studi-
ens syfte, vilka metoder som används, vilka författarna till studien är, att de anställda kunde 
avbryta sin medverkan under hela processen samt ta kontakt med oss för eventuella ändringar 
eller kompletteringar. Att informera om detta överensstämmer med vad Vetenskapsrådet 
(2002) benämner som informationskravet. Innan intervjuerna påbörjades informerades de an-
ställda om att deras medverkan är frivillig samt att de har möjlighet att avbryta intervjun vid 
önskemål. Alla anställda som deltog i våra intervjuer visade samtycke under hela studien och 
därmed har vi tillgodosett Vetenskapsrådets (2002) definition av samtyckeskravet. Vi informe-
rade även om att de anställdas personuppgifter och organisationens uppgifter inte skrivs ut i 
uppsatsen. De anställda informerades även om att intervjusvaren inte kommer kunna kopplas 
till en enskild individ och att dessa endast används i denna studie samt att inspelningen endast 
avlyssnas av oss författare och eventuellt examinator. Genom att informera och ta hänsyn till 
detta uppfyller vi kravet som Vetenskapsrådet (2002) benämner konfidentialitetskravet. Vidare 
delgavs de anställda information om att det inspelade materialet efter slutförandet av studien 
kommer raderas och inte användas i andra syften, detta överensstämmer med vad Vetenskaps-
rådet (2002) definierar som nyttjandekravet.  

2.7 Analysmetoder 
I denna studie betraktas mänskliga beteenden för att skapa en uppfattning om hur de anställda 
upplever en organisationsförändring och dess hantering. Studien belyser de anställdas indivi-
duella perspektiv vilket ger en beskrivning av den givna situationen så som den upplevs av 
respektive anställd. Utifrån de anställdas upplevelser och känslor gällande organisationsföränd-
ringen utgår vi från att detta är verkligheten i den givna situationen. Genom att utgå från de 
anställdas uppfattningar och att dessa är sanning för den enskilde individen använder vi ana-
lysmetoden och förhållningssättet fenomenologi som definieras av Kvale (2014).  

När intervjuerna var slutförda transkriberades vårt intervjumaterial och vi valde ut tillämpliga 
uttalanden som gick att knyta an till studiens syfte utifrån en vald strategi som presenteras ne-
dan: 

Den valda strategin innehåller ett antal steg som genomförs för att skapa ett empiriavsnitt som 
tillgodoser studiens syfte och forskningsfrågor. I det första steget avlyssnades inspelningen ef-
ter respektive intervjutillfälle. Under avlyssningen transkriberades och sammanställdes uttalan-
den som gick att knyta an till de teman som tas upp i analysmodellen i ett enskilt dokument. 
Vid bearbetning av uttalanden som sker i det första steget har hänsyn tagits till hela samman-
hanget för att inte förlora dess kontext. I det andra steget skapades ett gemensamt dokument 
av de uttalanden som transkriberades i steg ett, uttalandena sammanställdes och uppdelades 
utifrån analysmodellens valda teman. Det gemensamma dokumentet uppkom till sammanlagt 
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24 sidor. I det tredje steget behandlades uttalandena i kronologisk ordning. I detta steg sam-
manställdes även de uttalanden vi uppfattade som återkommande samt centrala utifrån analys-
modellen. De upplevelser som flertal anställda uttryckte presenteras via citat i studiens empiri-
avsnitt. För att säkerställa att vi uppfyller konfidentialitetskravet har vi valt att endast beteckna 
de anställdas anställningsform vid presentation av citat. Att presentera citaten utifrån anställ-
ningsform har sin grund i att vi vill skapa en förståelse kring hur olika befattningar kan uppleva 
en organisationsförändring. Vid presentationen av empirisk data tillämpar vi ”[…]” för att und-
vika utfyllningar i form av ord och meningar. Dialektuttryck har även korrigerats för att skapa 
en tillämpningsbar studie oavsett härkomst. 

2.8 Källkritik av empiriska källor 
Olika typer av källor används i denna studie för att behandla orsaker samt hantering av föränd-
ringsmotstånd inom en kommunal verksamhet. Det är viktigt att inneha ett kritiskt förhållnings-
sätt vid genomförande av intervjuer, detta på grund av att de anställda som intervjuas inte har 
möjlighet att förmedla den absoluta sanningen. En orsak till att den absoluta sanningen inte 
presenteras i denna studie är för att vi författare via våra värderingar tolkar och analyserar in-
tervjusvaren för att därmed välja ut relevanta citat utifrån studiens analysmodell.  

Innan intervjuerna påbörjades informerade vi den anställde om att en av oss författare kommer 
anteckna under intervjutillfället, vi är medvetna om att detta kan vara ett störningsmoment un-
der intervjun. För att minska risken för osäkerhet och att detta ska uppfattas som en störning 
informerade vi om vårt agerande innan intervjuerna påbörjats. Vi uppfattar att de anställda inte 
reagerade eller påverkades när anteckningar noterades. 

Intervjuer som presenteras i denna studie innehåller de anställdas upplevelser under en föränd-
ringsprocess, detta medför att respektive svar är speglat av varje individs erfarenhet och upp-
fattning. De intervjusvar som sammanställs i denna studie behandlar en organisationsföränd-
ring som avslutades för cirka tre år sedan, detta kan påverka de anställdas syn och upplevelse 
av förändringen då en sådan process kan förstärkas eller neutraliseras genom åren. Intervjusva-
ren innehar dock en aktualitet då respektive anställd som deltog under intervjun har medverkat 
i organisationsförändringen, vi fångar även alla perspektiv genom att intervjua anställda med 
varierande anställningstid inom enheten.  

De anställda var medvetna om att denna studie ska presenteras till deras chefer vilket kan på-
verka intervjusvaren, vid enstaka intervjuer upplevdes intervjusvaren som motsägelsefulla till 
följd av en oro inför detta. Flera anställda lyfte därför fram positiva aspekter gällande chef-
skapet för att kompensera för deras tidigare uttryckta kritik. Vi försökte dock minimera denna 
risk genom att informera om intervjuetiken samt presentera oss själva och vår studie innan vi 
påbörjade intervjutillfället. De anställda som uttalade en oro inför detta påminde vi även ytter-
ligare om att de erbjöds konfidentialitet.  

Under intervjutillfällena använde de anställda tysta och korta pauser för att återskapa minnen 
från organisationsförändringen innan de angav svar på den ställda frågan. Svaren som angavs 
under intervjutillfällena var därmed genomtänkta, reflekterande och tydliga vilket skapade en 
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känsla av ärlighet. Flera anställda använde dock mycket utfyllnadsord samt svarade både i ”jag” 
-och ”vi” form. Det förekom även svar som formulerades ”jag tror”, dessa uttalanden framkom 
senare i intervjun att det var så den anställde upplevde det. Vi författare uppfattar att de an-
ställda uttryckte sig på detta sätt då de kände en osäkerhet under intervjun. Vi försökte dock 
minska osäkerheten under intervjutillfället genom att skapa en avslappnad miljö.  

För att skapa en avslappnad miljö under intervjutillfället lyssnade vi författare på vad de an-
ställda berättade under intervjun genom att lämna tysta mellanrum för att påvisa den anställdes 
stora utrymme att uttrycka sina upplevelser och synpunkter. Under majoriteten av intervjutill-
fällena småpratade vi med den anställde innan intervjun påbörjades för att även på detta sätt 
skapa en avslappnad miljö. Genom att vi ställde följdfrågor under intervjun skapades en dialog 
mellan oss och den anställde vilket skapade lugn och ett avspänt intervjutillfälle. Följdfrågorna 
innehöll dock många slutna frågor där den anställde endast kunde svara ”ja” eller ”nej”. Att 
ställa slutna följdfrågor har vi använt som en metod för att skapa en tydlig förståelse för sam-
manhanget och minska risken för missförstånd.  

Under en del intervjutillfällen förekom det yttre omständigheter som eventuellt påverkade den 
anställdes agerande. Vid två intervjuer var det en bullrig omgivning utanför i form av en bygg-
arbetsplats eller mycket rörelse av människor. Vid två intervjutillfällen var det även ytterligare 
en person i form av en praktikant i intervjurummet. Trots vår presentation kring konfidentialitet 
önskade intervjupersonerna att praktikanterna deltog. Dessa omständigheter är viktigt att ha i 
beaktande då detta kan ha påverkat den anställdes svar.  

2.9 Tillförlitlighet 
Denna studie utgörs av intervjuer, observationer samt tidigare forskning. Genom att vi förfat-
tare deltagit under intervjuerna samt utfört observationer kan vi via våra tolkningar skapa kopp-
lingar mellan teoretisk fakta och de anställdas upplevelser. 

De anställda som deltog under intervjuerna valdes ut av en enhetschef, detta innebär att vi för-
fattare inte hade möjlighet att påverka valet av intervjupersoner. Att enhetschefen valde ut de 
anställda som skulle representera enheten kan påverka studiens tillförlitlighet då dessa kan ha 
valts ut till följd av deras attityder. Vi framförde dock kriterier för vilka intervjupersoner som 
vi önskade att intervjua där kriterierna bland annat innefattade att den anställde hade en anställ-
ning under förändringen, olika attityder mot förändringen samt varierande arbetsgrupper. De 
anställda som medverkade under våra intervjuer hade enbart kontakt med enhetscheferna under 
urvalet vilket bidrar till att vi inte kan redovisa en bortfallsanalys kring de som valde att inte 
medverka i vår studie.  

Vi utförde elva intervjuer vilket innebär att vi intervjuade en fjärdedel av enhetens anställda. 
Eftersom vi inte intervjuat enhetens samtliga anställda kan studien sakna relevanta upplevelser 
och aspekter kopplat till vår studie. Under de två sista intervjuerna upplevde vi dock att ingen 
ytterligare information framkom utan att dessa intervjuer bidrog med att stärka våra redan iden-
tifierade upplevelser och känslor. Vi upplever därmed att vi lyckats fånga en komplett syn på 
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de anställdas upplevelser under organisationsförändringen. En orsak till detta kan bero på vår 
semistrukturerade intervjuguide samt möjligheten att ställa följdfrågor.  

Utifrån vår analysmetod har vi tillämpat en utvald strategi för bearbetning av det empiriska 
materialet. Den utvalda strategin utgår från analysmodellen för att bidra med genomgående 
teman i studiens olika delar; teori, empiri samt tolkning. Att utgå från vår utvalda strategi med-
för att studien överensstämmer med analysmodellens valda teman. Genom att utgå från analys-
modellen generar det ett slutet förhållningssätt till följd av att vi endast fokuserar på våra ut-
valda teman.  

I denna studie har vi öppet redovisat för antal anställda vi intervjuat samt deras kön och ålder. 
Vi har även tydliggjort att studien äger rum inom en kommunal verksamhet i Västra Götaland. 
Studiens sökord har presenterats för att läsaren ska ha möjlighet att utnyttja dessa i sitt sökande 
för att finna liknande forskning. De källor som valts ut har också tydligt redovisats i anslutning 
till deras bidrag till studien. Vi har även synliggjort vart dessa källor publicerats för att under-
lätta sökningen vid referensgranskning. Att tydliggöra denna information anser vi skapar en 
möjlighet för läsaren att genomföra en liknande studie.  

Vi har i teoriavsnittet valt att presentera teorier vi inte lyckats att identifiera vid våra intervjuer 
för att skapa förståelse för att det finns ytterligare synsätt kring förändringsmotstånd och dess 
hantering via kommunikation. Vi har även redogjort för empiriskt material vi inte finner stöd 
för i teorin med hänsyn till deras giltighet i vår studie. Att använda sig av en fallstudie kan bidra 
till att vårt resultat eventuellt skiljer sig från de generella iakttagelserna kring förändringsmot-
stånd.  

Till följd av att vi tillämpar en fallstudie är det viktigt att vara medveten om att en sådan studie 
inte speglar generella resultat utan visar på den upplevda sanningen inom en specifik enhet. En 
sådan aspekt bidrar till att studiens resultat inte visar på verkligheten för alla kommunala verk-
samheter.   
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Litteratursökning 
Denna studie utgår från intervjuer, observationer samt tidigare forskning. Forskning som pre-
senteras i denna studie är tidigare insamlad data från andra forskare och finns publicerade i 
vetenskapliga artiklar. 

I sökandet efter vetenskapliga artiklar fokuserade vi på inriktningen företagsekonomi men till-
handahöll även ett brett perspektiv inom förändringsmotstånd och kommunikation genom att 
använda databaserna ”Emerald” och ”Proquest”. ”Emerald” är en databas som innehåller forsk-
ning kring företagsekonomi. ”Proquest” är en bred databas som inkluderar många aspekter och 
fångar därmed olika perspektiv bland annat psykologi och ekonomi. Tidskrifter som belyser 
kommunal verksamhet har också behandlats.  

För att avgränsa sökningen och hitta relevanta artiklar användes inklusionskriterier. Inklusions-
kriterier innebär att formulera och utgå från kriterier för datainsamling samt exkludera innehåll 
som inte uppfyller kraven (Olsson & Sörensen, 2011). Inklusionskriterierna i vår studie begrän-
sade sökningen av vetenskapliga artiklar till de skrivna på engelska och publicerade i veten-
skapliga tidskrifter mellan tidsintervallen 2012 – 2017 för att utgå från aktuell forskning. Ar-
tiklar som ej uppfyller urvalskriterierna exkluderades. Referenslistorna i de vetenskapliga ar-
tiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna granskades. Vår granskning resulterade i manuella 
sökningar för att därigenom utöka sökandet och hitta relevanta artiklar kopplade till studiens 
syfte. Denna typ av sökmetod definieras av Rienecker och Stray Jörgensen (2014) som kedje-
sökning. Vårt syfte med att använda kedjesökning var även att skapa en möjlighet till lokali-
sering och tillämpning av originalkällor för att öka studiens trovärdighet.  

Urvalet av artiklar skedde i fyra steg. I första steget lästes rubriken på artikeln som vi fann 
relevant och intressant för frågeställningarna genom sökning av nyckelord. När rubriken över-
ensstämde med frågeställningarna påbörjades steg två. I steg två lästes den vetenskapliga arti-
kelns sammanfattning för att få en övergripande bild av innehållet. I tredje steget lästes artikeln 
i sin helhet och de vetenskapliga artiklar som vi inte uppfattade relevanta exkluderades. I fjärde 
steget valdes artiklar vars innehåll överensstämde med studiens ämne och där resultatet var 
relevant för vidare analys. I alla steg jämfördes de vetenskapliga artiklarna med studiens syfte 
samt inklusions- och exklusionskriterier. Denna typ av sökning innebär en systematisk littera-
tursökning (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014).  

Vid urval av vetenskapliga artiklar riktade vi först in oss på allmängiltiga studier inom föränd-
ringsmotstånd och organisationsförändringar. Sedan inriktade vi oss mot jämförbara studier så 
som förändringsmotstånd inom kommunal verksamhet samt omlokalisering för att kunna jäm-
föra och bidra med ett trovärdigt resultat.  

I vårt sökande efter vetenskapliga artiklar använde vi oss främst av följande sökord: ”organi-
zational change”, ”change resistance”, ”communication”, ”case study”, ”management of 
change”, ”communication theory”, ”managing resistance” ”resistance to change in the public 
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sector”, ”relocating”, ”public sector sweden” och ”municipal enterprises”. För att hitta rele-
vanta artiklar användes trunkering, maskering, frassökning samt operatorer. Trunkering inne-
bär att använda asterisk (*) för att öppna upp sökandet via varierande ändelser. Via maskering 
används frågetecken (?) där denna symbol motsvarar olika stavningsvarianter. Frassökning be-
gränsar sökningen genom att använda citationstecken (”) och ger träff på exakta fraser i angiven 
ordning. Operatorer begränsar eller öppnar sökandet med hjälp av sökkoder som exempelvis 
AND eller NOT (Libris, 2017). 

Ett centralverk inom förändringsmotstånd är Oreg (2006) som över 200 författare hänvisat till. 
Dent & Galloway Goldberg (1999) är också ett centralverk som över 300 författare hänvisat 
till. Då dessa centralverk ofta förekommer inom forskning kring förändringsmotstånd har vi 
valt att bland annat utgå från dessa verk i den teoretiska genomgången. 

3.1.1 Källkritik av teoretiska källor 
Vid urval av tidigare forskning har varje källa värderats i flera steg där följande frågor fanns i 
åtanke: Vilket är syftet med undersökningen? Vilka resultat erhölls? Är resultaten giltiga? Att 
inneha dessa frågor under urvalet överensstämmer med Forsberg och Wengströms (2003) re-
sonemang gällande källkritiskt tänkande. Studiens kvalitetsbedömning omfattar därmed källans 
syfte, frågeställningar, design, urval samt analys. 

