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SAMMANFATTNING
När en verksamhet befinner sig i en förändringsprocess finns det en rad olika faktorer som
påverkar hur verksamhetens medarbetare reagerar. Denna studie är utförd på en myndighet som
tidigare haft kundcenter som tagit emot inkommande samtal från kunder men nu fördelat ut
arbetsuppgiften på myndighetens handläggare. Således har handläggarnas arbetsuppgifter
förändrats och denna studie syftar därför till att undersöka medarbetarnas upplevelser av
organisationsförändringen. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats, ”hur har
organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare?”, ”hur har
medarbetarna involverats i förändringsarbetet?” samt ”vad finns det för positiva respektive
negativa upplevelser av organisationsförändringen?”. En kvalitativ metod har använts och det
empiriska materialet har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer med medarbetare
vid en av myndighetens enheter. Det teoretiska ramverket har delats in i underkategorierna
kommunikation, medarbetarnas delaktighet samt medarbetarnas inställning och har utgjorts av
Johansson & Heides (2008) samt Angelöws (2010) teorier om kommunikation, Angelöws
(2010) teori om delaktighet, Angelöws (2010) teori om inställning samt Heide, Johansson och
Simonssons (2012) tolkning av Bupps (1996) reaktionskurva gällande sorg. Slutligen har
Kotters (1996) 8-stegsmodell för förändring tillämpats. Det teoretiska ramverket har även
kompletterats med vetenskapliga artiklar inom kategorierna kommunikation, medarbetares
delaktighet samt medarbetares inställning. Vidare har empirin analyserats med hjälp av teori
och tidigare forskning.
Studiens resultat visar att upplevelserna varit i huvudsak negativa då medarbetarna upplevt att
kommunikationen varit bristfällig. Den starkaste positiva upplevelsen var när medarbetarnas
synpunkter mottogs av ledningen, vilket resulterade i ett förändrat arbetsschema. Studiens
resultat påvisar att verksamheter med fördel bör kommunicera förändringens syfte för att skapa
en större förståelse hos medarbetarna. Verksamheter bör även involvera medarbetarna i ett
tidigt stadie för att bibehålla en positiv upplevelse av förändringen.
Nyckelord; organisationsförändring, medarbetare, kommunikation, delaktighet, inställning.
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ABSTRACT
When a workplace is in a process of change, there are several different factors that influence
how employees among the organization react. This study was carried out at an authority that
previously had a customer center that received incoming calls from customers but have now
distributed the task to the authority's administrators. Thus, the duties of the administrators have
changed, and this study therefore aims to examine the employees' experiences of the
organizational change. To answer the purpose, three research questions have been enunciated;
“how has the organizational change been communicated from management to employees?”,
“how have the employees been involved in the change process?” and “what are the positive and
negative experiences of the organizational change?”. This study is based on a qualitative
method and the empirical material has been collected through eight semi-structured interviews
with employees at one of the authority’s units. The theoretical framework has been divided into
sub-categories such as communication, employee participation and co-workers attitudes and
these has subsequently been constituted by Johansson & Heide (2008) and Angelöw (2010)
theories about communication, Angelöw’s (2010) theory about participation, Angelöw’s (2010)
theory about co-workers attitudes and Heide, Johansson and Simonsson’s (2012) interpretation
of Bupp’s (1996) reaction curve regarding grief. Finally, Kotters (1996) 8-step model regarding
change has been applied. The theoretical framework has been supplemented with scientific
articles. The empirical data has been analyzed using theory and previous research.
The study's results show that the experiences have been significantly negative as the employees
felt that communication was inadequate. The strongest positive experience was when
employees' views were received by management, resulting in a changed work schedule. Result
of the study demonstrates that organizations advantageously should communicate the change
purpose in order to create a greater understanding among the employees. Organizations should
also involve the employees in an early stage in order to maintain a positive experience.
Keywords; organizational change, employee, communication, participation, attitude.
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1.INLEDNING
Följande kapitel inleds med en bakgrundsinformation om viktiga aspekter att ta hänsyn till
gällande

organisationsförändringar

samt

en

beskrivning

av

den

undersökta

organisationsförändringen. Därefter presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare
beskrivs vilka avgränsningar som gjorts, för att slutligen redogöra för studiens disposition.