För att säkerställa trovärdigheten under urvalssökningen har vi endast använt vetenskapliga 
artiklar som var ”peer rewied”. Enligt Backman, et al. (2012) innebär ”peer rewied” att den 
vetenskapliga artikeln är fackgranskad och är skriven av experter inom det vetenskapliga om-
rådet. Genom att vi begränsar sökresultatet till att använda de artiklar som blivit granskade 
innan publikation kan vi tillämpa och säkerställa att de teoretiska källor som vi använt oss av 
är trovärdiga.  

Vid urval av vetenskapliga artiklar har vi valt att inkludera både kvantitativ- och kvalitativ 
forskning samt empiriska vetenskapliga artiklar och litteraturöversiktliga. Vi har valt att an-
vända olika typer av vetenskapliga artiklar för att generera en mångsidig syn kring fenomenen 
organisationsförändring, förändringsmotstånd samt kommunikation vid organisationsföränd-
ringar. Att tillhandahålla en mångsidig syn på studiens fenomen upplever vi bidrar med en 
”djup och bredd” i vår teoretiska genomgång.  

Under vårt sökande av teoretiska källor har det varit betydelsefullt att ta hänsyn till det land 
som den vetenskapliga artikeln belyser på grund av att studien fokuserar på kommunala verk-
samheter. Till följd av att det finns olika uppbyggnader i länders kommunala verksamheter har 
vi tagit hänsyn till detta under vårt sökande. Vi har därför valt ut artiklar som belyser länder 
vars kommunala verksamheter har en liknade uppbyggnad som Sveriges.  

Till följd av att tidigare forskning är skrivna på engelska finns det en eventuell risk för felöver-
sättning och misstolkningar som kan påverkat studiens teoretiska genomgång. För att begränsa 
risken för feltolkning har vi diskuterat varje teoretisk källa för att skapa en gemensam uppfatt-
ning kring den vetenskapliga artikeln och därmed säkerställa dess sammanhang. 
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3.2 Organisationsförändringar 
Stolnik, et al. (2016) redogör och presenterar olika typer av organisationsförändringar och delar 
upp dessa i följande tre kategorier: personella-, tekniska- samt strukturella organisationsför-
ändringar. Personella organisationsförändringar innebär bland annat ändringar i värderingar, 
förväntningar, attityder och normer. Förändringar i produktionsprocessen till följd av införskaf-
fande eller byte av ny teknik innebär tekniska organisationsförändringar. Genomgripande för-
ändringar inom organisationen rörande exempelvis struktur eller ändrad organisationsform är 
istället strukturella organisationsförändringar (Ibid). Större revolutionära organisationsföränd-
ringar innefattar oftast personella -, tekniska- samt strukturella förändringar vilket indikerar att 
den revolutionära organisationsförändringen oftast omfattar olika dimensioner. Vid en omlo-
kalisering omfattas alla dessa dimensioner på grund av att organisationen till exempel ska byta 
område, byggnad samt införa nya IT-system och arbetssätt. Allt detta resulterar därmed i en ny 
strukturering, kultur, omfördelning av anställdas roller samt förnyade tankesätt och värderingar 
(Christersson & Rothe, 2012; Evans, et al., 2015).  

En omlokalisering tar lång tid och kräver ansträngningar från hela organisationen. Varje enskild 
anställd har därför en avgörande roll i förändringsprocessen och behöver därför involveras 
(Nastase, et al., 2013). Omlokaliseringen brukar dock vara traumatisk för den anställde, vilket 
kan försvåra dennes vilja att delta i förändringsprocessen. Traumatiken kan bero på att föränd-
ringen resulterar i sociala konsekvenser för den anställde (Carter, 1999). En förändring som 
påverkar de sociala konsekvenserna leder till förändringsmotstånd och en känsla av bristande 
tillhörighet. Denna reaktion är naturlig vid omlokaliseringar och är därför svår att undvika 
(Christersson & Rothe, 2012). För att öka de anställdas vilja till omlokalisering är det viktigt 
att identifiera chefers och medarbetares olika roller och deras varierande behov under föränd-
ringsprocessen (Nastase, et al., 2013).   

Det är även viktigt att identifiera organisationens styrkor, svagheter, möjligheter och hot via 
exempelvis en SWOT-analys. En SWOT-analys är ett verktyg som chefer kan använda sig av 
vid beslutsfattande och skapar möjligheter att genomföra en lyckad organisationsförändring.  
Analysen ger verksamheten förutsättningar att utnyttja sina styrkor och övervinna eventuella 
hot i förändringsprocessen. I SWOT-analysen ska organisationens externa och interna faktorer 
inkluderas (Helms & Nixon, 2010). De externa faktorerna är utomstående omständigheter som 
påverkar den kommunala verksamheten exempelvis politiker, civilsamhället samt den internat-
ionella ekonomin (Hawke, 2012). Interna faktorer är exempelvis den kommunala verksamhet-
ens strategier och deras anställda (Golia, et al., 2011).  

3.2.1 Organisationsförändringar inom kommunal verksamhet 
Den kommunala verksamheten är en statligt kontrollerad organisation som ska genomföra re-
geringens bestämmelser. En kommunal verksamhet är uppdelad i olika enheter vars syfte är att 
tillfredsställa allmänhetens behov och arbeta för samhället (Aleksic, et al., 2014). Till följd av 
att den kommunala verksamheten ska tillgodose medborgarnas behov finansieras dessa orga-
nisationer av skatteintäkter (Tillmar, 2009). Ledord inom den kommunala verksamheten är 
jämlikhet, ansvar och social rättvisa vilket kännetecknar demokrati. Demokrati är alltså den 
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kommunala verksamhetens drivkraft och riktlinje (Capell & Gabel-Shemueli, 2013). Den kom-
munala verksamheten kännetecknas även av politik, maktfördelning och intressekonflikter vil-
ket skapar en komplex organisatorisk miljö. Komplexiteten har sin grund i att den kommunala 
verksamheten styrs av politiker samt ska tillgodose ett stort antal intressenter med motstridiga 
mål samtidigt som de ständigt granskas av medborgarna och massmedia (Van der Voet, et al., 
2015). Den kommunala verksamhetens komplexitet och ledning bidrar naturligt till att de an-
ställda agerar med spänningar och motstånd. För att minska dessa känslor är det viktigt att 
chefer inom kommunala verksamheter tydligt redogör för politiska mål och resultat (Kuoppa-
kangas, 2013). 

En kommunal verksamhet innehar även många stela strukturer som kan begränsa effektiviteten 
i en förändringsprocess. En av dessa stela strukturer är den kommunala verksamhetens byrå-
kratiska uppbyggnad. Byråkrati kännetecknas av bristande flexibilitet, formella rutiner, politik 
samt hierarki (Aleksic, et al., 2014). En byråkratisk organisation är formad av fasta regler och 
styrning som innehar både positiva och negativa drag. Dess positiva drag innefattar regler och 
rutiner som bidrar till effektivitet, produktivitet, kontroll, stabilitet, ansvarstagande samt ger 
möjlighet att underlätta beslutsfattandet. Negativa drag som kännetecknas av byråkrati är 
många, bland annat dess opersonliga struktur där individers känslor och värderingar lätt går 
förlorade (Klagge, 1997). Ett omdiskuterat ämne gällande kommunal verksamhet är deras för-
måga att utföra framgångsrika organisationsförändringar till följd av bland annat den byråkra-
tiska uppbyggnaden (Van der Voet, 2014).  

Den kommunala verksamheten kan trots sin byråkratiska struktur genomgå framgångsrika 
organisationsförändringar (Van der Voet, 2014). Både offentliga- och privata verksamheter har 
procentuellt lika stor möjlighet att genomföra lyckade förändringar, dock finns det skillnader 
gällande vilken typ av förändring som de lättast kan genomföra. Offentliga förvaltningar har 
lättare att genomföra organisationsförändringar som leder till förbättringar i de anställdas indi-
viduella utveckling och organisationens resultat. Privata verksamheter har istället större fram-
gång i organisationsförändringar som innefattar verksamhetens struktur, rutiner och lokali-
sering (Robertson & Seneviratne, 1995). Oavsett om privata verksamheter har lättare att ge-
nomföra dessa organisationsförändringar kan även den kommunala verksamheten uppnå fram-
gång i förändringsprocesser som bland annat innefattar struktur och rutiner. Det gäller för den 
kommunala verksamheten att skapa engagemang hos de anställda i förändringsprocessen. En-
gagemang minskar de negativa attityderna som kan uttryckas i förändringsmotstånd (Herold, 
et al., 2007).  

3.3 Förändringsmotstånd 
För att en organisationsförändring ska lyckas finns det många förutsättningar, bland annat att 
förändringen ska innehålla vision, mission, kultur, kommunikation, starkt ledarskap och delta-
gande. Dessa förutsättningar kan vara svåra att uppnå i organisationen om det inte finns kon-
kreta riktlinjer för hur de ska behandlas. Om dessa förutsättningar inte uppnås finns en risk att 
organisationsförändringen misslyckas (Mabin, et al., 2001). Att misslyckas med en organisat-
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ionsförändring kan bero på olika faktorer där förändringsmotstånd har en stor påverkan. För-
ändringsmotstånd uppstår till följd av att de anställda försöker bevara sin identitet och känsla 
av betydelse i organisationen. När de anställda upplever förändringsmotstånd innefattar det en 
känsla av förlust som i sin tur leder till stress vilket påverkar individens prestationsnivå 
(Washington & Hacker, 2005; Michel, et al., 2013). 

Förändringsmotståndet har två olika perspektiv, traditionellt och modernt. Enligt det tradition-
ella synsättet är allt förändringsmotstånd negativt och ett hinder som behöver motarbetas. De 
anställda som aktivt agerar på grund av förändringsmotståndet uppfattas som ett problem där 
de är oförmögna att acceptera nya idéer. Det moderna synsättet uppfattar istället förändrings-
motståndet som något positivt (Bareil, 2013). Positivt förändringsmotstånd är exempelvis om 
förändringsmotståndet motverkar orimliga beslut eller bidrar med nya perspektiv och infalls-
vinklar som utvecklar organisationsförändringen i en positiv riktning (Perren & Meggison, 
1996). Förändringsmotstånd kan även leda till större delaktighet, operativa beslut, tydligare 
målformulering och därmed ett mer framgångsrikt genomförande. Beroende på orsaken bakom 
ett förändringsmotstånd och hur det tar sig i uttryck påverkar dess negativa- och positiva ka-
raktär (Muo, 2014).   

De anställda kan uttrycka förändringsmotståndet via två aspekter, aktivt- och passivt föränd-
ringsmotstånd. Aktivt förändringsmotstånd kännetecknas av att de anställda tydligt vägrar eller 
manifesterar sitt missnöje via exempelvis klagomål, sabotage samt manipulation. Passivt för-
ändringsmotstånd innefattar istället att de anställda agerar via tveksamhet och tröghet. De an-
ställda kan även agera tvivelaktigt genom att exempelvis undanhålla information (Coetsee, 
1999; Smollan, 2011).  

3.3.1 Orsaker till förändringsmotstånd 
Det finns flera olika orsaker till att förändringsmotstånd uppkommer, några av de som ofta 
förekommer inom forskning är; rädsla för det okända, bristande kommunikation och delaktig-
het, byråkratisk struktur, bristande förtroende, egenintresse och personlig agenda, personlig-
het, bristande kompetensutnyttjande samt grupptryck.   

En orsak till förändringsmotstånd kan vara ovisshet om organisationsförändringens konsekven-
ser, vilket kännetecknas av rädsla för det okända. Ovissheten bidrar till osäkerhet gällande 
förändringsprocessen och kan påverka den anställdes visualisering om framtiden, denna syn 
kan vara både verklig och påhittad (Waddell & Sohall, 1998). Osäkerheten kan ha sin grund i 
personliga- eller organisatoriska företeelser. Personliga företeelser är exempelvis förlorad 
självständighet, mindre intressanta arbetsuppgifter samt påverkad anställningstrygghet. De or-
ganisatoriska företeelserna innebär till exempel oro för organisationens nya strategier, dess 
lämplighet på marknaden samt organisationens nya placering (Oreg, 2006; Self & Schraeder, 
2009; Fiedler, 2010). Curtis och White (2002) menar att osäkerheten beror på att den anställde 
upplever en förlorad kontroll till följd av bristande kommunikation.  
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Bristande kommunikation från chefen kan leda till att de anställda upplever förändringsmot-
stånd. Den anställde upplever att cheferna inte förmedlar nödvändig information om föränd-
ringens framfart och dess innehåll. Chefernas oförmåga att förklara vad, hur samt varför orga-
nisationsförändringen sker är alltså orsaker till förändringsmotstånd (Kanter, 1985; Stewart & 
Kringas, 2003). Förändringsmotstånd kan även uppstå om de anställda upplever att deras frågor 
förblir obesvarade och upplever därmed en känsla av bristande delaktighet (Washington & 
Hacker, 2005). Missnöjet angående chefens kommunikation och bristen på delaktighet kan en-
ligt Fiedler (2010) leda till ryktesspridning och missförstånd som också kan orsaka förändrings-
motstånd. Ytterligare en risk vid bristande kommunikation är att cheferna inte ger stöttning till 
de anställda under förändringsprocessen. De anställda kan därmed uppleva att organisations-
förändringen är riktad mot dem istället för till dem. De upplever även en känsla av att inte bli 
inkluderade i förändringen (Mabin, et al., 2001). 

När de anställda inte känner sig inkluderade i förändringen kan det även bero på den byråkra-
tiska strukturen. De anställda kan göra förändringsmotstånd om förändringen införts auktoritärt 
och okänsligt, detta kännetecknas alltså av den byråkratiska organisationsformen där hierarki 
är styrande. Införs organisationsförändringen auktoritärt uppstår förändringsmotstånd på grund 
av att de anställda saknar ägande för förändringen. De anställda kan även uppleva att de inte 
varit delaktiga i planeringen och därför inte kan identifiera sig med organisationsförändringen 
(Curtis & White, 2002).  

Om den anställde inte identifierar sig med organisationsförändringen kan det även bero på ett 
bristande förtroende. Den anställde saknar då förtroende för att förändringen kommer att åstad-
komma positiva resultat eller att de misstror cheferna som förespråkar organisationsföränd-
ringen, vilket kan leda till förändringsmotstånd. Misstron kan grundas i att cheferna är nyre-
kryterade och därför inte haft möjlighet att etablera förtroende eller att de anställdas åsikter 
skiljer sig mot chefens. Ett bristande förtroende gentemot förändringen kan även uppstå på 
grund av att de anställda har negativa erfarenheter från tidigare organisationsförändringar 
(Ford, et al., 2002; Dent & Galloway Goldberg, 1999; Self & Schraeder, 2009; Fiedler, 2010). 
Curtis och White (2002) tillägger att bristande förtroende kan uppkomma till följd av att de 
anställda misstror chefernas avsikt med organisationsförändringen.  

Trots att förändringens avsikt gynnar organisationen kan den anställde göra förändringsmot-
stånd. Förändringsmotstånd görs då på grund av den anställdes egenintresse och personliga 
agenda. Anställda kan via sin personliga agenda göra förändringsmotstånd för att inte riskera 
att förlora sin nuvarande makt, nära relationer, status och trygghet i organisationen (Kets De 
Vries & Balazs, 1999; Dent & Galloway Goldberg, 1999; Oreg, 2006). Organisationsföränd-
ringen hotar därmed den anställdes personliga säkerhet och ekonomi (Ford, et al., 2002; Dent 
& Galloway Goldberg, 1999). Om den anställde trivs i den nuvarande situationen och identifi-
erar sig med organisationens tillstånd kan det ge upphov till förändringsmotstånd då den an-
ställde inte känner sig bekväm i att förändras. Det kan även bero på den anställdes personlighet 
exempelvis att den anställde inte vill mista kontroll (Kanter, 1985; Fiedler, 2010).  
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Ytterligare en orsak till förändringsmotstånd kan bero på att individen vill tillhöra en grupp och 
därför känner grupptryck. En grupp består av ett antal individer som är avgränsade och speci-
fika gentemot andra grupper. Individerna i gruppen känner en tillhörighet genom tvång eller 
frivillighet. Tillhörigheten i gruppen kan upplevas både positivt eller negativt beroende på om 
individens handlingsutrymme möjliggörs eller begränsas. En individs önskan och strävan efter 
att skapa och bevara relationer till betydelsefulla personer/grupper är den största drivkraften till 
individens handlande (Stiwne Edvardsson, 1997). En grupp kan alltså påverka en individs om-
döme genom ett så kallat grupptryck (Allen & Levine, 1971). 

Slutligen kan den anställde uppleva ett förändringsmotstånd till följd av bristande kompetens-
utnyttjande. Detta beror på att organisationsförändringen bidrar till att individens kompetens 
och färdigheter inte kommer utnyttjas till sin potentiella kapacitet efter förändringen (Kanter, 
1985). Vanliga orsaker till denna reaktion är att den anställde får förändrade arbetsuppgifter, 
mindre utmaningar, samt minskat ansvar vilket i sin tur leder till förändringsmotstånd (Oreg, 
2006). 

3.3.2 Olika former av förändringsmotstånd 
Utöver olika orsaker till att förändringsmotstånd uppkommer finns det även olika typer av för-
ändringsmotstånd, nedan beskrivs och presenteras ett fåtal av dessa.  

Försvarsmekanismer 

Under en förändringsprocess kan omedvetna mänskliga reaktioner uppstå som är associerat till 
förändringsmotstånd. Dessa omedvetna reaktioner uppkommer på grund av individens reaktion 
mot organisationsförändringens hot och kan definieras som försvarsmekanismer. De försvars-
mekanismer som kan uppstå vid en organisationsförändring använder individen för att skydda 
sig mot förändringen, dessa finns i adaptiv- och maladaptivform. Inom en adaptivform ingår 
humor och förutseende där humor innebär att individen betonar roande och använder ironiska 
inslag. Förutseende innebär att individen förutser konsekvenser i förväg och använder känslo-
mässiga reaktioner samt överväger svar och lösningar på dessa. En hög grad av förutseende 
resulterar i en låg grad av förändringsmotstånd dock resulterar humor i en högre grad av för-
ändringsmotstånd (Bovey & Hede, 2001).  

Inom en maladaptivform ingår förnekande, dissociation, isolering av effekt, projektion och ut-
agerande. Vid förnekande vägrar individen att erkänna smärtsamma aspekter som är uppenbara 
för andra. När individen agerar i dissociation råder nedbrytningar i minnet och en förändrad 
uppfattningsförmåga av sig själv. Isolering av effekt innebär att avskilja idéer från känslor som 
individen kan förknippas med. Vid projektion tillskriver individen felaktigt sina oacceptabla 
känslor eller tankar till någon annan. Utagerande innebär att individen utgör sina handlingar 
innan reflektion av sina känslor. En hög grad av maladaptivform resulterar i en hög grad av 
förändringsmotstånd (Bovey & Hede, 2001).  
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Känslomässigt förändringsmotstånd 

Elrod och Tippett (2002) presenterar en rad olika reaktioner vid organisationsförändringar 
bland annat den känslomässiga resan som en anställd kan uppleva i en förändringsprocess, den 
resan är uppdelad i tio steg (se figur 1). I början av förändringen känner den anställde en balans 
i sin tillvaro, sedan övergår den känslan till förnekelse som sedan utvecklas till en känsla av 
ilska. Därefter börjar den anställde förhandla sig ur situationen som sedan övergår till kaos och 
i värsta fall depression som kan resultera i avsked eller avgång. Efter att den anställde upplevt 
denna nedgång på grund av förändringen börjar individen känna sig öppen för förändringen 
och känner därefter en känsla av att vilja delta i förändringen som slutligen resulterar i en åter-
uppståndelse. Ett känslomässigt förändringsmotstånd innebär alltså en individs känslor gente-
mot organisationsförändringen så som exempelvis ilska, ångest eller glädje (Ibid). 

 

 

Beroende på vilken eller vilka känslor den anställde upplever inför organisationsförändringen 
är känslorna starkt positiva, neutrala, en blandning mellan de positiva och de negativa känslorna 
eller starkt negativa känslor. Vilken typ av känslor den anställde upplever påverkar om det 
känslomässiga förändringsmotståndet är av positiv eller negativ karaktär i relation till organi-
sationsförändringens syfte. Ju starkare negativa känslor den anställde har desto större negativt 
förändringsmotstånd (Piderit, 2000; Lines, 2005; Oreg, 2006). Vilken typ av känslomässigt 
förändringsmotstånd den anställde innehar beror enligt Lines (2005) på individens uppfattning 
om organisationsförändringen samt om den gynnar eller missgynnar organisationens mål.  

Kognitivt förändringsmotstånd 

Ett kognitivt förändringsmotstånd innebär en individs tankar, attityder och föreställningar som 
leder till en uppfattning om organisationsförändringen. Det kognitiva förändringsmotståndet 
kan involvera hela organisationsförändringen eller endast delar. Typiska frågeställningar indi-
viden ställer sig när den upplever ett kognitivt förändringsmotstånd är ”Är det verkligen nöd-
vändigt” och/eller ”Kommer förändringen bidra med något positivt?” (Oreg, 2006). 

Figur 1: International Association of Machinists’ change model. 
Omarbetad från: (Elrod, D. P. & Tippett, D. D., 2002, p.281) 
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Svaret på den kognitiva frågeställningen utgör en kognitiv motståndsskala där ”förändringen 
är nödvändig, viktig och positiv för företagets fortsatta existens” är ena ytterligheten. Den andra 
ytterligheten är ”förändringen kommer endast förstöra för företaget och är endast negativ”. De 
anställda placeras inom skalan med hänsyn till var deras tankar och övertygelser kring organi-
sationsförändringen placeras på den kognitiva motståndsskalan (Piderit, 2000). 

Ambivalent förändringsmotstånd 

Det ambivalenta förändringsmotståndet tar hänsyn till individers psykologiska komplexitet vid 
organisationsförändringar, vilket ger en flerdimensionell attityd. Ambivalent förändringsmot-
stånd tar alltså hänsyn till denna flerdimensionella attityd där den anställde inte endast förhåller 
sig negativt eller positivt utan när dessa attityder sammanblandas. Ett ambivalent förändrings-
motstånd innebär alltså att en anställd upplever starka men motstridiga åsikter vid organisat-
ionsförändringen. Omfattningen av det ambivalenta förändringsmotståndet beror på hur starka 
de motstridiga reaktionerna är. Den anställde kan alltså ha positiva tankar om förändringen men 
samtidigt anse att förändringen är onödig eller inneha negativa tankar om förändringen men 
samtidigt anse att förändringen förmodligen kommer bidra med något positivt. Genom att ta 
hänsyn till ett ambivalent förändringsmotstånd kan det skapa en förståelse för hur de anställda 
kan reagera vid en organisationsförändring (Piderit, 2000).  

Oreg och Sverdlik (2011) redogör för att en anställd upplever ambivalent förändringsmotstånd 
då två faktorer sammanfaller. Den första faktorn är den anställdes inställning mot organisat-
ionen exempelvis dennes förtroende mot ledningen (”högt/lågt förtroende”). Den andra faktorn 
är den anställdes grad av motstånd mot förändringen (”motstånd”). Den största sannolikheten 
att frambringa ambivalent förändringsmotstånd är då den anställde har högt förtroende till or-
ganisationen och samtidigt innehar en hög grad av motstånd mot organisationsförändringen (se 
figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Plot of interaction effect. Omarbetad från: (Oreg, S. & Sverdlik, N., 2011, p. 342) 
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3.4 Kommunikation vid organisationsförändringar 
Kommunikation kan ske via olika typer av kommunikationskanaler; ansikte-mot-ansikte, inter-
aktivt och skriftligt. Ansikte-mot-ansikte inkluderar samtal mellan enskilda parter eller grupper 
där alla deltagare är närvarande i samma rum. Interaktivt är där kommunikationen sker verbalt 
fast deltagarna befinner sig på olika platser via exempelvis telefonsamtal. Kommunikation kan 
även utföras skriftligen via exempelvis brev eller e-post. Vid revolutionära organisationsför-
ändringar föredrar de anställda att kommunikationen sker ansikte-mot-ansikte och helst i grupp. 
Telefonsamtal är den typ av kommunikationskanal de anställda helst undviker vid större orga-
nisationsförändringar. Allmänna nyhetsbrev är också en kommunikationskanal som de an-
ställda inte föredrar (Goodman & Truss, 2004). 

Att skapa en fungerande kommunikation är dock en av de mest problematiska faktorerna i en 
organisationsförändring eftersom det kräver att chefer ska kunna ge feedback, skapa mening, 
framkalla visioner samt upprätta legitimitet (Lewis, 2000). För att underlätta kommunikationen 
och istället använda den som ett verktyg för att genomdriva förändringar och förbättra 
förändringsprocessen är det viktigt att skapa fungerande tillvägagångssätt gällande 
kommunikationen. Dessa tillvägagångssätt bidrar till en positiv organisationsutveckling, bättre 
gemenskap och en förstärkt organisationskultur (Falkheimer, 2014).  

Clampitt, et al., (2000) redogör för fem  tillvägagångssätt som en organisation kan använda sig 
av gällande sin kommunikation: ”Spray and Pray”, ”Tell and Sell”, ”Underscore and Explore”, 
”Identify and Replay” samt ”Withhold and Uphold”. ”Spray and Pray” har till syfte att delge 
medarbetarna information av alla dess slag. Ledningen förutsätter därmed att medarbetarna har 
förmåga att ta till sig informationen och kan sortera denna utifrån relevans. Anledningen till att 
medarbetarna delges all information beror på att ledningen anser att detta gynnar beslutsfattan-
det inom organisationen via analysering som därmed leder till optimala resultat. Det råder dock 
en kritik om hur effektiv detta tillvägagångssätt egentligen är då de anställda har förmåga att 
endast ta till sig information och knyta an till det som stödjer respektive individs åsikter. En 
anställd som har negativa åsikter kring organisationsförändringen tenderar alltså att endast ta 
till sig informationen som stödjer denna tes (Ibid).  

Ett tillvägagångssätt som inte delger de anställda information av alla dess slag är ”Tell and 
Sell”. Vid ”Tell and Sell” får medarbetarna begränsad information kring endast kärnverksam-
heten och nyckelfrågor från ledningen. Ledningen framför alltså endast vad de anser är viktiga 
delar och utesluter resten vilket begränsar informationen till medarbetarna. Informationen led-
ningen delar med sig av görs via presentationer där de försöker att övertyga medarbetarna om 
att det som delges är sant och riktigt. Ledningen tar inte heller hänsyn till medarbetarnas feed-
back genom att exempelvis uppmuntra till diskussioner då de anser att detta är överflödigt. Att 
använda detta tillvägagångssätt kan orsaka en skeptisk och tvivlande attityd hos medarbetarna 
(Clampitt, et al., 2000).  

Om cheferna istället använder ”Underscore and Explore” låter de medarbetarna delta i diskuss-
ioner kring viktiga idéer om hur organisationen ska bli framgångsrik. En betydelsefull faktor 
här är att medarbetarnas åsikter och kreativitet är givande för organisationen samt att ledningen 
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har ett stort förtroende till detta. Att agera på detta sätt bidrar till att aktuella problem synliggörs 
samt minskar risk för missförstånd genom att värdesätta medarbetarnas tankar och åsikter 
(Clampitt, et al., 2000).  

Ytterligare ett tillvägagångssätt som tillgodoser medarbetarnas åsikter är ”Identify and Reply” 
som utgår från medarbetarnas missnöje. Det är därmed medarbetarna som är i fokus och led-
ningen har istället en defensiv roll. Ledningen ska i sin tur förse medarbetarna med svar på 
deras frågor och tillfredsställa deras behov vilket kräver ett aktivt lyssnande. Det finns en tilltro 
till att medarbetarna har mest kunskap och därför värdesätts deras åsikter. Detta tillvägagångs-
sätt förutsätter att medarbetarna har tillräcklig kunskap för att ställa rätt frågor, vilket ibland 
har ifrågasatts (Clampitt, et al., 2000).  

Ett tillvägagångssätt där medarbetarna inte får information och där de inte får uttrycka sina 
åsikter är ”Withhold and Uphold”.  Här har medarbetarna en liten roll då ledningen undanhåller 
information för medarbetarna i den största mån det är möjligt. Informationen ses som ett makt-
medel som ledningen inte vill dela med sig av. Ledningen har en bristande tilltro till medarbe-
tarnas förmåga att ta till sig informationen och förstå helheten (Clampitt, et al., 2000).  

3.4.1 Kommunikation vid förändringsmotstånd 
Att kommunicera samt inneha kunskap om känslor som kan uppkomma vid en organisations-
förändring är viktigt (Falkheimer, 2014). För att tillgodose de anställdas behov och genomföra 
en framgångsrik organisationsförändring bör en ledare inneha kunskap om den strategiska 
kommunikationen (Mabin, et al., 2001). En strategisk kommunikation kan hjälpa ledaren att 
hantera förändringsmotstånd (Klein, 1996). 

Den strategiska kommunikationen bör innefatta tre faser för att kommunikationen ska bidra till 
förståelse för förändringen. I den första fasen under förändringsprocessen bör chefen använda 
en intensiv kommunikation med de anställda för att via motivation minska oklarhet och osä-
kerhet. I fas två är det viktigt att presentera framgångar och positiva aspekter gällande organi-
sationsförändringen. Det är viktigt att chefen ger återkoppling och anpassar sig utifrån de an-
ställdas behov via diskussion kring rådande problem där de anställda även får ge förslag till 
lösningar. I denna fas är det betydelsefullt att kommunicera ansikte-mot-ansikte för att ha möj-
lighet att förstå och reda ut eventuella missförstånd. I fas tre ska de anställda vara grundligt 
informerade, engagerade och innehar en tydlighet för förändringens betydelse. I denna fas bör 
situationen vara någorlunda stabil för de anställda genom den strategiska kommunikationspro-
cessen. I de tre faserna är det viktigt att kommunikationen sker på ett personligt plan och inte 
endast är allmän, de anställda har då svårare att ta till sig informationen som delges (Klein, 
1996). 

Det finns dock fortfarande verksamheter som inte har förståelse för att en strategisk 
kommunikation med de anställda är en förutsättning för att organisationsförändringen inte ska 
misslyckas till följd av förändringsmotstånd (Barrett, 2002). Förändringsmotståndet kan alltså 
förebyggas på grund av kommunikationens möjlighet att skapa förståelse och förutseende av 
hur de anställda kommer reagera i förändringsprocessen. Det är därför viktigt att använda 
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kommunikation för att tillgodose dessa behov, skapa beredskap, minska osäkerhet och skapa 
engagemang vilket förebygger förändringsmotståndet. Att kommunicera med de anställda är 
alltså en relevant och central dimension för att genomföra en framgångsrik 
organisationsförändring  (Matos Marques Simoes & Esposito, 2014; Saruhan, 2014).  

För att skapa en framgångsrik organisationsförändring krävs det även att de anställda känner 
att de blir rättvist behandlade.  För att de anställda ska uppleva rättvisa behöver chefen ge 
korrekt information under förändringsprocessen. Denna information kan exempelvis 
kommuniceras via PM, anslagstavlor, informationsmöten samt att cheferna är tillgängliga för 
enskilda samtal. Då den anställde upplever rättvisa kommer denne inneha trovärdighet mot 
ledningen vilket bidrar till minskat förändringsmotstånd (Saruhan, 2014). För att lyckas skapa 
trovärdighet samt förståelse för organisationsförändringen är det viktigt att chefer använder sig 
av monolog för att förmedla information i uppstarten av förändringsprocessen. Via monolog 
kan chefen förmedla information till samtliga inblandade och därmed skapa förståelse för 
förändringen som framöver kommer ske. Därefter är det viktigt att chefen övergår till att 
använda dialog (Frahm & Brown, 2005). 

Genom att använda dialog för att kommunicera skapas en förmåga för den anställde att beskriva 
perspektiv, värderingar och önskemål. Dialog skapar alltså förmåga att förstå och tillgodose 
olika perspektiv i den aktuella situationen. Via dialog kan en organisationsförändring bli stabil 
genom att skapa kontaktnät mellan olika uppfattningar. En deltagande dialog bevisar parternas 
förmåga att lyssna utan att avbryta, tävla eller motbevisa. För att uppnå en lyckad dialog krävs 
det empati, stöd och förtroende gentemot motparten (Matos Marques Simoes & Esposito, 
2014). Dialog anses vara mer hederligt i jämförelse med monolog då dialogen är baserad på 
ärlighet och tillit där hänsyn tas till andra individer snarare än endast en uppfattning av det 
allmänna. För att dialogen ska vara effektiv och lyckad krävs ett engagemang och acceptans 
hos organisationen och de anställda. Det är därmed viktigt för chefer i organisationen att inneha 
förmåga att lyssna, ha empati, kunna få de anställda att fokusera på långsiktiga mål istället för 
kortsiktiga samt be om de anställdas synpunkter för att lyckas med sin dialog. Dessa färdigheter 
hos chefer skapar grunden till starka relationer med medarbetarna vilket kan öka medarbetarnas 
tillit och engagemang i organisationsförändringen (Kent & Taylor, 2002).  