1.1 Bakgrund
Enligt Giddens (2014) spenderar majoriteten av alla vuxna människor en stor del av sina liv på
arbetsplatsen. Arbetet bidrar inte enbart till en ekonomisk trygghet utan även till individens
möjlighet att nyttja sina kompetenser och färdigheter, till att utveckla sin självkänsla samt till
möjligheten att bilda samt bibehålla sociala kontakter (Giddens, 2014). I dagens arbetsliv är
organisationsförändringar vanligt förekommande och de ses som ett givet inslag inom
verksamheter (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Organisationsförändringarna förekommer i
olika omfattningar, där de mindre förändringarna sällan innebär större utmaningar för
organisationen. Verksamheten drabbas inte nödvändigtvis av konflikter och mindre
förändringar resulterar sällan i att de anställda upplever att dess tillhörighet och
identitetsskapande påverkas i negativ bemärkelse. Större förändringar kan å andra sidan leda
till att verksamheten ställs inför större prövningar då de anställda kan uppleva att förändringen
utgör ett hot för de nuvarande arbetssätt och arbetsmetoder. Till skillnad från mindre
förändringar kan de mer omfattande förändringarna resultera i att de anställdas känsla av
tillhörighet och identitetsskapande får en negativ påverkan. Mer omfattande förändringar kan
även bidra till konflikter inom arbetsgruppen och de anställda kan motsätta sig förändringen
(Sveningsson & Sörgärde, 2015).
Alvesson och Svenningsson (2008) anser att det är av betydelse att granska alla parter som ingår
i förändringsprocessen, framför allt de som påverkas av förändringen. Det är enligt författarna
av relevans att undersöka personernas reaktioner, tolkningar och upplevelser i samband med att
informationen om förändringen delges. Dawson (2003) anser att det är viktigt att reflektera över
förändringens utgång innan den påbörjas, eftersom antagandet om att förändringar alltid är av
positiv karaktär bör ifrågasättas. Det är i själva verket konstaterat att cirka 70 procent av alla
omorganiseringsförsök misslyckas (Burnes & Jackson, 2011). Kostnaderna för misslyckade
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organisationsförändringar är inte endast av ekonomisk karaktär, det riskerar även att utgöra
problem för verksamheters framgångar och även framtida förändringsinsatser. Misslyckade
organisationsförändringar kan även skapa stora konsekvenser för arbetsplatsens kultur (Allen,
Bordia, Irmer & Jimmieson, 2007). Det finns en rad olika faktorer som påverkar hur en
organisations medarbetare reagerar i ett förändringsarbete, så som trygghet, förmåner,
arbetsinnehåll, status, delaktighet, förtroende, information och kommunikation (Angelöw,
2010).
I april 2018 genomförde en myndighet i Norrbotten en omfattande organisationsförändring.
Förändringen innebar att handläggandekontoren gick från att endast tillhandahålla ärenden via
ärendehanteringssystem och utgående samtal till att även innefatta telefoni i form av
inkommande samtal. Organisationsförändringen har inneburit att myndigheternas arbetsformer
förändrats då kundcentra integrerats i övriga verksamheten. Innan förändringen genomfördes
fanns det enheter som endast arbetade som kundcenter, men eftersom fördelningen mellan
handläggning och telefoni varit ojämnt fördelad inom myndighetens olika kontor har
myndigheten

tagit

beslutet

att

samtliga

handläggare

ska

arbeta

med

både

ärendehanteringssystem och telefoni. Sammanslagningen kallas inom myndigheten för
sammanhållen produktion. Ledningen uppger vid personlig kontakt att målet med
organisationsförändringen är att minska ”onödig efterfrågan”, skapa effektivare flöden och
arbetssätt samt skapa friskare arbetsplatser för alla medarbetare. Den onödiga efterfrågan
innebär att kunden ringer till myndigheten om exempelvis handläggningen är försenad och
kunden önskar reda ut eventuella otydligheter som kräver tydligare förklaring. Således är det
alla ärenden där myndigheten kunnat undvika att kunden tagit kontakt i onödan. Målet är vidare
att minska sjuktalet och höja frisktalet. Myndigheten önskar även förbättra förutsättningarna att
lyckas nå interna mål inom rättssäkerhet, god service samt produktivitet. Med tanke på att
myndighetens anställda fått förändrade arbetsvillkor i samband med organisationsförändringen
finns en önskan från ledningen om att konstatera vad som varit väl fungerande, vad som kunnat
göras annorlunda och vad som är viktigt att tänka på framgent (personlig kommunikation, 12
mars 2019). Det är således av relevans att undersöka hur den undersökta verksamhetens
medarbetare upplevt den omfattande organisationsförändringen.
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1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka medarbetares upplevelser av en
organisationsförändring vid en myndighet i Norrbotten.
För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:
-Hur har organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare?
-Hur har medarbetarna involverats i förändringsarbetet?
-Vad finns det för positiva respektive negativa upplevelser av organisationsförändringen?