3.5 Analysmodell 
För att skapa en förståelse över vår koppling mellan den teoretiska genomgången och empiri-
avsnittet har vi konstruerat en analysmodell (se figur 3). Analysmodellen påvisar att denna 
studie är riktad mot en kommunal verksamhet och belyser organisationsförändringar, föränd-
ringsmotstånd samt kommunikation i dess respektive kontext. Den teoretiska genomgången är 
grunden för det empiriska materialet, detta symboliseras av pilar i analysmodellen. De tre 
aspekterna i empiriavsnittet utmynnas av det insamlade empiriska materialet som sedan tolkas 
med hjälp av våra tankar i form av indikationer, detta symboliseras av prickar. Dessa indikat-
ioner bidrar sedan till studiens resultat och slutsats. 
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Figur 3: Analysmodell 
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4 Empiri 
Utifrån intervjuerna har vi författare i nedanstående avsnitt summerat de anställdas uttalanden 
kring deras uppfattningar av organisationsförändringen med stöd från analysmodellens teman. 
I ett inledande avsnitt beskriver vi ingående organisationens förändring. I resterande delar pre-
senteras en summering och beskrivning av de anställdas upplevelser vid förändringen och styr-
ker detta med citat.  

4.1 Fallbeskrivning 
Denna studie är förlagd på en kommunal verksamhet med inriktning mot en enhet inom vård 
och omsorg. Enheten har genomgått en organisationsförändring via omlokalisering av arbets-
grupper. Innan förändringen genomfördes fanns cirka 60 anställda med varierande befatt-
ningar som utgjorde en stor arbetsgrupp inom enheten. Den dåvarande enhetschefen gick i 
pension och efterlämnade en enhet som var instabil, detta gjorde att den nya chefen hade svårt 
att hantera situationen. Den komplexa och svåra situationen påverkade enhetens ekonomi ge-
nom att det verkliga värdet visade ökade utgifter i jämförelse med deras budget.  

För att hantera den svåra situationen utfördes år 2012 den första åtgärden. En projektledare 
anställdes för att skapa en kartläggning över det rådande problemet. I denna kartläggning fram-
kom bland annat att enheten hade restid som utgjordes av cirka elva årsarbetare. Denna kart-
läggning resulterade i ett ställningstagande där personalen kände ett behov av förändring och 
där initiativet till en organisationsförändring framfördes av enhetscheferna. Beslutet om att ge-
nomföra en organisationsförändring för att försöka åtgärda det rådande problemet togs slutligen 
av ledningen. Organisationsförändringen var alltså inte planerad utan uppkom till följd av den 
rådande situationen och enhetens bristande ekonomiska tillstånd.  

Omlokaliseringen startade år 2013 och resulterade i att den stora centrala arbetsgruppen delades 
upp i fyra mindre grupper där tre arbetsgrupper har olika lokalisering runt om i kommunen och 
där två arbetsgrupper är förlagda i samma lokal. Enhetens fyra arbetsgrupper bestod i detta 
skede av cirka 15 anställda i respektive grupp. Enhetens omlokalisering och dess negativa eko-
nomiska tillstånd resulterade i ett krav att omplacera personal.  Omplaceringen bidrog till att 
varje arbetsgrupp idag består av cirka sju anställda i respektive grupp för att få budgeten i ba-
lans. Enheten tillsatte under organisationsförändringen även en ny tjänst i varje arbetsgrupp 
som ansvarar för schema och planering, denna individ benämns i denna studie som gruppledare. 
I förändringsarbetet fick dessa gruppledare en nyckelroll i relationen till medarbetarna eftersom 
de träffade personalen dagligen. I början av förändringsprocessen placerades gruppledarna i 
kommunhuset, idag är de placerade i samma lokaler som sin arbetsgrupp.  

Vid uppstart av förändringsarbetet gick enhetschefen hem på föräldraledighet och ersattes av 
en vikarierande enhetschef. Organisationsförändringen krävde mycket resurser och därför 
hjälpte ytterligare en enhetschef till för att avlasta den vikarierande. Den behjälpande enhets-
chefen fick under processen ta ett större ansvar.  När den föräldralediga enhetschefen kom till-
baka hade de ett delat chefskap där de ansvarade för två grupper vardera. I slutet av processen 
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gick den behjälpande enhetschefen tillbaka till sin ursprungliga enhet och en ensam chef hade 
då ansvar över hela enheten.  

Under förändringsprocessen tog enheten hjälp av andra kommuner för att få inspiration om hur 
en sådan situation kan hanteras. Enheten hade även en god kontakt med den fackliga organisat-
ionen för att vara eniga i alla beslut som togs och implementerades.  

År 2014 slutfördes organisationsförändringen officiellt, men än idag sker mindre förändringar 
till följd av den stora omlokaliseringen.  

4.2 Organisationsförändringar  
Förändringsarbetet var efterlängtat både ur enhetschefernas och medarbetarnas synvinkel. Un-
der uppstarten av förändringsprocessen hade därmed enhetscheferna och medarbetarna en po-
sitiv inställning till dess uppkomst. Enhetscheferna upplevde att de förlorat kontrollen över 
enheten och ville därför implementera en förändring för att skapa ordning och stabilitet. Kon-
trollförlusten uppkom till följd av att ekonomin var i obalans, en enhetschef uttryckte att: ”Eko-
nomin bara rasa, vi förstod inte varför den rasa, vi fatta inte riktigt vad som hände”. De anställda 
ville genomgå en förändring då de upplevde den nuvarande situationen som ohållbar och på-
frestande. Till följd av enhetens ohållbara situation begärde även verksamhetens ledning att en 
organisationsförändring krävdes, detta fick enhetscheferna ansvara för.  

Vid uppstarten av förändringsprocessen påbörjade enhetscheferna samt projektledaren en kart-
läggning av verksamheten. Under processen för kartläggning inkluderades enhetens medarbe-
tare för att tillsammans med arbetsgruppen utföra en SWOT-analys samt övriga risk- och kon-
sekvensanalyser gemensamt med enhetscheferna och projektledaren. I detta arbete analysera-
des möjliga effekter, svagheter, styrkor och faror med förändringen för att vid behov skapa 
handlingsplaner med förbättringsförslag. Enhetscheferna upplevde detta arbete som en möjlig-
het att få en inblick i medarbetarnas uppfattningar. Medarbetarna uppfattade detta som positivt 
och en möjlighet att bli inkluderade i förändringsarbetet då enhetscheferna lyssnade på deras 
åsikter.  

Under kartläggningen hade medarbetarbetarna och enhetscheferna svårt att uppfatta organisat-
ionsförändringens omfattning.  Enhetscheferna upplevde därmed att de ständigt stötte på nya 
hinder i förändringsprocessen som var svåra att övervinna. En enhetschef beskrev kartlägg-
ningen som en process: ”I och med den här processen som var så fick man ju reda på nya saker 
hela tiden, det var ju att lyfta på en sten och så var det ytterligare problem, hela tiden, grej efter 
grej, när vi skulle börja ta i det andra så var det hur mycket mer som helst som vi behövde greja 
med”. Enhetscheferna upplevde en problematik kring att det ständigt uppkom nya frågor som 
de skulle ha lösningar på. 

Kartläggningen resulterade slutligen i att enheten införde ny teknik gällande schemaplanering 
samt genomförde en omlokalisering. Medarbetarna upplevde att omlokaliseringen bidrog till 
att hela enheten förändrades vilket medförde ändringar gällande de anställdas placering, grupp-
indelningar och arbetskamrater. Organisationsförändringen förändrade därmed den ursprung-
liga enheten i sin helhet, en medarbetare beskriver förändringen: ”Alla lyftes upp från rötterna”. 
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Medarbetarna upplevde att omlokaliseringens omfattning resulterade i att det var svårt att skapa 
en förståelse för hur organisationsförändringen skulle påverka deras arbete.  

Ovissheten kring organisationsförändringens konsekvenser bidrog till att medarbetarna upp-
levde processen som påfrestande och kaotisk. Medarbetarna uppfattade dock förändringen som 
nödvändig och att en omlokalisering var ofrånkomlig trots dessa negativa känslor. Enhetsche-
ferna upplevde däremot att medarbetarna gav uttryck för sina känslor snarare än för sin förstå-
else vilket resulterade i ett förändringsmotstånd.  

Enhetscheferna skulle hantera medarbetarnas förändringsmotstånd samtidigt som ledningen 
ställde krav på snabba och positiva resultat. Ledningen hade bristande förståelse för att vissa 
åtgärder inte gav synliga resultat på enhetens budget redan i nästkommande månad vilket skap-
ade en ökad press. Enhetscheferna stod därmed i ”stormens öga” och skulle hantera medarbe-
tarnas känslor samtidigt som de upplevde en tidspress och påtryckningar från ledningen. Att 
stå mitt emellan de två olika intressenterna var frustrerande för en av enhetscheferna:     

Jobbigt att stå mitt emellan det är det ju faktiskt om man ska vara helt ärlig. 
Såhär i efterhand så kan jag känna att det verkligen var det, att försöka förklara 
för personalen hur skarpt läge det faktiskt var och försöka förklara för vår 
högre ledning att det inte är så enkelt och att det faktiskt är människor som det 
handlar om i slutändan. Att personer på papper är för mig personer jag känner 
och som jag behöver låta ha sin process, att det faktiskt är en personalfråga.  

Ledningen påverkade även medarbetarna genom organisationens struktur. Medarbetarna upp-
levde bland annat att förändringsprocessens omfattning var stor på grund av den politiska styr-
ningen samt att de försvinner i verksamhetens hierarki. De var även överens om att politiker 
och den högre sektorn innehar beslutsfattandet och verkställer dessa utan hänsyn till den en-
skildes synpunkter. En medarbetare uttrycker dock en förståelse för att ledningen inte verkstäl-
ler beslut för egen vinning utan för att det bidrar med positiva resultat för samhället.  

För att beskriva sin upplevelse under förändringen förklarade de anställda detta med en färg. 
Färgen röd var mest förekommande både hos enhetschefer och medarbetare. De anställda hade 
dock varierande motivering gällande val av färg. Både positiva och negativa åsikter framfördes 
under dessa motiveringar. En medarbetare förklarade färgen röd som ett kännetecken för all 
stöttning, varma ord och kärlek medarbetarna gav varandra under den påfrestande förändrings-
processen. En negativ aspekt som fanns hos en medarbetare var att förändringen inte var för-
ankrad i personalgruppen och att färgen därför var ”illröd”. En enhetschef tvekade mellan fär-
gerna röd och orange, denne förklarade detta enligt följande: 

Ganska kraftigt orange […] jo kanske nästan röd, fast mest orange, för att det 
fanns ju positiva saker i förändringen men mycket upplevdes då som att det 
var, det var ganska akut stämning på många sätt i alla fall på ledningsnivå, 
framförallt när ekonomin gick så pass dåligt och personalen var väldigt upp-
rörd och otrygg, kanske mer otrygg än upprörd.  
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4.3 Förändringsmotstånd  
För att uttrycka sitt förändringsmotstånd använde medarbetarna olika metoder. En metod de 
använde var att diskutera under möten och konferenser. Vid möten kunde medarbetarna agera 
olika för att tydliggöra sitt förändringsmotstånd. En del medarbetare blev introverta och sam-
manbitna samtidigt som några skrek och demonstrativt lämnade lokalen för att tydliggöra sitt 
missnöje. Medarbetarna involverade även facket för att undersöka om enhetscheferna utförde 
organisationsförändringen korrekt. I början av förändringsprocessen startade sammanslut-
ningar av grupper som gemensamt spekulerade på rasterna och gemensamt tydliggjorde sitt 
förändringsmotstånd. Medarbetarna visade även tydligt sitt missnöje via att exempelvis hänga 
upp negativa affischer som påvisade maktgalna chefer i personalrummet.  

4.3.1 Känslomässigt förändringsmotstånd och försvarsmekanismer 
Grunden till medarbetarnas uttryckta förändringsmotstånd var deras upplevda känslor under 
förändringsprocessen. Majoriteten av medarbetarna och gruppledarna upplevde organisations-
förändringen som påfrestande och frustrerande. Frustrationen bidrog till känslor som bland an-
nat ilska, nedstämdhet samt sorg. En medarbetare förklarade att: ”Tungt har det väl vart, känslo-
mässigt”. Känslorna ledde till trötthet, missnöje, sjukskrivningar och en negativ arbetsspiral. 
Det fanns dock en allmän medvetenhet hos personalen att dessa känslor är naturliga under en 
förändringsprocess. Trots medvetenheten kring att starka känslor är vanligt förekommande i 
organisationsförändringar var det medarbetare samt gruppledare som hade tankar kring att säga 
upp sig.  

De starka känslorna varierade dock under förändringsprocessens olika faser. En medarbetare 
uttryckte att dennes känslor varierade från att inledningsvis vara förväntansfull till att övergå 
till en kaotisk känsla. Efter beslutet att genomföra en omlokalisering uppkom separationsångest 
gentemot sina arbetskamrater, denna känsla blandades med oro och förhoppningar. Efter om-
lokaliseringens genomförande upplevde medarbetaren ett lugn. Dessa varierande känslofaser 
upplevdes av flera individer under olika skeden i förändringen. Det fanns en medvetenhet hos 
medarbetarna om att dessa olika känslofaser kan uppkomma vid en omlokalisering och de 
hjälpte därför varandra i den komplexa situationen. En medarbetare berättade att hennes arbets-
kamrat brukade säga: ”men det blir bra (namn) där framme lyser solen” när de befann sig i 
olika känslofaser.  

För att hantera de starka och varierande känslorna under omlokaliseringen använde medarbe-
tarna humor i arbetsgruppen för att stötta varandra. En gruppledare brukade även använda hu-
mor när hon haft en påfrestande arbetsdag, hon brukade då skoja och säga: ”nahae, nu säger jag 
upp mig idag, hejdå”. Majoriteten av medarbetarna använde alltså humor för att hantera be-
svärliga situationer. En del medarbetare uttryckte även att de använde ”skygglappar” och 
”blockerade sig” under förändringsprocessens påfrestande faser. När förändringen avslutats ut-
trycker medarbetarna att de istället förträngt de negativa känslorna.  

4.3.2 Rädsla för det okända och grupptryck 
En stor del av den uttryckta känslan av oro berodde inledningsvis på medarbetarnas ovisshet 
kring vad förändringen skulle bidra med. De hade arbetat på samma sätt i flera år och kände 
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därmed en trygghet i det arbetssättet. En medarbetare uttryckte att: ”Man är bekväm i det man 
har, man hamnar i en otrygghet när man inte har det som man alltid har haft och då blir det så”. 
En av gruppledarna påpekade även att enhetens anställda tidigare haft en stor personlig frihet, 
vilket skulle minska på grund av förändringen: ”Vissa som tyckte det var skönt det är ingen 
som vet vart jag är, jag kan vara hemma typ hela min dag utan någon vet vart jag är någonstans, 
de tyckte det var jättejobbigt […] de visste aldrig vart folk var […] personalen var jätte anti 
detta”. Att friheten skulle minska uppfattades som en orsak till att medarbetarna inte ville för-
ändras.  

Oron resulterade även i många tankar samt föreställningar kring hur förändringen skulle på-
verka enheten och individens framtid. Två stora farhågor som ledde till en känsla av oro var 
förändring i individens schema samt att bli omplacerad till följd av att personalstyrkan behövde 
minskas. För en del medarbetare upplevdes denna ovisshet inför framtiden så stor att de var 
rädda att de inte skulle kunna bo kvar och ta hand om sina barn om de arbetade kvar inom 
enheten. Medarbetarna var även oroliga för vilken arbetsgrupp de skulle bli indelade i och att 
de därmed behövde splittras från nära kollegor. Tankarna och känslan av osäkerhet uppfattades 
av medarbetarna och enhetscheferna som en av orsakerna till förändringsmotstånd.  

Medarbetarens tankar och känslor påverkades även av arbetskamraternas uttryckta åsikter och 
synpunkter om omlokaliseringen. Det fanns individer som upplevde att deras känslor påverka-
des av att flera i arbetsgruppen var kritiska vilket bidrog till att individen började ifrågasätta 
förändringen och dess betydelse. En av enhetscheferna påpekade medarbetarnas starka påver-
kan på varandra och hur detta bidrog till förändringsmotstånd: ”För de som var motståndare 
fick ju de andra att bli upprörda över någonting i alla fall”. Enhetschefen upplevde även att: 
”Gruppens storlek hade jättestor betydelse för det massiva motståndet”. 