1.3 Avgränsning
Studien är avgränsad till att undersöka ett begränsat antal intervjupersoner vid en svensk
myndighet. Intervjupersonerna är avgränsade till att endast tillhöra en specifik enhet vid ett av
myndighetens kontor. Vidare är studien avgränsad till att utgå ifrån tre underområden riktade
mot medarbetare i organisationsförändring, det vill säga kommunikation, medarbetarnas
delaktighet samt medarbetarnas inställning. Orsaken till varför denna avgränsning är
genomförd har styrts av att fenomenet organisationsförändring kan innefatta ett flertal olika
aspekter samt ett flertal olika deltagande aktörer, vilket varit för omfattande att inkludera i
denna specifika studie. Att avgränsa studien till medarbetare samt till kommunikation,
medarbetarnas delaktighet och medarbetarnas inställning har möjliggjort att redogöra för de
delaktigas specifika upplevelser.

1.4 Disposition
Uppsatsen är indelad i fem kapitel vilka följer ordningen; Inledning, Teoretiskt ramverk, Metod,
Resultat och Analys samt en avslutande Diskussion. I följande kapitel, ”Teoretiskt ramverk”,
presenteras de teorier och den tidigare forskning som legat till grund för studien utifrån tre
underkategorier; kommunikation, medarbetarnas delaktighet samt medarbetarnas inställning.
I det tredje kapitlet, ”Metod”, presenteras studiens tillvägagångssätt. Det fjärde kapitlet,
”Resultat och analys”, följer samma kategoriska indelning som det teoretiska ramverket, det
vill säga att den insamlade empirin presenteras och analyseras utifrån underkategorierna hur
har organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare, hur har
medarbetarna involverats i förändringsarbetet samt medarbetarnas positiva respektive
negativa upplevelser. Avslutningsvis innefattar det femte kapitlet ”Diskussion” de slutsatser
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som dragits utifrån analys av empiriskt material med stöd av teoretiskt ramverk samt tidigare
forskning. Diskussionen inkluderar även förslag på framtida forskning.
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2. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING
I

följande

avsnitt

presenteras

teorier

och

tidigare

forskning

gällande

organisationsförändringar. Avsnittet är indelat i fyra underrubriker: kommunikation,
medarbetarnas delaktighet, medarbetarnas inställning samt Kotters (1996) 8-stegsmodell för
förändring.

2.1 Kommunikation
Kommunikationen har en betydande roll för att en organisationsförändring ska vara av positiv
karaktär (Johansson & Heide, 2008). Ledningens mest betydelsefulla verktyg just
kommunikation men olika organisationsförändringar ställer olika former av krav eftersom varje
organisationsförändring är unik. Trots det är det vanligt förekommande att företagsledningen
inte tar hänsyn till kommunikationens betydelse i förändringsarbetet, då den antingen
prioriteras för lågt eller inte alls. Om en organisationsförändring innebär att medarbetarna får
en begränsad mängd information finns risken att de skapar en egen uppfattning, vilket kan skilja
sig från verkligheten och således resultera i att medarbetarna sprider felaktiga rykten
sinsemellan varandra. Det är även vanligt förekommande att medarbetare upplever en viss form
av ovisshet, oro och skepticism, men författarna anser att medarbetarnas negativa reaktioner
kan reduceras genom en välplanerad intern kommunikation. Kommunikationen är av relevans
för båda parter eftersom ledningen önskar att de idéer och arbetssätt som ska implementeras i
verksamheten får ett positivt bemötande av medarbetarna, samtidigt som medarbetarna å sin
sida önskar få gehör för sina åsikter och önskemål gällande förändringen som genomförts
(Johansson & Heide, 2008). Även Allen, Bordia, Irmer & Jimmieson (2007) belyser att det är
vanligt att det är brist på kommunikation i förändringsprocesser. Medarbetare ges för lite
information angående förändringen och tenderar därmed att söka information på annat håll.
Allen et al. menar därför att det är av stor betydelse att identifiera de vägar som medarbetarna
får information från under förändringen samt vilka faktorer som påverkar attityderna gentemot
förändringen. Crown, Day & Ivany (2019) stärker detta samband då författarna menar att en
utav de främsta anledningarna till utbrändhet i samband med organisatorisk förändring är hur
kommunikation och instruktioner förmedlas från de överordnade i organisationen. Ovisshet
leder enligt författarna till att medarbetarna känner sig stressade vid en organisationsförändring.
Stressen leder i sin tur till oönskade effekter eftersom medarbetarna ofta får en negativ
inställning till förändringsarbetet. Att undvika osäkerhet vid förändring kan enligt författarna
5

AnnaStenberg_Kandidatuppsats_S0055A

vara en nyckelfaktor till att minska stressen hos medarbetarna och därmed genomgå en mer
lyckad organisationsförändring.
Angelöw (2010) anser att ledningen bör ha ett antal områden i åtanke för att minska risken för
ryktesspridning i arbetsgruppen. Inledningsvis bör ledningen säkerställa att alla berörda fått ta
del av likvärdig information, lämpligen vid samma tillfälle. Ledningen bör även ge
medarbetarna möjlighet att föra dialog via personliga samtal där informationen kan föras vidare.
Dessutom skapar det ett tillfälle för ledningen att uppmärksamma de anställdas reaktioner. Efter
att ledningen gett den inledande informationen bör de upprepa både skriftlig och muntlig
information av den orsaken att medarbetare kan tendera att snedvrida eller bestrida
informationen som delgetts. Ledningen bör fortsätta delge medarbetarna information, trots att
ingen ny information tillkommit. Vid gemensamma möten bör ledningen skapa en stående
punkt som berör de senast tillkomna ryktena som spridit sig i gruppen. När ryktena når
ledningen bör de utifrån behov eftersträva att avvisa, styrka eller fullständiggöra ryktena
gentemot de anställda. Om ledningen ger budskap med tydlighet och uppriktighet kommer
tillförlitligheten öka. All information som delges till de anställda bör antecknas för att kunna
säkerställa vilka som tagit del av information under specifika tillfällen. Slutligen bör ledningen
vara mån om att alltid delge information med omtanke. Angelöw (2010) menar att betydelsen
av

kommunikationen

inte

spelar

någon

roll

om

ledningen

frångår

omtanke

i

informationsgivandet. Då kommer det finnas anställda som lyssnar men inte tar till sig
informationen som de delges (Angelöw, 2010).
2.1.1 Relationen mellan medarbetare och chefer
Johansson & Heide (2008) menar att arbetsplatsens atmosfär kännetecknas av relationen mellan
chefer och medarbetare. De ställer frågor som om medarbetarna anser att de kan föra en öppen
kommunikation med sin ledning, om kontakten präglas av personlig kontakt eller distans samt
om de finns en tilltro till den information som ges. De anser att medarbetarnas benägenhet att
genomföra en förändring ökar om ledningen för en öppen kommunikation och skapar möjlighet
för dialog.
Enligt Allen et al. (2007) är det av betydelse att arbetstagaren har förtroende till den källa
informationen kommer ifrån. Anställda som saknar ett förtroende för sin organisation tenderar
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att vara kritisk mot den information som ges till dem samt vara kritiska till
organisationsförändringen. I en artikel av Crown et al.s (2019) stärks detta samband då
författarna menar att en utav de främsta anledningarna till utbrändhet i samband med
organisatorisk förändring är bristen på kommunikation och instruktioner från de överordnade i
organisationen.