4.3.3 Bristande ledarskap 
Medarbetarna upplevde att det saknades en trygghet till följd av ett bristande ledarskap under 
organisationsförändring. En anledning till det bristande ledarskapet var exempelvis de flera 
chefsbyten som skedde under förändringsprocessen. En konsekvens av alla chefsbyten var att 
medarbetarna hade svårt att veta vem de skulle vända sig till gällande sina problem, en medar-
betare uttryckte att detta var ”fruktansvärt jobbigt” och ”väldigt rörigt”. De chefsbyten som 
skedde under förändringsprocessen har bidragit till att medarbetarna fortfarande upplever svå-
righeter och rädsla när en chef ska vara ledig samt byta tjänst. Utöver personliga orsaker till 
chefsbyten upplevde enhetscheferna att det var för organisationsförändringens bästa som de 
genomgick dessa chefsbyten.   

Utöver flera chefsbyten upplevde medarbetarna att ledarskapet hade brister på grund av enhets-
chefernas delade ledarskap under större delen av förändringsprocessen. Medarbetarna ifråga-
satte enhetschefernas motsägelsefulla budskap och deras osynkroniserade ledarskap. I vissa fall 
upplevde medarbetarna att de inte fick gehör för sina åsikter då dessa försvann i hanteringen 
och i konsultationen mellan enhetscheferna. Medarbetarna riktade även kritik mot hur enhets-
cheferna valde att strukturera det delade ledarskapet. Cheferna hade ansvar för två grupper 
vardera, medarbetarna önskade istället att cheferna delat upp ansvaret utifrån arbetsområden 
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för att minska risken för otydliga riktlinjer och direktiv, en medarbetare förklarar detta på föl-
jande sätt:   

Att man la upp det så att man hade två grupper var […] då fick man också 
hålla ordning […] så att man säger samma. Hade de lagt upp de som att ’jag 
har budgetansvaret för det här o så har du personaldelen’ typ en mer sådan 
uppdelning så hade man kunnat jobba på ett annat sätt, det tror jag hade varit 
bättre […] det var mycket lättare när det blev en chef […] mycket lättare. 

Enhetscheferna ansåg dock att det delade ledarskapet var nödvändigt till följd av organisations-
förändringens omfattning. Enhetscheferna upplevde en stöttning av varandra som de hade be-
hov av under den komplexa förändringsprocessen och att de lyckades förmedla samma inform-
ation och budskap till medarbetarna trots gruppuppdelningen. 

Medarbetarna kritiserade även enhetschefernas okänsliga agerande under arbetsplatsträffarna 
samt vid övrig kommunikation. Det fanns medarbetare som påpekade att de mottagit kommen-
tarer som tydliggjorde att enhetscheferna ansåg att medarbetarna kunde säga upp sig om de 
motsatte sig förändringsprocessens beslut. Ytterligare en medarbetare tydliggjorde enhetsche-
fernas agerande under förändringsprocessen: 

Man måste ju vara medmänsklig och lite mjuk kan jag tycka i en framtoning 
när man ska prata om det, det handlar ju om människors schema, o man blir 
ju påverkad, hur ska vi jobba? Hur kommer schemat se ut? Hur kommer det 
bli med skola och dagis o hemmalivet? O när man pratar om sådant som är så 
känsligt för enskilda personer så måste man nog, jag kunde nog uppleva att 
chefen var för hård. 

Enhetscheferna ansåg dock att det var en förutsättning att vara bestämd samt tydlig för att kunna 
genomföra organisationsförändringen. Det fanns även medarbetare som förstod att enhetsche-
ferna var tvungna att vara tydliga vid både bekväma och obekväma beslut. En medarbetare 
förklarar tydlighetens betydelse enligt följande: ”Vi hade aldrig kunnat genomgå denna omor-
ganisation om inte hon hade varit tydlig”.  

4.3.4 Bristande förtroende och ambivalens 
Medarbetarnas upplevelse av enhetschefernas okänslighet samt bristande ledarskap bidrog till 
varierande känslor av förtroende gentemot enhetscheferna. En del upplevde ett högt förtroende 
gentemot cheferna och vissa kände ett lågt förtroende. Enhetscheferna upplevde dock att för-
troendet gentemot dem var bristande till följd av deras korta anställningstid inom enheten och 
uttrycker sig såhär: ”Det upplever jag som en stor brist i denna omorganisation att den skulle 
ha utförts av någon som hade ett förtroende från första början […] oavsett hade vi ju inte kunnat 
göra om och göra rätt för det behövdes göras nu och då var det så här det såg ut”. Enhetsche-
ferna hade alltså inte möjlighet att etablera ett förtroende innan förändringsprocessen påbörja-
des vilket de upplevde vara en nackdel, en medarbetare bekräftar detta: ”Det hade gått mycket 
bättre om man hade haft en tillit”.  

Enhetschefernas korta anställningstid inom enheten upplevdes som en av flera orsaker till för-
ändringsmotstånd hos medarbetarna. Medarbetarna ifrågasatte de nya enhetschefernas kunskap 
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gällande deras förmåga att utveckla en positiv organisationsförändring som var tillämpningsbar 
inom deras enhet. Förtroendet minskade ytterligare när enhetscheferna valde att införskaffa 
flera nya rutiner inom verksamheten som senare inte bidrog med lyckade resultat. En av en-
hetscheferna upplevde också att medarbetarna ifrågasatte deras kunskap: ”Och så kommer vi 
in nya [...] vilket kan sticka i ögonen på en del, ’vad vet ni liksom?’”. 

Förändringsmotståndet hade även sin grund i medarbetarnas skeptiska synpunkter på grupple-
darnas roll i enheten. När gruppledarna skulle anställas var medarbetarna mycket kritiska och 
reagerade med motstånd mot den nya tjänsten som skulle planera och ansvara för den dagliga 
verksamheten. Medarbetarna upplever i dagsläget att denna nytillsatta tjänst var nödvändig då 
gruppledarna gav mycket stöttning som de saknade under förändringsprocessen. En medarbe-
tare uttryckte att: ”När hon kom in kände man sig inte så ensam mer, eller att man famlade i 
mörker, då kom ju hon och stötta upp, det var väldigt skönt”. En gruppledare anser dock fort-
farande att tillsättningen av fyra nya anställda till denna tjänst var onödig: ”Jag har fortfarande 
inte riktigt fattat hur de tänkte när de tog in oss fyra för de hade två redan som blev överflödiga 
som hade jobbat i flera år här […] där var det ju svårt”. 

4.3.5 Bristande delaktighet och kommunikation 
Medarbetarna upplevde även en brist på stöttning från enhetscheferna och att detta berodde på 
deras oförmåga att lyssna samt skapa delaktighet. En medarbetare uttryckte sin frustration kring 
att inte bli lyssnad på enligt följande: ”Man var arg, man var upprörd, kände att man inte kunde 
påverka, att inte bli lyssnade på, då blir man ju frustrerad och ledsen”. Det förekom dock vari-
erande uppfattningar kring i vilken utsträckning medarbetarna fick vara delaktiga. En del ut-
tryckte negativa aspekter över enhetschefernas bristande förmåga att inkludera och informera, 
detta förklarade en medarbetare såhär: ”Det kändes som vi var lite ensamma och lite vilsna och 
ge oss mer information”. En del uttryckte positiva aspekter och förstod att enhetscheferna för-
sökte inkludera dem i allra största mån.  

Det fanns även en medvetenhet hos enhetscheferna att det förekom brister i deras förmåga att 
skapa delaktighet och utge information. Den medvetenheten skapade en frustation då enhets-
cheferna inte alltid hade de verktyg som behövdes för att uppfylla medarbetarnas önskemål. 
Detta skapade ibland förändringsmotstånd hos medarbetarna som upplevde att enhetscheferna 
inte lyssnade när de inte genomförde medarbetarens förslag. Enhetscheferna valde dock att inte 
genomföra förslaget till följd av att det saknade positiva resultat för hela enheten och innehöll 
endast fördelar för ett fåtal individer. Önskemålen fanns dock alltid i beaktning hos enhetsche-
ferna och gav i flera fall inspiration till idéer som sedan implementerades i enheten. Enhetsche-
ferna upplevde även en frustration över medarbetarnas dubbla budskap gällande delaktighet, 
detta hade enhetscheferna svårt att hantera och tillgodose. En enhetschef förklarade medarbe-
tarnas dubbla budskap såhär: ”Hur vi än gjorde […] ni säger att ni vill vara delaktiga och ni 
upplever er inte delaktiga, när vi vill att ni ska vara delaktiga då säger ni ’nahae, kan inte någon 
bara berätta, hur ska det bli, för vi orkar inte mer, hur vill ni att vi ska göra?’ Hur vi än gör blir 
det ju inte rätt”.  
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4.4 Kommunikation under förändringsprocessen 
För att kommunicera under förändringsprocessen använde sig enhetscheferna av olika kommu-
nikationskanaler. Kanalerna som de använde sig av var främst ansikte-mot-ansikte och skrift-
ligt. Vid kommunikationskanalen ansikte-mot-ansikte använde sig enhetscheferna av grupp-
möten i form av arbetsplatsträffar (APT). Enskilda möten med enhetscheferna fick medarbe-
tarna begära önskemål om och detta var inget enhetscheferna tog initiativ till. Den skriftliga 
kommunikationen kommunicerades via nyhetsbrev varje vecka med information kring hur för-
ändringsprocessen fortlöpte. Medarbetarna hade även möjlighet att kommunicera interaktivt 
med enhetscheferna via telefonsamtal. Det kunde dock vara svårt att få kontakt med enhetsche-
ferna via telefon och de föredrog därför e-post och SMS-kontakt.  

Arbetsplatsträffarna var fördelade utifrån fyra arbetsgrupper med cirka 20 medarbetare i re-
spektive grupp. Arbetsgrupperna hade skilda möten vid olika tillfällen under varje vecka, en 
arbetsgrupp träffade enhetscheferna exempelvis på måndagen och en annan på torsdagen. Att 
dela upp arbetsplatsträffarna på detta sätt kritiserades av medarbetarna. Kritiken riktades främst 
mot att det uppstod oro och ryktesspridning mellan de olika arbetsgrupperna samt att de upp-
fattade att informationen som delgavs varierade beroende på tidpunkten för mötet, en medar-
betare uttryckte sin kritik enligt följande: 

Nu blev det ju att man kanske hade 20 stycken i en grupp och så hade vi ett 
möte så kunde hon förklara så kanske det dröjde tre dagar innan hon hade möte 
med nästa grupp, då satt vi med information som inte de andra hade fått, och 
så började liksom pratet […] Istället för att gå och småpysa, för det gynnar 
ingen, det blir fel och missuppfattningar. Det måste komma därifrån och inte 
från mig  

Enhetscheferna upplevde också en problematik gällande uppdelningen av arbetsplatsträffarna 
och hur detta påverkar informationen som gavs ut. Med hänsyn till antalet medarbetare i en-
heten upplevde inte enhetscheferna att det fanns något bättre alternativ att förmedla informat-
ionen på, detta beskriver en av enhetscheferna: ”Jag vet inte hur man skulle ha gjort det an-
norlunda men det var lite synd att man inte hann prata med personalen mer men det var helt 
omöjligt att göra någonting annat då för dagarna tog liksom slut”. Om möjligt hade enhetsche-
ferna tagit kontakt med respektive medarbetare för enskilda samtal, men detta hade resulterat i 
två veckors arbetstid. Enhetschefen beskriver känslan av att inte kunna ha enskilda samtal med 
medarbetarna: ”Så man kände sig alltid väldigt otillräcklig, man hann aldrig prata med folk så 
mycket som dom behövde”. Enhetschefen hoppas dock att alla medarbetare var medvetna om 
att de hade möjlighet att boka in personliga möten vid behov.   

Medarbetarna samt gruppledarna önskade istället för arbetsplatsträffar och personliga möten 
att enhetscheferna hade samlat samtliga medarbetare i en stor sal för att utge viktig information 
om organisationsförändringen. Att utge viktig information i stor grupp hade resulterat i att alla 
fick tillgång till informationen samtidigt, vilket medarbetarna saknade, framförallt i starten av 
förändringsprocessen. Medarbetarna och gruppledarna upplever även att detta tillvägagångssätt 
hade resulterat i mindre funderingar samt att enhetscheferna vid detta tillfälle hade kunnat pre-
sentera statistik som tydliggjorde varför en organisationsförändring behövde genomföras. När 
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den viktiga informationen delgetts kunde enhetscheferna senare använda sig av arbetsplatsträf-
far.  

Att förmedla information i en stor sal till samtliga medarbetare hade enhetscheferna inte i 
åtanke under förändringsprocessen. Enhetscheferna använde istället nyhetsbrev för att förmedla 
viktig och generell information till medarbetarna. De använde även nyhetsbreven för att ge 
återkoppling och besvara medarbetarnas frågor, tankar och funderingar kring förändringspro-
cessen. Nyhetsbreven användes alltså som en möjlighet till återkoppling då enhetscheferna upp-
levde att de inte hade tid och resurser för att kunna ge individuell återkoppling, detta förklarar 
en enhetschef: 

Att samla in 60 personers tankar och åsikter kan det vara svårt att få grepp om 
och kunna förmedla återkoppling tillbaka, det finns liksom ingen tid att åter-
koppla tillbaka till så många människor som har tankar och åsikter utan då får 
man göra det mer generellt och det blir en risk i att återkoppla generellt för då 
upplever man kanske att man inte har blivit hörd fast det kanske var det man 
var men vi har inte kunnat återkoppla det på ett bra sätt för att förutsättning-
arna inte riktigt fanns egentligen. 

Det fanns delade meningar hos medarbetarna gällande den skriftliga informationen som gavs 
ut via nyhetsbrev varje vecka. En del medarbetare upplevde den skriftliga informationen som 
positiv då samtliga får tillgång till samma information samtidigt vilket minskade risken för 
ryktesspridning. Det fanns även medarbetare som upplevde en svårighet i att ställa följdfrågor 
till de ansvariga kring den skriftliga informationen vilket kunde resultera i fler funderingar. En 
medarbetare uttryckte följande kritik: ”Ibland kan det ju vara obegripligt att läsa någonting, 
ibland förstår man ju inte och då ger det ju inte mig så mycket för då hade ju jag behövt och ha 
en chef där ’vad menar du med det här?’”. 

Följdfrågor och övriga funderingar fick medarbetarna istället framföra en gång i veckan vid 
respektive arbetsplatsträff. Arbetsplatsträffarna använde enhetscheferna som en plattform för 
att lyssna på medarbetarnas synpunkter samt föra en dialog. De upplevde dock att medarbetarna 
trots detta inte kände sig lyssnade på, vilket en medarbetare bekräftade: ”Ledningen och de 
cheferna som vi hade då som inte lyssnade […] det var inte bra”. Enhetscheferna upplevde en 
frustration över att medarbetarna inte uppfattade att cheferna lyssnade på arbetsplatsträffarna. 
En enhetschef upplevde även frustration kring att medarbetarna kunde lämna en arbetsplatsträff 
med positiva tankar men att det senare framkom att medarbetarna upplevde att cheferna inte 
hade lyssnat: ”Jag kan gå därifrån med en känsla av att vad bra alla förstår, men sedan hör jag 
två veckor senare att de fortfarande pågår diskussioner efter det här mötet […] hon lyssnar 
inte”. 

Under förändringsprocessen hade enhetscheferna trots medarbetarnas kritik vetskap om att det 
är viktigt att lyssna på medarbetarna samt föra en dialog. Enhetscheferna påpekade dock en 
problematik angående i vilken utsträckning medarbetarna tar till sig informationen: ”Sen kan 
inte jag ta ansvar för hur mycket man vill förstå eller vill vara en del i”. Enhetscheferna upp-
fattade även en problematik gällande hur mycket information medarbetarna var i behov av och 
hur mycket information de kan hantera under förändringsprocessen. De uttryckte att mycket 
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information kan skapa en otrygghet hos medarbetarna samtidigt som det är viktigt att de känner 
sig delaktiga för att minska känslan av ovisshet. Enhetscheferna anser även det viktigt att in-
formera om frågor de inte har kunskap och medvetenhet kring ännu för att medarbetarna inte 
ska fundera och ifrågasätta deras innehav av information. En enhetschef uttrycker sina syn-
punkter kring förmedling av information enligt följande: 

Jag tror att man ska ge mycket information […] för jag tror att det blir mer 
farhågor och sanningar ju tystare man blir. Är man tyst så riskerar det att bli 
sanningar som aldrig ens har funnits. Så jag tror att ge mycket information är 
bra men jag är inte säker på att det är bra att ge allt […] Det händer saker 
ganska fort och det riskerar att informationen blir velig om man går ut med 
allting för då har det hänt någonting annat som kanske tar ganska lång tid att 
förklara […] så får man förklara saker som kanske inte är så aktuellt längre 
och det gör det kanske bara rörigare där ute så att man ska försöka ge den 
informationen man kan och försöka ge den så tidigt som möjligt. Vara nog-
grann med att ge information som man faktiskt inte vet: ’det här är inte fär-
digt’, så det inte skapar några spekulationer. 