2.2 Medarbetarnas delaktighet
Enligt Angelöw (2010) leder en ökad delaktighet till ökade förutsättningar att
organisationsförändringen ska uppnå ett lyckat resultat. Medarbetarna kan involveras genom
att ges möjlighet att formulera mål, resonera om vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra
verksamheten samt vara delaktiga i att bestämma i vilken takt förändringen ska genomföras.
Om medarbetarna upplever ett utanförskap ökar risken för att de motsätter sig förändringen
eller kommer agera oengagerat. Om ledningen involverar sina medarbetare minskar det även
risken för att medarbetarna kommer uppleva situationen stressfylld. Han menar vidare att
medarbetarna bör involveras genom att de får ta del av information och delta aktivt i dialoger,
ges likvärdig information, ges möjlighet att återkoppla och att ledningen slutligen involverar
medarbetarna i de frågor som berör arbetsplatsen och verksamhetens utveckling, samt att
ledningen förmedlar sin tro på att medarbetarna kan komma att bidra till att verksamheten
utvecklas till det bättre. Slutligen anser Angelöw (2010) att när ledningen väl lyckats uppfylla
de grundförutsättningarna som är av betydelse är det upp till verksamhetens medarbetare att
visa ett engagemang och intresse för att bli involverade. Om medarbetarna inte agerar på egen
hand för att bli engagerade och delaktiga i förändringen kommer en delaktighet vara
ouppnåelig.
Will (2015) presenterar hjälpmedel för hur en organisationsförändring kan främjas genom att
skapa gemensamma fördelar. Studien förutsätter att organisationsförändringar ofta misslyckas
eller åtminstone möts av motstånd då interaktionerna inom organisationen ofta är otillräckliga.
De dysfunktionella relationerna kan dock vara till fördel när en förändring ska genomföras.
Genom att omvandla de dysfunktionella relationerna kan de användas som “win-win”situationer. Will (2015) utgår från tidigare forskning som ofta problematiserar förändring och
att det alltid leder till att någon part i förändringen kommer att få en försämring. Will menar att
det inte behöver vara så. Genom att skapa självuppfyllande moment på individnivå som
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uppfyller organisationens önskade beteende efter förändringen menar Will att man uppnått en
win-win situation. Will exemplifierar sin teori genom att använda Henry Fords löpande band
implementering. Ford sparade massvis med tid och pengar på att förlägga arbetet längs ett
löpande band. För enhetscheferna och arbetarna på golvet innebar förändringen förenklade
arbetsrutiner och en markant tydligare arbetsuppgift vilket förenklade arbetet. Gemensamma
fördelar är en avgörande faktor för att öka acceptansen för organisationsförändring och ta sig
förbi motstånd gentemot det. Resultatet från studien visar att organisationsförändring på ett
individuellt plan inte behöver gå emot organisationens intresse, snarare är de två delarna
beroende av varandra om det skapas korrekta interaktioner. Vidare menar Will (2015) att det
inte räcker att medarbetare och chefer känner till hur de ska gå tillväga för att genomföra
organisationsförändringar, de bör i huvudsak ha en vilja att faktiskt genomföra förändringen
med tanke på de gemensamma fördelarna som förändringen kan resultera i. En av de mest
effektiva metoderna för att uppnå win-win i samband med en förändring är enligt Will att
kommunicera inom organisationen. Kommunikationen ska beröra såväl vad förändringen som
genomförs avser att uppnå från ledningshåll men även om det finns något som medarbetarna
kan dra nytta av samtidigt.

2.3 Medarbetarnas inställning
Angelöw (2010) menar att ett flertal faktorer har betydelse för hur personer reagerar i
förändringskontext, både sett ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Det är av
relevans om den anställde har erfarenhet av och kompetens att handskas med förändringar.
Dessutom är det av intresse att ta hänsyn till individens nuvarande livssituation, där ickearbetsrelaterade faktorer kan komma att spela roll för hur personen i fråga reagerar. Utifrån ett
organisatoriskt perspektiv är det av relevans att granska hur verksamheten ser på samt genomför
förändringsarbetet, samt om verksamheten har tidigare erfarenheter av att bedriva förändringar.
Ytterligare faktorer som kan påverka är verksamhetens kunskap gällande processer på individoch gruppnivå. I ett inledande stadium styrs individens reaktioner av om det uppstår en känsla
av att förändringen kommer leda till förbättring eller försämring. Om känslan är negativ
kommer individen sannolikt ödsla en stor del av sin energi till att försvara sig. Om känslan å
andra sidan är positiv kommer den sannolikt bidra till ökad arbetskapacitet. Enligt Angelöw
(2010) är det dock viktigt att ta hänsyn till att en och samma förändring kan resultera i ett flertal
olika reaktioner där den individuella förmågan att tolka situationen är avgörande. Han
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benämner vidare en teori gällande förståelse och hantering av förändring som benämns
fyrarummaren. Teorin redogör för de fyra psykologiska stadierna som individer och grupper
rör sig i under förändringsprocessen (Angelöw, 2010).
•

Nöjdhet innebär enligt Angelöw (2010) att individen eller gruppen är nöjd i sin nuvarande
situation och upplever att det inte finns ett behov av förändring. Personerna upplever
anpassning och avspändhet och har en låg själviakttagelse. Med andra ord upplever
individen en känsla av normalitet, att personen är som vem som helst (Angelöw, 2010).

•

Inspiration/förnyelse betyder att individen eller gruppen upplever en känsla av att befinna
sig i en utveckling. Individen eller gruppen upplever vidare en känsla av gemenskap och
självförtroendet är starkt. Det finns en stark energi och tydlighet. Individen eller gruppen
strävar efter att kunna påverka verksamheten (Angelöw, 2010).

•

Censur/förnekande innebär att personerna visar en kvasianpassning som karaktäriseras av
irritation. Med det menar Angelöw (2010) att personerna upplever att uppgifterna som ska
genomföras känns tvivelaktiga. Individen eller gruppens känslor är diffusa och den
nuvarande situationen tolkas som påfrestande. Personerna upplever att de bör ”hålla
masken” när de agerar i förändringsprocessen (Angelöw, 2010).

•

Förvirring och konflikt betyder enligt Angelöw (2010) att individen eller gruppen känner
av en missanpassning, det vill säga att något inom verksamheten upplevs eller är fel.
Personerna har dock en svårighet i att konstatera om felet beror på de själva eller andra.
Vidare ter sig personerna självupptagna och håller tillbaka sina aggressioner, farhågor och
sin nedstämdhet. Personerna har en problematik att interagera med andra och upplever
tvivelaktiga känslor gällande vad som är rätt samt vad personen efterfrågar och behöver
(Angelöw, 2010).

Austin, Reichers och Wanous (2004) presenterar tillvägagångssätt för att nå en positiv inverkan
på anställdas inställning gentemot förändringsarbete. De anser att ledare inom organisationer
med fördel kan minska risken för att anställda är cyniska genom att hantera de anställdas
negativitet och utmärkande attityder angående organisationsförändringen. Austin et. Al (2004)
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redogör för flertalet hjälpmedel till att hantera den cyniska inställningen. Ett av de främsta
verktygen enligt Austin et al. (2004) är att delge korrekt och aktuell information. Författarna
menar att ett anpassningsbart arbetssätt i vardagen där mindre förändringar kan genomföras och
implementeras genom små medel förenklar processen när större förändringar ska genomföras.
Genom att löpande förmedla vad de små förändringarna bidragit med förstår medarbetarna som
är inne i förändringsprocessen den bättre och på så vis förvinner negativiteten. Genom att föra
en konstant dialog i även mindre förändringsarbeten accepteras även misslyckade förändringar
lättare. Om medarbetarna kontinuerligt följer arbetet och tankesättet kring förändringsarbetet
blir det en god transparens i såväl med- och motgång. Författarna menar att delaktighet i vid
bemärkelse fungerar som en bra kvalitetsstämpel för en förändring. Om medarbetarna känner
att de bär en del av ansvaret i förändringen kommer de vara mindre benägna att cyniskt
frånskjuta sig utfallet av förändringen till organisationens ledare (Austin et al., 2004).
Även Heide, Johansson och Simonsson (2012) belyser att känslorna kommer spela en stor roll
när en individ ställs inför en förändring. Det individen känner i samband med en förändring har
i stor utsträckning betydelse för hur personen i fråga utvecklar förståelse för förändringen.
Författarna redogör för Bupps (1996) reaktionskurva gällande sorg, men relaterar den till
reaktioner vid förändring eftersom forskning konstaterat att individers känslomässiga
reaktionsmönster vid kriser eller omfattande förändringar är likvärdiga med sorg-reaktioner.

Figur 1 – Heide, Johansson och Simonssons (2012) tolkning av Bupps (1996) reaktionskurva (s. 191).