För att medarbetarna ska kunna hantera informationen som delges är det enligt enhetscheferna 
viktigt att vara eftertänksam gällande när informationen meddelas medarbetarna. Allmän in-
formation anser de kan delges tidigt och ständigt under förändringsprocessen. Information som 
behandlar medarbetarnas privatliv exempelvis omplaceringsfall bör enligt enhetscheferna un-
derrättas när det fullständiga beslutet är fattat. En medarbetare ska alltså inte behöva oroa sig 
för eventuell omplacering, denna information ska delges när detta är aktuellt: 

 Om man får veta att mitt vikariat på (verksamheten) kommer inte förlängas 
jag kommer få gå hit då kan man förhålla sig till det, men får man höra att ditt 
vikariat kommer kanske, eller kanske inte vi ska kolla på listan, den tiden är 
ju värst, så att hålla den tiden så kort som möjligt är bra om man kan. 

Andelen information som medarbetarna och gruppledarna önskade få tillgång till varierade be-
roende på individ. En enhetschef uttryckte: ”Alla har ju olika behov en del känner att de behö-
ver veta allt och en del vill inte veta någonting förrän det är klart”. En medarbetare önskade 
tillgång till all information, medarbetaren förklarar detta enligt följande: ”Ja jag tycker nog att 
man ska ha allt […] tänker nog att det är bra, alla kort på bordet, jag tror att det på sikt om man 
inte säger hela sanningen kommer fram någon gång och då kan det bli ett motstånd längre 
fram”. En av enhetscheferna ifrågasatte dock detta: ”Många säger att det bästa är att veta, fast 
det är lätt att bara säga så, för man ska också kunna tackla det och det vet jag inte om alla kan 
alltid”. En del medarbetare och gruppledare upplevde att enhetscheferna lyckades förmedla 
tillräckligt med information. Det fanns också medarbetare och gruppledare som upplevde att 
enhetscheferna inte förmedlade all information och önskade därmed att få tillgång till detta. I 
dagsläget finns dock en medvetenhet hos medarbetarna att enhetscheferna troligtvis inte visste 
mer än vad som utgavs men att det under förändringsprocessen uppfattades otillräckligt. En-
hetscheferna upplever att de förmedlat tillräckligt med information men kritiserar hur väl de 
lyckades tydliggöra informationen: 
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Ibland var vi så inne i det arbetet som vi var helt klara med hur det skulle va 
men vi glömde att göra det ännu mer tydligare neråt, vi tyckte att vi var tydliga 
men man kanske inte hade varit med i alla diskussioner och sånt så man kanske 
inte förstod det på samma sätt, när man inte hade varit med och sett helheten. 

All information som delgavs medarbetarna upplevdes dock som rättvis. Samtliga medarbetare 
ansåg att de erhöll information i samma omfattning som sina arbetskamrater. En gruppledare 
upplevde dock att viss information endast underrättades till en gruppledare, detta medförde en 
känsla av orättvisa och osynliggörande: 

Sen upplevde man lite att en kanske hade lättare […] att gå in till dom men 
hon fick också cheferna att tro att ’så tyckte vi alla’ fast vi inte gjorde det och 
det blev det också lite konflikter i att inte cheferna lyssnade på oss allihop utan 
bara en […] och det blir att man undviker att gå till cheferna mer och mer. 

När organisationsförändringen avslutades saknade medarbetarna och gruppledarna en tydlig 
redogörelse för dess avslut samt en utvärdering av förändringsprocessens tillförande. De öns-
kade en sådan redogörelse för att ha möjlighet att lämna organisationsförändringen bakom sig 
och istället blicka framåt: 

Många ville nog att någon chef skulle säga ’att nu är den här omstrukture-
ringen/förändringen klar’[…] kanske att man på ett tydligt sätt ändå kunde ta 
en uppföljning […] nu tittar vi framåt, hur ska vi jobba i (verksamheten) 
framåt, det tror jag att en del sakna, man var lite kvar i förändringskänslan. 

Oavsett medarbetarnas, gruppledarnas och enhetschefernas upplevelser kring förändringspro-
cessen anser alla anställda att förändringen slutligen gav positiva resultat. En anställd uttryckte: 
”Jag tror nu när man har facit i hand att de flesta känner att det är strålande att man gjorde 
förändringen, fast det kan vara svårt att förstå processen”. 

4.5 Sammanfattning av empirisk data 
Under uppstarten av förändringsprocessen fick medarbetarna vara med och skapa SWOT-ana-
lyser, detta bidrog till positiva aspekter exempelvis att medarbetarna kände sig lyssnade på. Det 
fanns dock varierande uppfattningar kring i vilken utsträckning enhetscheferna lyssnade på 
medarbetarna under resterande förändringsprocess. Kartläggningen medförde att enheten in-
förde flera förändringar bland annat ny teknik samt en omlokalisering. Omlokaliseringen bi-
drog till att hela enheten förändrades samt att personalstyrkan minskades i form av omplace-
ring. 

Omlokaliseringen upplevdes som påfrestande och bidrog till många negativa känslor hos med-
arbetarna, känslorna varierade dock under förändringsprocessen. Det fanns dock flertal faktorer 
som bidrog till negativa känslor och förändringsmotstånd under hela processen. Samtliga an-
ställda upplevde förändringsmotstånd på grund av organisationsstrukturen, bristande ledarskap 
och förtroende, ovisshet och oro, arbetsgruppens storlek och arbetskamraters åsikter, minskad 
personlig frihet under arbetstid, bristande stöttning samt hinder i kommunikationen från en-
hetscheferna.  
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Kommunikationen upplevdes som bristande både enligt medarbetarna och enhetscheferna. 
Medarbetarna upplevde brister i arbetsplatsträffarnas fördelning, möjligheten att ställa följdfrå-
gor på den skriftliga informationen samt saknaden av ett tydligt avslut. Enhetscheferna upp-
levde också brister i arbetsplatsträffarna men påpekar även brister gällande att förmedla åter-
koppling via skrift, sin förmåga att tydliggöra information samt medarbetarnas förmåga att ta 
till sig och hantera information. Utifrån kritiken som medarbetarna och enhetscheferna angett 
framkom även förslag på hur enhetschefer ska hantera förändringsmotstånd via kommunikat-
ion. 
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5 Tolkning 
Utifrån studiens presenterade teorin och empirin har vi författare i nedanstående avsnitt tolkat 
de anställdas upplevelser under omlokaliseringen. Tolkningen utgår från analysmodellens te-
man för att tillgodose studiens syfte. Nedanstående tolkning presenteras genom att varva stu-
diens teori, empiri samt våra tolkningar. Presentationen har skapats för att bibehålla en röd tråd 
mellan de presenterade tolkningarna.  

5.1 Organisationsförändringar 
Christersson och Rothe (2012) samt Evans, et al. (2015) hävdar att en omlokalisering känne-
tecknas av en revolutionär organisationsförändring. Vid revolutionära organisationsföränd-
ringar förändras bland annat de anställdas normer, organisationens struktur samt teknik vilket 
enligt Stolnik, et al.s (2016) redogörelse innebär en personell-, teknisk- samt strukturell orga-
nisationsförändring. De anställda upplevde att enheten förändrades i sin helhet till följd av att 
ny teknik infördes gällande schemaplanering, förändrad placering samt ändrade sociala relat-
ioner. Utifrån denna redogörelse kan vi fastställa att enhetens omlokalisering innefattade en 
personell-, teknisk- samt strukturell förändring och var därmed en revolutionär organisations-
förändring.  

De anställda upplevde den revolutionära organisationsförändringen som påfrestande och kao-
tisk. Carter (1999) bekräftar att dessa känslor uppkommer vid omlokaliseringar och att dessa 
känslor är vanligt förekommande till följd av de anställdas sociala förändringar. Medarbetarna 
framförde att de sociala förändringarna var en av flera orsaker till den upplevda påfrestningen. 
Vi har en förståelse för att medarbetarna upplever de förändrade sociala relationerna som på-
frestande men att en omlokalisering var nödvändig för att skapa kontroll över den bristfälliga 
enheten. För att minska den psykologiska påfrestningen bedömer vi att medarbetarna skulle 
haft möjlighet att lämna önskemål om vilken lokalisering och arbetsgrupp de ville tillhöra. Ge-
nom att ta hänsyn till dessa önskemål hade medarbetarna kunnat placeras tillsammans med 
arbetskamrater som tidigare erhållit ett gott samarbete samt minskat osäkerheten kring förflytt-
ning till oönskat stadsområde. 

För att öka de anställdas vilja och minska känslan av påfrestning tydliggör Nastase, et al. (2013) 
betydelsen av att identifiera medarbetarnas olika behov under förändringsprocessen. Vid upp-
starten av förändringsprocessen utförde enhetscheferna samt projektledaren bland annat 
SWOT-analyser tillsammans med medarbetarna för att identifiera deras behov. Medarbetarna 
upplevde denna kartläggning som positiv då de blev inkluderade vilket medförde en känsla av 
delaktighet. SWOT-analyserna användes även för att identifiera organisationsförändringens 
förutsättningar för att vid behov skapa handlingsplaner. Att utföra sådana analyser uppfattar vi 
underlättade enhetschefernas beslutsfattande under förändringsprocessen, detta överensstäm-
mer med vad Helms och Nixon (2010) beskriver är syftet med analysen. Utifrån medarbetarnas 
uttryckta åsikter tolkar vi att det var betydelsefullt för förändringens fortlöpande att enhetsche-
ferna utförde dessa kartläggningar tillsammans med medarbetarna. Att inkludera medarbetar-
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nas synpunkter upplever vi vara viktigt då de har en stor påverkan på organisationsförändring-
ens resultat. Att ta hänsyn till medarbetarnas åsikter uppfattar vi även bidragit till ett ökat en-
gagemang i inledningen av förändringsprocessen vilket Herold, et al. (2007) hävdar minskar 
förändringsmotstånd. 

Inom enheten har även politiker inkluderats vilket enhetscheferna och medarbetarna upplevde 
problematiskt. Enhetscheferna upplevde en problematik i att ledningen krävde snabba resultat 
samtidigt som medarbetarna begärde tid för bearbetning. Vi uppfattar att enhetscheferna tillät 
medarbetarna att bearbeta förändringsprocessen vilket bidrog till att medarbetarna samt 
gruppledarna inte uttryckte ett förändringsmotstånd till följd av ledningens krav. Medarbetar-
nas kritik innefattade istället deras upplevelse av att ledningen inte tog hänsyn till den enskilda 
individen till följd av den kommunala verksamhetens struktur. Aleksic, et al. (2014) påpekar 
att den kommunala verksamheten innehar många stela strukturer på grund av den byråkratiska 
uppbyggnaden. Utifrån dessa redogörelser kan vi fastställa att de anställdas uttryckta kritik in-
nefattar organisationens byråkratiska uppbyggnad på grund av att de hamnade i skymundan. 
Den byråkratiska strukturen är inte påverkningsbar och det är därför enligt oss betydelsefullt 
att enhetscheferna förmedlar denna information, innehar förmågan att skapa förståelse samt 
tydliggör att alla medarbetare har möjlighet att uttrycka sina åsikter trots denna problematik. 

Sammanfattningsvis uppfattades organisationsförändringen i sin helhet olika beroende på indi-
vid. En intressant aspekt var hur de anställda använde färgen röd i olika sammanhang. Det fanns 
medarbetare som använde färgen röd för att tydliggöra de negativa aspekterna med föränd-
ringen samt de medarbetare som använde färgen röd för att beskriva värmen och kärleken som 
fanns under förändringsprocessen. Detta tydliggör hur samma förändringsprocess upplevts 
olika beroende på individ.  

5.2 Förändringsmotstånd 
Medarbetarna upplevde att en av flera orsaker till förändringsmotstånd var enhetschefernas 
bristande ledarskap. Vi har utifrån vårt empiriska material tolkat att det bristande ledarskapet 
beror på flera chefsbyten, delat ledarskap, okänsligt agerande samt att enhetscheferna var ny-
tillsatta.  

Det delade ledarskapet under förändringsprocessen upplevdes som negativt av medarbetarna. 
Enhetscheferna upplevde dock det delade ledarskapet som positivt och nödvändigt. Utifrån vårt 
sökande efter relevanta artiklar kring delat ledarskap uppfattar vi att det idag finns brist på 
tidigare forskning som berör hur detta påverkar förändringsmotstånd. Trots bristen på tidigare 
forskning vill vi belysa dess påverkan på medarbetarnas förändringsmotstånd inom enheten.  

För att det delade ledarskapet inte ska uppfattas som negativt gav en medarbetare förslag på 
hur detta kan fördelas. Förslaget innefattade att en enhetschef bär ansvaret för personalfrågor 
och den andra ansvarar för ekonomin. Att fördela det delade ledarskapet utifrån medarbetarens 
förslag uppfattar vi kan bidra med positiva resultat. Vi uppfattar att de positiva konsekvenserna 
av uppdelningen är att medarbetarna får tillgång till samma information och att det förekommer 
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mindre spekulation mellan arbetsgrupperna samt att enhetscheferna fortfarande kan stötta 
varandra, blir avlastade, får en ökad struktur samt ökad kontroll på ett arbetsområde.  

Medarbetarnas upplevda känslor påverkades även negativt av enhetschefernas okänsliga age-
rande under förändringsprocessen. Det okänsliga agerandet kan vi därmed identifiera som en 
orsak till det upplevda förändringsmotståndet. Att enhetscheferna agerade okänsligt under or-
ganisationsförändringen bedöms enligt Curtis och White (2002) som en byråkratisk påverkan. 
Utifrån insamlad empirisk data kan vi fastställa att enhetschefernas okänslighet inte hade sin 
grund i den byråkratiska strukturen. Vi bedömer att enhetschefernas okänsliga agerande istället 
berodde på deras ledarskap samt personlighet. Att enhetscheferna bland annat uppmuntrar med-
arbetarna att byta anställning när de uttrycker förändringsmotstånd upplever vi tydliggör att 
enhetscheferna hade en traditionell syn på förändringsmotstånd. Vi uppfattar i likhet med Muo 
(2014) att enhetscheferna istället borde bedömt förändringsmotståndet som något positivt och 
tagit hänsyn till medarbetarnas kritiska åsikter. I likhet med Perren och Meggisons (1996) re-
dogörelse kan vi fastställa att om enhetscheferna hade tagit hänsyn till medarbetarnas åsikter 
skulle omlokaliseringen utvecklats i en positiv riktning med hjälp av medarbetarnas bidrag till 
nya infallsvinklar. 

Enhetscheferna var nytillsatta vid uppstarten av förändringsprocessen, detta var ytterligare en 
kritik som medarbetarna framförde. Att medarbetarna framförde negativa synpunkter på att 
enhetscheferna var nytillsatta tolkar vi tyder på ett bristande förtroende. Nyrekrytering av che-
fer hävdar även Fiedler (2010) vara en grund till bristande förtroende som därmed leder till 
förändringsmotstånd. Att medarbetarna hade ett bristande förtroende till följd av att enhetsche-
ferna var nytillsatta uppfattar vi utifrån vår empiriska data hade sin grund i att medarbetarna 
ifrågasatte deras kompetens. Vi kan utläsa tendenser till att medarbetarnas bristande förtroende 
ökade ytterligare när enhetscheferna implementerade beslut som genererade i negativa resultat 
för enheten. För att motverka detta kan vi konstatera att enhetscheferna borde tagit hänsyn till 
och utnyttjat medarbetarnas kompetens genomgående under förändringsprocessen. 