10

AnnaStenberg_Kandidatuppsats_S0055A

2.4 8-stegsmodell för förändring
Enligt Kotter (1996) är det viktigt att ta hänsyn till att förändringar inte kommer ske
oproblematiskt på grund av ett stort antal orsaker. För att effektivisera en förändringsprocess
presenterar han därför en modell för hur förändringar leder till ett lyckat resultat. Modellen
innefattar åtta steg som bidrar till en lyckad organisationsförändring och inkluderar ovan
nämnda kategorier, det vill säga kommunikation, medarbetarnas delaktighet och
medarbetarnas inställning.

Figur 2 – Illustration av Kotters 8-stegsmodell för förändring (s. 21).

Enligt Kotter (1996) bör ledningen inledningsvis skapa en känsla av att förändringen är
betydelsefull för organisationen, vilket innebär att samtliga bör ta hänsyn till behovet av
förändring och därmed förstå betydelsen av att agera när behovet finns. Fortsatt bör ledningen
föra samman en styrgrupp som ska besitta tillräckligt med styrka att leda förändringen. Gruppen

11

AnnaStenberg_Kandidatuppsats_S0055A

bör besitta goda ledarskapsförmågor, vara tillförlitlig, ha en god förmåga att kommunicera, ha
en god analytisk förmåga och en förmåga att styra förändringen med hjälp av auktoritet och
handlingsberedskap. När styrgruppen är utsedd är nästa steg att ta beslut om vad som ska göras
härnäst. Genom att utveckla en vision om hur förändringen ska se ut och genomföras kommer
visionerna förtydligas och därmed bli lättare att utföra. Med hjälp av en tydlig kommunikation
kommer ledningen nå ut till sina anställda och skapa en förståelse för behoven. Vidare bör
ledningen skapa en delaktighet där de anställda ges en möjlighet att agera. Det är av betydelse
för ledningen att uppmärksamma när förändringen resulterat i lyckade framgångar. Dessa bör
synliggöras för de anställda i ett tidigt stadie. Om förändringen är problematisk är det enligt
författaren viktigt att inte ge upp. Förändringen bör således drivas ännu hårdare och snabbare
när de första framgångarna är uppnådda. Genom en tydlighet bör förändringarna drivas framåt
till dess att visionen realiseras. Avslutningsvis bör ledningen förankra den nya synen inom
arbetsgruppens kultur. Den nya kulturen bör arbetas in i gruppen till dess att den blivit en
naturlig del i gruppen (Kotter, 1996).
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3. METOD
I följande avsnitt beskrivs valet av metod för studien samt genomförandets tillvägagångssätt.
Därefter följer en beskrivning av studiens tillförlitlighet och äkthet, för att slutligen presentera
de etiska principer som studien förhållit sig till.

3.1 Metodval
Enligt Bryman (2011) är forskningsmetod en teknik för hur en studies data ska insamlas. Valet
av metod styrs av vilket syfte och vilka frågeställningar studien ämnar utgå ifrån och författaren
har möjligheten att antingen använda sig av den kvantitativa eller den kvalitativa
forskningsmetoden. Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod, vilket lämpar sig bäst när
författaren önskar bilda sig en djupare förståelse för ämnet som undersöks. Den kvalitativa
forskningen syftar vidare till att försöka förstå hur de tillfrågade personerna uppfattar sin egen
verklighet (Bryman, 2011). I denna studie har det varit ett relevant utgångsläge då den avser att
skapa en djupare förståelse för det undersökta fenomenet. Det har därför varit av största
betydelse att tolka de specifika personernas individuella upplevelser av den rådande
organisationsförändringen och därefter dra en sammantagen slutsats. Eftersom slutsatserna
baseras på de intervjuade personernas specifika upplevelser kan de inte antas gälla generellt för
hela den berörda gruppen.
Enligt Bryman (2011) är samhällsvetenskapen indelad i två olika synsätt; positivism och
hermeneutik. Denna studie grundar sig i det hermeneutiska synsättet, vilket innebär att
forskaren önskar bibehålla en tolkning som karaktäriseras av öppenhet och förståelse. Det
innebär att subjektiva upplevelser av ett visst fenomen ligger till grund för forskningen
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, och Wängnerud, 2012). Till skillnad från det positivistiska
synsättet, tar hermeneutiken hänsyn till människans känslor, tankar och upplevelser (Thurén,
2007).
Vidare menar Bryman (2011) att forskningen innefattar tre olika infallsvinklar; deduktion,
induktion och abduktion. Deduktion innebär att det teoretiska ramverket föranleder studiens
observationer och resultat. Den induktiva ansatsen innebär det motsatta, det vill säga att studiens
observationer och resultat påverkar vilken teoretisk utgångspunkt som studien ska förhålla sig
till (Bryman, 2011). Denna studie utgår från en abduktiv ansats, som enligt Denzin (1989)
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innebär att forskaren bör pausa och begrunda det empiriska materialet för att komma till insikt
med vad som kan tänkas komplettera empirin. Abduktion kan därför ses som en kombination
av en deduktiv och induktiv ansats (Patel och Davidson, 2003). I studiens inledande stadium
selekterades lämpliga teorier samt vetenskapliga artiklar, vilka låg till grund för
undersökningens intervjuguide. I samband med att det empiriska materialet analyserades fanns
ett behov att komplettera med ytterligare forskning, vilket således kan tolkas som abduktion.