Oavsett medarbetarnas låga förtroende för enhetscheferna upplevde majoriteten av de anställda 
att organisationsförändringen var nödvändig, vilket Piderit (2000) hävdar kännetecknar en 
känsla av ambivalens. Med stöd från det presenterade empiriska materialet kan vi identifiera 
att de ambivalenta känslorna varierade. Vi upplevde dock att majoriteten av medarbetarna gav 
uttryck för dessa reaktioner. När medarbetarna upplever ambivalens görs detta bland annat till 
följd av medarbetarnas motstridiga attityder mot förändringen samtidigt som de innehar ett 
förtroende för ledningen. Att inneha ambivalens hävdar Oreg och Sverdlik (2011) leder till 
förändringsmotstånd. Enhetscheferna saknade dock en förståelse för att medarbetare kan upp-
leva ambivalens vilket Piderit (2000) menar är en förutsättning för att förstå medarbetarnas 
reaktioner. Vi kan i likhet med Piderit (2000) bedöma att förändringsmotståndet hade minskat 
om enhetscheferna tagit hänsyn till de ambivalenta känslorna och därmed haft förståelse för 
medarbetarnas reaktioner. Om enhetscheferna saknar förståelse för medarbetarnas reaktioner 
uppfattar vi att det omöjliggör förmåga att hantera förändringsmotståndet. 
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Känslan av ovisshet för framtiden var ytterligare en känsla som bidrog till förändringsmotstånd. 
En stor del av ovissheten och oron berodde på att medarbetarna kände en brist på trygghet i den 
dåvarande situationen. Vi upplever i likhet med Fiedler (2010) att trygghet var en bidragande 
faktor till förändringsmotstånd på grund av den anställdes personliga agenda. Att enheten inte 
tog hänsyn till den personliga agendan under förändringsprocessen bedömer vi som fördelaktigt 
då vi uppfattar att detta inte hade gynnat denna enhet. Vi kan konstatera detta utifrån enhetens 
bristande ekonomi samt dess krav på att genomgå en organisationsförändring omgående. Att 
medarbetarna upplevde organisationsförändringen som nödvändig samtidigt som de inte öns-
kade en förändring på grund av deras trygghet identifierar vi som ytterligare en orsak till am-
bivalens.  

De anställda uttryckte även en ovisshet kring risken att eventuellt behöva omplaceras vid ned-
skärning av personalstyrkan samt minskad personlig frihet och självständighet. Oreg (2006), 
Self och Schraeder (2009) samt Fiedler (2010) påvisar att dessa uttryckta farhågor är vanliga 
orsaker till förändringsmotstånd på grund av rädsla för det okända. Vi kunde därmed endast 
identifiera att de anställda upplevde rädsla för det okända till följd av personliga företeelser. Vi 
har en förståelse för att personliga företeelser som omplacering, minskad personlig frihet och 
självständighet är faktorer som påverkar den enskildes tillvaro i organisationen. Omplaceringar 
uppfattar vi vara ett känsligt ämne att hantera och bearbeta eftersom det har stor påverkan på 
individens privatliv. Att en medarbetare känner oro för minskad personlig frihet och självstän-
dighet har vi också förståelse för. Vi upplever dock att medarbetarnas frihet och självständighet 
var alldeles för stor och att en minskning av detta var nödvändigt för att enhetscheferna skulle 
ha möjlighet att kontrollera enheten. Oron för minskad personlig frihet försvann när medarbe-
tarna insåg de positiva konsekvenserna av införskaffandet av fyra gruppledare som exempelvis 
att gruppledarna var närvarande i den dagliga verksamheten. 

Oron som medarbetarna upplevde under förändringsprocessen resulterade i många tankar kring 
hur organisationsförändringen kan påverka den enskilde individen. Att inneha sådana tankar 
kännetecknas enligt Oreg (2006) av ett kognitivt förändringsmotstånd. Utifrån denna redogö-
relse kan vi konstatera att ett kognitivt förändringsmotstånd förekom under enhetens omloka-
lisering. Vi uppfattar att det kognitiva förändringsmotståndet under omlokaliseringen var en 
naturlig del till följd av organisationsförändringens omfattning. Vi uppmärksammande dock 
tendenser till att dessa tankar utvecklades ytterligare på grund av att enhetscheferna inte be-
mötte det kognitiva förändringsmotståndet vilket enligt oss är en förutsättning för att minska 
medarbetarnas oro. 

En medarbetare uttryckte att dennes tankar och åsikter påverkades av arbetskamraterna under 
förändringsprocessen. Medarbetaren upplevde att arbetskamraterna påverkade hennes ifråga-
sättande och kritiska tänkande kring organisationsförändringen. Vi kan utifrån denna redogö-
relse fastställa att medarbetarna påverkades av det Allen och Levine (1971) benämner som 
grupptryck. Utifrån vår empiriska data och Stiwne Edvardssons (1997) redogörelse tolkar vi att 
medarbetarnas positiva åsikter begränsades på grund av grupptrycket, detta bidrog till ett ökat 
förändringsmotstånd. Vi lyckades dock inte identifiera medarbetarnas upplevelse av ett på-
tvingat eller frivilligt deltagande. Vi upplevde dock tendenser till att grupptrycket var frivilligt 
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på grund av att de anställda uttryckte betydelsen av gruppens stöttning till varandra under för-
ändringsprocessen. 

Förändringsmotståndet vi lyckades identifiera var endast av negativ karaktär. För att tydliggöra 
detta förändringsmotstånd använde medarbetarna olika metoder. Medarbetarna diskuterade ak-
tivt under arbetsplatsträffar, hängde upp negativa affischer samt kontaktade facket. Majoriteten 
av medarbetarna och gruppledarnas metoder kännetecknar utifrån Coetsees (1999) och Smol-
lans (2011) redogörelse ett aktivt förändringsmotstånd. Att de anställda synliggjorde sitt för-
ändringsmotstånd upplever vi fördelaktigt då enhetscheferna hade möjlighet att reagera samt 
förvalta dessa åsikter och känslor. Om medarbetarna istället uttryckt ett passivt förändrings-
motstånd hade detta osynliggjorts och det hade därmed blivit svårare för enhetscheferna att ta 
hänsyn till och hantera förändringsmotståndet.   

Utöver att aktivt synliggöra sitt förändringsmotstånd hanterade medarbetarna även sina känslor 
via humor och efter avslutad organisationsförändring via förträngning. I likhet med Bovey och 
Hede (2011) kan vi tolka att dessa hanteringar kännetecknas av försvarsmekanismer. Bovey 
och Hede (2011) redogör för att humor resulterar i en högre grad av förändringsmotstånd vilket 
vår empiriska data motsäger. Medarbetarna upplevde humor som en positiv faktor på grund av 
att det underlättade förändringsprocessen och förstärkte relationer i arbetsgruppen. En eventuell 
orsak till de olika slutsatserna kan enligt vår tolkning bero på varierande metoder där förutfat-
tande meningar har en stor betydelse för att få fram forskningsresultat. Vi bedömer att medar-
betarnas förträngda känslor inte bidrog till ytterligare förändringsmotstånd då denna försvars-
mekanism uppkom efter förändringsprocessens avslut.  

De känslor som medarbetarna upplevde under organisationsförändringen varierade. Medarbe-
tarna upplevde i likhet med Elrod och Tippetts (2002) redogörelse de känslomässiga reaktion-
erna som olika faser. En medarbetare beskriver att den känslomässiga resan inledningsvis in-
nehåller en förväntan som sedan övergår till en kaotisk känsla. Medarbetaren upplever sedan 
en separationsångest som kombineras med oro och förhoppningar. I slutskedet av förändringen 
upplever den anställde slutligen ett lugn. Dessa presenterade känslofaser kan sammankopplas 
med Elrod och Tippetts (2002) modell för vilka känslor en individ upplever under en föränd-
ringsprocess. Vi anser att modellen ska kompletteras med att individen upplever en förväntan 
inför en förändringsprocess för att vara tillämpningsbar i denna enhet. Medarbetarna kände en 
förväntan inför förändringen då de upplevde att enheten var ohållbar samt krävde förbättringar. 
Då känslan av oro hade en stor påverkan på medarbetarnas upplevelse rekommenderar vi även 
att modellen kompletteras med detta. En känsla av oro ska med hänsyn till denna enhet tilläm-
pas i mittpunkten av förändringen då det var under denna tidpunkt som medarbetarna började 
spekulera kring hur framtiden kan påverkas. Vi uppfattar att medarbetarens redogörelse för 
känsla av förhoppning och lugn kan likställas med modellens faser ”möjligheter” och ”accep-
tans”. Utifrån vår empiriska data kan vi fastställa att modellens ”förnekelse” kan uteslutas för 
tillämpning i enheten då medarbetarna upplevde denna känsla när förändringen var avslutad.  
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5.3 Kommunikation under förändringsprocessen 
För att kommunicera under förändringsprocessen använde sig de anställda av varierande tillvä-
gagångsätt och kommunikationskanaler. Med stöd från Goodman och Truss (2004) kan vi iden-
tifiera att kommunikationen skedde ansikte-mot-ansikte främst via arbetsplatsträffar men även 
enskilt, skriftligt via mejl, SMS och nyhetsbrev samt interaktivt via telefonsamtal. Att enhets-
cheferna erhöll olika kommunikationskanaler upplever vi som fördelaktigt under organisations-
förändringen. Medarbetarna och gruppledarna kunde därmed ta till sig och förmedla informat-
ion enligt eget önskemål. 

Vid arbetsplatsträffarna var medarbetarna uppdelade i fyra grupper där enhetscheferna ansva-
rade för två grupper vardera. Dessa fyra grupper fick information under varierande tidpunkter 
vilket bland annat resulterade i missuppfattningar och ryktesspridning. Missuppfattningarna 
och ryktesspridningen upplevdes som negativa enligt både medarbetarna och enhetscheferna. 
Med stöd från Goodman och Truss (2004) är det ovanligt att inneha en negativ syn på kommu-
nikation i grupp vid omlokaliseringar. Vi bedömer utifrån tolkning av teori och empirisk data 
att de anställdas negativa syn på arbetsplatsträffar har sin grund i de missuppfattningar och 
ryktesspridningar som förekom. I likhet med Fiedler (2010) uppfattar vi att ryktesspridning och 
missförstånd påverkar de anställda negativt och bidrar med ett ökat förändringsmotstånd till 
följd av enhetschefernas bristande kommunikation. 

För att minska risken för bristande kommunikation anser vi att enhetscheferna i förväg borde 
studerat tidigare forskning och utifrån detta utformat en strategisk kommunikation. Den strate-
giska kommunikationen fastställer vi i likhet med Klein (1996) ökar möjligheten för medarbe-
tarna att förstå syftet med förändringen och att enhetscheferna kan förvalta det upplevda för-
ändringsmotståndet. Utifrån den presenterade teorin och vårt empiriska material har vi förfat-
tare utformat en rekommenderad strategisk kommunikation anpassad för enhetens omlokali-
sering, den lyder enligt följande:  

Det första steget i vår rekommenderade strategiska kommunikation överensstämmer med en 
medarbetares uttryckta förbättringsförslag gällande kommunikationen ansikte-mot-ansikte. I 
detta steg bör enhetscheferna samla samtliga anställda i en stor sal och framföra viktig inform-
ation. Att förmedla information i en stor sal kännetecknas av kommunikationen monolog. I 
likhet med Frahm och Brown (2005) kan vi tolka att en tillämpning av monolog vid uppstarten 
av en förändringsprocess underlättar förståelsen för förändringen. Under förändringsprocessens 
uppstart förde inte enhetscheferna en monolog med de anställda vilket majoriteten av medar-
betarna saknade. Att föra en monolog kan vi fastställa vara en förutsättning för att minska det 
negativa förändringsmotståndet framförallt under organisationsförändringar som omfattar 
många anställda. Hur kan vi fastställa det? Förstår men eventuellt tydliggöra.  

I det andra steget rekommenderar vi att enhetscheferna påbörjar en dialog. Dialogen bör ske 
på arbetsplatsträffar där enhetscheferna uppmuntrar till diskussioner och utifrån dessa identifi-
erar medarbetarnas farhågor, detta tillvägagångssätt kännetecknas enligt Clampitt, et al. (2000) 
av ”Underscore and Explore” samt ”Identify and Reply”. Vi uppfattar i likhet med Kent och 
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Taylor (2002) att en förutsättning här är att enhetscheferna visar respekt och empati för medar-
betarna. Om en anställd uttrycker en känsla av förändringsmotstånd bör enhetscheferna ta ini-
tiativ till enskilda möten där de kan diskutera och sedan utge återkoppling personligen. Att 
enhetscheferna och medarbetarna för en dialog enligt dessa kriterier uppfattar vi i likhet med 
Kent och Taylor (2002) vara en förutsättning för att minska medarbetarnas bristande förtro-
ende. Enhetscheferna utgav återkoppling via nyhetsbrev under förändringsprocessen vilket vi 
alltså kan fastställa är ett negativt tillvägagångsätt. Vi upplever i likhet med Goodman och 
Truss (2004) att endast ett fåtal anställda föredrog att få tillgång till ny information via nyhets-
brev. Att utge återkoppling via nyhetsbrev bedömer vi vara en orsak till att medarbetarna kände 
att enhetscheferna inte lyssnade på dem. När en medarbetare uttrycker sin frustration via dialog 
upplever vi att enhetschefen bör ge återkoppling via samma kommunikationskanal, alltså via 
dialog för att synliggöra den anställdes uttryckta åsikter. 

I det tredje steget bör enhetscheferna fokusera på att samla hela enheten ytterligare en gång för 
att utge information kring förändringens framgångar och dess fortsatta process. Vi uppfattar att 
det skapar en känsla av att alla arbetar mot ett gemensamt mål. Efter detta möte bör enhetsche-
ferna återigen tillämpa det andra steget i form av dialog. Dialogen uppfattar vi skapar en möj-
lighet att fastställa medarbetarnas medvetenhet om de positiva resultat som organisationsför-
ändringen bidragit med. Detta uppfattar vi är viktigt för att medarbetarna ska känna att de är en 
del av förändringens framfart. 

I det fjärde och sista steget bör enhetscheferna återigen samla samtliga medarbetare för att 
informera om förändringens avslut. De anställda bör i detta skede få vetskap om att föränd-
ringsprocessen är avslutad och vad den bidragit med. Att framföra en sådan information var 
något som medarbetarna saknade under förändringsprocessen vilket medförde att de upplevde 
en svårighet i att lämna förändringen bakom sig och fortsätta sitt arbete framåt. Vi kan utifrån 
detta fastställa att ett uttalat avslut från enhetscheferna är en förutsättning för att de anställda 
bör ha möjlighet att gå vidare och fortsätta sitt arbete i den nya enheten. I detta steg har enhets-
cheferna även ansvaret för att göra en utvärdering och därmed analysera brister samt fram-
gångar som de kan tillgodose inför nästkommande organisationsförändring.  

Genom att tillämpa dessa fyra steg och skapa en strategisk kommunikation kan vi tolka att det 
upplevda förändringsmotståndet hämmas. Enhetscheferna påpekade dock att deras arbetstid 
inte var tillräcklig för att genomföra en omfattande strategisk kommunikation. Vi upplever att 
vår presenterade strategiska kommunikation bidrar till att enhetscheferna har mer tid över för 
att fokusera på personlig kommunikation då de i flera skeden under förändringsprocessen in-
formerar samtliga medarbetare. Den strategiska kommunikationen uppfattar vi även hämmar 
ryktesspridningar och missförstånd vilket hade medfört att enhetscheferna haft mer tid för per-
sonlig kontakt med medarbetarna. Den strategiska kommunikationen kan även bidra med po-
sitiva konsekvenser för medarbetarna. Medarbetarna kan via den strategiska kommunikationen 
synliggöra sina behov, minska sin osäkerhet samt skapa engagemang. Då medarbetarna har 
möjlighet att uttrycka sina synpunkter enligt ovan kan vi i likhet med Matos Marques Simoes 
och Esposito (2014) samt Saruhan (2014) fastställa att det minskar negativt förändringsmot-
stånd. 
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Önskemål om i vilken omfattning information ska delges till de anställda varierade i personal-
gruppen. Det framkom att en del av medarbetarna önskade att få tillgång till all information, 
det förekom även medarbetare som endast önskade information kring nyckelfrågor. Utifrån 
Clampitt, et al. (2000) kan vi fastställa att medarbetarna önskade informationsflöde enligt till-
vägagångsätten ”Spray and Pray” och ”Tell and Sell”. Med hänsyn till de anställdas presente-
rade önskemål bedömer vi att enheten borde använt sig av en kombination av dessa två tillvä-
gagångssätt. Vi upplever det även betydelsefullt att förmedla information som de anställda kan 
hantera då vi i likhet med Clampitt, et al. (2000) bedömer att medarbetarens negativa känslor 
förstärks vid överflöd av information.  

En enhetschef påpekade vikten av att förmedla personlig- och allmän information vid olika 
tillfällen. Vi kan koppla enhetschefens strategi att förmedla personlig information med Clam-
pitt, et al.s (2000) tillvägagångssätt ”Withhold and Uphold”. Enhetscheferna använde dock inte 
detta tillvägagångsätt som ett maktmedel utan istället för medarbetarnas välbefinnande. Det är 
alltså viktigt att förmedla mycket information men även ta hänsyn till vad informationen inne-
bär för framtiden då dess innebörd kan förändras i en sådan situation. Att finna denna balans är 
bevisligen svårt och Lewis (2000) hävdar att upprättandet av en fungerande kommunikation är 
en av de svåraste delarna i en organisationsförändring.  Enhetschefernas medvetenhet om denna 
problematik kan vi fastställa har bidragit till en minskning av negativa effekter och ökat en-
hetschefernas förmåga att hitta en balans mellan hur mycket information en medarbetare vill 
ha och kan hantera. 

Oavsett medarbetarnas varierande behov av information upplever majoriteten av medarbetarna 
att informationen som utgavs var rättvis. Utifrån Saruhans (2014) redogörelse minskades 
förändringsmotståndet då medarbetarna uppfattade att enhetscheferna utgav samma mängd av 
information och att medarbetarna därmed var rättvist behandlande. Vi upplever enhetschefer-
nas förmåga att behandla medarbetarna rättvist som en styrka i deras ledarskap. Det är dock 
viktigt att enhetscheferna inte endast fokuserar på att fördela informationen rättvist utan också 
har i åtanke att det finns ytterligare faktorer som kan resultera i ett förändringsmotstånd.  

Mabin, et al. (2001) redogör för de förutsättningar som krävs för att lyckas med en organisat-
ionsförändring. Dessa förutsättningar innefattar att förändringen ska innehålla vision, mission, 
kultur, kommunikation, starkt ledarskap samt deltagande. Utifrån den presenterade empiriska 
data kan vi konstatera att enhetens omlokalisering saknade ett starkt ledarskap samt erhöll en 
kommunikation med förbättringspotential. Trots frånvaron av dessa två förutsättningar lycka-
des enheten genomföra en organisationsförändring som idag anses vara lyckosam. Med hänsyn 
till Herold, et.als (2007) redogörelse är det viktigt för kommunala verksamheter att skapa mo-
tivation för att lyckas med en omlokalisering. Vi bedömer att enhetens omlokalisering åtgär-
dade bristen på förutsättningar genom att inneha en stark vision och mission. Den starka vis-
ionen och missionen har sin grund i medarbetarnas motivation och vetskap om att en förändring 
krävdes i den bristfälliga situationen.  
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5.4 Utformad figur – Orsaker till förändringsmotstånd 
Utifrån den teoretiska genomgången och de anställdas beskrivna upplevelser i form av empirisk 
data kan vi presentera vår egenutvecklade modell som belyser de faktorer som orsakat det upp-
levda förändringsmotståndet (se figur 4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyckats identifiera?
Orsaker till förändringsmotstånd Ja Nej Kommentar
Rädsla för det okända X Omplacering, minskad personlig frihet

och självständighet
Bristande kommunikation X Fel val av strategisk kommunikation

och uppdelade APT:er
Bristande delaktighet X Varierande: SWOT-analys medförde att

medarbetarna kände sig lyssnade på men
hade inte möjlighet att påverka beslut

Byråkratisk struktur X Varierande: Ej påverkade av krav på
snabba resultat. Påverkade av att ingen
hänsyn togs till individen

Bristande ledarskap X Chefsbyten, delat ledarskap och 
okänslighet

Bristande förtroende X På grund av nytillsatta chefer
Egenintresse och personlig agenda X Oro för sin trygghet inom enheten samt 

svårt att förändras när situationen är bra
Personlighet X Lyckades inte identifiera, dock förekom

kommentarer om individers olika behov
Bristande kompetensutnyttjande X Lyckades inte identifiera
Grupptryck X Medarbetarna påverkades av sina

arbetskamraters uttryckta åsikter

Figur 4: Orsaker till förändringsmotstånd 
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6 Slutsats 
I inledningen av denna studie ställde vi oss forskningsfrågan om vilka faktorer enhetschefer 
och medarbetare upplever vara orsaken till förändringsmotstånd. Utifrån vår egenutvecklade 
modell (se figur 4) kan vi fastställa att de anställda upplevde att förändringsmotstånd uppstod 
på grund av rädsla för det okända då medarbetarna kände ovisshet gällande omplacering, mins-
kad personlig frihet och självständighet. Medarbetarna upplevde även en oro för att organisat-
ionsförändringen skulle leda till försämringar i individens privata omständigheter, detta resul-
terade i att egenintresse och personlig agenda var orsaker till förändringsmotstånd. När medar-
betarnas arbetskamrater uttryckte negativa åsikter gällande organisationsförändringen resulte-
rade detta i en orsak till förändringsmotstånd till följd av grupptryck. Ytterligare en orsak till 
förändringsmotstånd var den byråkratiska strukturen då medarbetarna påverkades av att ingen 
hänsyn togs till individen. Bristande kommunikation och delaktighet var även orsaker till för-
ändringsmotstånd då enhetscheferna inte tillämpade en strategisk kommunikation och inte tillät 
medarbetarna påverka beslut. Enhetscheferna påverkade förändringsmotståndet ytterligare då 
det skedde många chefsbyten och tillämpade ett delat ledarskap. Enhetschefernas ledarskap 
resulterade i ett bristande förtroende i kombination med att cheferna var nytillsatta. Vi kan 
härmed fastställa att bristande förtroende och bristande ledarskap var två orsaker till föränd-
ringsmotstånd.  

Vi ställde oss även forskningsfrågan om hur enhetschefer kan kommunicera för att hantera 
förändringsmotstånd. För att hantera det upplevda förändringsmotståndet kan vi konstatera att 
enhetschefen ska kommunicera enligt en strategisk kommunikation som innefattar fyra steg. 
Den strategiska kommunikationen innehåller monolog och dialog som redskap för att hantera 
förändringsmotstånd. Genom att enhetschefen tillämpar monolog och dialog vid förändrings-
processens olika skeden kan detta underlätta och skapa förståelse för de anställdas upplevda 
känslor. Den strategiska kommunikationen kan därmed användas som ett tillvägagångssätt för 
chefer att öka sin kommunikativa förmåga vid en organisationsförändring. 

För att tillgodose de anställdas upplevda känslor och därmed utveckla en möjlighet att hantera 
det upplevda förändringsmotståndet ska en enhetschef förmedla en stor omfattning av inform-
ation. Enhetscheferna ska dock inte förmedla all information utan inneha en förståelse för hur 
informationen kan påverka medarbetarnas känslor. Informationen som enhetscheferna förmed-
lar ska medarbetarna kunna förstå och hantera. Känslig information som påverkar den enskildes 
privatliv ska förmedlas när beslutet fattats.  

6.1 Reflektion över studiens genomförande 
Denna studie är inriktad mot en specifik enhet i en kommunal verksamhet där vi haft möjlighet 
att belysa och identifiera orsaker till förändringsmotstånd samt hur detta kan hanteras av en 
enhetschef via kommunikation. Vi har studerat en specifik organisationsförändring för att skapa 
förståelse kring de anställdas upplevelser och därmed har en fallstudie genomförts. Valet av 
fallstudie resulterar i en fördjupad kunskap inom det specifika fallet, detta hade vi inte erhållit 
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om vi istället genomfört en jämförande studie. En jämförbar studie hade istället påvisat gene-
rella resultat och detta hade eventuellt bidragit till en missvisande bild då alla organisationer är 
unika.  

Under uppstarten av vår studie hade vi möjlighet att välja mellan två enheter inom den valda 
kommunala verksamheten. Valet att fokusera på den studerade enheten har sin grund i att vi 
önskade studera en revolutionär organisationsförändring. Att studera en revolutionär organisat-
ionsförändring uppfattar vi som positivt då en sådan förändring berör organisationens struktur 
och dess anställda. Med hänsyn till att det finns få studier som berör en omlokalisering anser 
vi att vår studie bidrar med ny kunskap.  

Denna studie genomfördes via en kvalitativ metod där intervjuer och observationer ligger till 
grund för vårt empiriska material. Valet av metod grundades i att vi ville söka svar i det verbala 
ordet för att fånga de anställdas upplevelser, känslor och tankar under en organisationsföränd-
ring. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att vi inte hade möjlighet att intervjua och fånga 
samtliga anställdas upplevelser. Om vi istället valt en kvantitativ metod hade denna möjlighet 
funnits men uteslutit möjligheten till följdfrågor samt en djupare förståelse kring förändrings-
motstånd.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
I dagsläget finns det mycket forskning inom området förändringsmotstånd, trots detta upplever 
vi att fortsatta studier inom ämnet är av relevans. Ett förslag på fortsatta studier är att utföra en 
studie inom en offentlig förvaltning med fokusering på förändringsmotståndets uppkomst före, 
under och efter en omlokaliserings genomförande. Det är även av intresse att jämföra dessa 
tidpunkter för att utforma en utvärdering över förändringsmotståndets uppkomst och dess ut-
veckling. Ytterligare ett förslag på fortsatt studie är att undersöka om vår strategiska kommu-
nikation är tillämpningsbar och vad den kan bidra med. Denna undersökning ska genomföras 
inom en kommunal verksamhet för att bidra med sanningsenliga resultat. Under genomförandet 
av dessa studier är det viktigt att ha i beaktande att alla organisationer är olika. På grund av 
bristen på tidigare forskning kring delat ledarskap och dess eventuella påverkan på förändrings-
motstånd anser vi det relevant att vidare undersöka detta ämne. 
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Bilaga 1- Intervjuguider 
 
Inledning 
Presentation av oss själva, utbildning, skola och kurs.  
Avsikten med intervjun är att studera förändringsmotstånd och dess hantering i en kommunal 
verksamhet. Ni kommer att vara anonyma och uppgifterna kommer endast behandlas av oss 
samt examinator i kursen. Efter sammanställningen kommer allt material att raderas och ni 
kommer senare att kunna ta del av den färdiga uppsatsen. Du kan välja att avbryta intervjun 
när du vill samt välja att avstå att svara på en fråga. Vid eventuella kompletteringar eller änd-
ringar kan du höra av dig. 

Intervjuguide till medarbetarna 

Inledande frågor 
• Berätta kortfattat om ditt arbete. 
• Hur skiljer sig ditt nuvarande arbete från innan organisationsförändringen?  

Organisationsförändringar 
• Hur blev du underrättad om förändringen?  
• Vad uppfattade du var syftet med förändringen? 
• Hur har förändringen påverkat din syn på förändringar i framtiden? 

o Varför?    
o Om dina chefer idag skulle informera om att det ska göras en ny förändring, 

hur hade du reagerat då?  
• Om en privat verksamhet skulle göra samma organisationsförändring som Er, hur tror 

du de hade skiljt sig åt?   
• Om du skulle beskriva organisationsförändringen i en färg, vilken skulle det då vara 

och varför? 

Förändringsmotstånd 
• Hur reagerade du när dina chefer berättade om förändringen? 

o Varför?  
• Under förändringsprocessen, hur nödvändig ansåg du då organisationsförändringen 

vara? 
• Hur upplevde du ditt förtroende gentemot dina chefer? 
• Vad hade du för känslor under förändringen? 

o Varför hade du dessa känslor? 
o Hur tog dessa känslor sig i uttryck? 
o Uppmärksammade dina chefer dina känslor? 
o Hur hanterade dina chefer dessa känslor?   

• Upplevde du att förändringen bemötes med förändringsmotstånd?  
o Om ja- Varför? 
o Hur uttryckte sig motståndet? 
o Hur uppfattar du att dina chefer hanterade motståndet? 
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Kommunikation 
• Hade du synpunkter under förändringen? 

o Hur kunde du informera dina chefer om dessa synpunkter? 
o Hur mottags dessa synpunkter av dina chefer? 

• Hur kommunicerade du med dina chefer under förändringen gällande organisations-
förändringen? 

• Anser du att dina chefer utgav den information du behövde angående förändringen? 
o Hur fick du tillgång till den informationen? 
o Upplever du att du fick lika mycket information som dina arbetskamrater? 

• Fick du det stöd du uppfattar att du behövde under förändringsprocessen?  
o Ja - Hur fick du stöd?  
o Nej – Vad hade du önskat för stöd från dina chefer?  

• Hur hade du kommunicerat steg för steg om det var du som drev förändringsproces-
sen? 

Intervjuguide till gruppledare 

Inledande frågor 
• Berätta kortfattat om ditt arbete. 
• Hur skiljer sig ditt nuvarande arbete från innan organisationsförändringen?  

Organisationsförändringar 
• Vad var syftet med förändringen? 
• Vad har du för erfarenhet av förändringar? 

o Hur har du använt den erfarenheten? 
• Hur har förändringen påverkat din syn på förändringar i framtiden? 

o Varför?  
o Om dina chefer idag skulle informera om att det ska göras en ny förändring, 

hur hade du reagerat då?  
• Om en privat verksamhet skulle göra samma organisationsförändring som Er, hur tror 

du de hade skiljt sig åt?   
• Om du skulle beskriva organisationsförändringen i en färg, vilken skulle det då vara 

och varför? 

Förändringsmotstånd 
• Upplevde du att medarbetarna förstod syftet med organisationsförändringen? 
• Hade du en medvetenhet om att motstånd kan uppkomma vid förändringsarbete, och i 

sådana fall hur beaktade du detta? 
• Vad hade du för känslor under förändringen? 

o Varför hade du dessa känslor? 
o Hur tog dessa känslor sig i uttryck? 
o Hur hanterade dina chefer dessa känslor?   

• Upplevde du att organisationsförändringen bemötes med förändringsmotstånd?  
o Om ja- Varför fanns det motstånd? 
o Hur uttryckte sig motståndet? 
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o Vad använde du för åtgärd? 

Kommunikation 
• Använde du någon strategi för att i förebyggande syfte hantera eventuellt motstånd? 
• Hur informerade ni de anställda om förändringen?  
• Hur mycket information anser du lämplig att ge de anställda under en organisations-

förändring? 
• Hur arbetade du för att skapa förståelse för förändringen? 
• Hur arbetade du för att medarbetarna skulle ha möjlighet att framföra sina åsikter och 

synpunkter om förändringen? 
• Fick du det stöd du uppfattar att du behövde under förändringsprocessen?  

o Hur fick du stöd?  
• Hur hade du kommunicerat steg för steg om det var du som drev förändringsproces-

sen? 

Intervjuguide till enhetschefer 

Inledande frågor 
• Berätta kortfattat om din roll under organisationsförändringen 

Organisationsförändringar 
• Varför gjorde ni förändringen? 
• Vem tog initiativet till organisationsförändringen?  
• Vad hade du för erfarenhet av förändringar? 

o Hur använde du den erfarenheten? 
• Hur har förändringen påverkat din syn på förändringar i framtiden? 
• Om en privat verksamhet skulle göra samma organisationsförändring som Er, hur tror 

du de hade skiljt sig åt?   
• Om du skulle beskriva organisationsförändringen i en färg, vilken skulle det då vara 

och varför? 

Förändringsmotstånd 
• Upplevde du att medarbetarna förstod syftet med organisationsförändringen? 
• Hur upplevde du att de anställda reagerade när ni berättade om förändringen? 

o Varför?  
o Hur tog det sig uttryck?  

• Hur upplevde du att de anställdas förtroende var gentemot dig under förändringen? 
• Hade du en medvetenhet om att motstånd kan uppkomma vid förändringsarbete, och i 

sådana fall hur beaktade du detta? 
• Upplevde du att det var motstånd mot förändringen? 

o Om ja- Varför tror du det motstånd? 
o Hur uttryckte sig motståndet? 
o Vad använde du för åtgärd? 

 

III 
 



Kommunikation 
• Använde du någon strategi för att i förebyggande syfte hantera eventuellt motstånd? 
• Hur informerade ni de anställda om förändringen?  
• Hur mycket information anser du lämplig att ge de anställda under en organisations-

förändring? 
• Hur arbetade du för att skapa förståelse för förändringen? 
• Hur arbetade du för att de anställda skulle ha möjlighet att framföra sina åsikter och 

synpunkter om förändringen? 
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Bilaga 2 - Observationsschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observationsschema Beskrivning Ja Nej
Hur agerar den anställde/chefen när vi ställer våra frågor?

Vilken känsla väcks när vi samtalar om förändringsmotstånd?

Är kroppsspråket motsägelsefullt gentemot svaren?

Reflekterade den anställde/chefen över frågan
innan svaret angavs?
Hur upplevdes den yttre omgivningen?
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