3.2 Datainsamling
Empirin som ligger till grund för studien är bestående av åtta semistrukturerade intervjuer.
Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuaren författar ett antal
förutbestämda frågor, men att dessa sedermera kan ställas utan inbördes ordning samt
omformuleras i de olika intervjusammanhangen. Vidare skapar semistrukturerade intervjuer
möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor baserade på vad intervjupersonen svarar. De
intervjuer som genomförts har således följt en intervjuguide innehållandes frågor grundade i de
tre huvudtemana kommunikation, medarbetarnas delaktighet samt medarbetarnas inställning
vilka kunde sammankopplas med rapportens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2011)
är det av betydelse att intervjupersonen är flexibel eftersom frågornas ordningsföljd kan komma
att ändras samt att nya frågor kan tillkomma. Det var något som uppmärksammades under
intervjutillfällena eftersom intervjupersonerna kom in på områden som inte inkluderades i
intervjuguiden samt tenderade att i ett tidigt skede ge svar på frågor som var förutbestämda att
ställas senare. Genom att ställa följdfrågor skapade det möjlighet att erhålla en större mängd
material än vad som skulle varit möjligt vid en strukturerad intervju med i förväg bestämda
frågor.
Intervjutillfällena genomfördes i två av myndighetens separata mötesrum, för att undvika
eventuella störningsmoment. Trots det avbröts en av intervjuerna av ett telefonsamtal från
arbetsgruppens chef. Det hade dock ingen direkt påverkan på intervjupersonens koncentration
eftersom intervjun precis var i ett inledande stadium där endast rutinfrågor kring medarbetarens
arbetsuppgifter ställdes. Intervjuerna varade mellan 30–60 minuter och för att undgå att viktig
information skulle förloras spelades varje intervju in med hjälp av både mobiltelefon och dator.
Alla intervjupersoner blev tillfrågade och godkände att inspelning skulle genomföras innan
intervjutillfället påbörjades.
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Utöver insamlad empiri i form av intervjuer har även ett teoretiskt ramverk samt tidigare
forskning i form av vetenskapliga artiklar relaterat till underkategorierna kommunikation,
medarbetarnas delaktighet samt medarbetarnas inställning legat till grund för analys av den
insamlade empirin. Insamling och tillvägagångssätt gällande de vetenskapliga artiklarna
presenteras närmre i ”3.3 Litteraturgenomgång”.

3.3 Litteraturgenomgång
Enligt Bryman (2011) är det av relevans att genomföra en litteraturgenomgång för att undersöka
vilka kunskaper som redan existerar inom det tänkta området. Litteraturgenomgången hjälper
forskaren att konstatera vilken information som hör till området, vilka begrepp eller teorier som
är

relevanta

samt

vilka

frågor

som

ännu

inte

besvarats

(Bryman,

2011).

Organisationsförändring är ett omfattande område att undersöka och varje förändring är
specifik då den innefattar olika verksamhetsutformningar och tillhörande individer. Därför har
denna litteraturgenomgång i huvudsak åsyftat att ge ingående bakgrundsinformation om vad
tidigare forskning konstaterat, snarare än att konstatera vilka frågor som ännu inte besvarats.
Sökningen har utförts vid Luleå Tekniska Universitets artikelsöksfunktion. Valet av
publiceringar har avgränsats till ”Peer Reviewed” för att de specifika artiklarna ska hålla en hög
kvalitét (Karolinska Institutet, 2015). Vidare har artiklarna avgränsats till att vara skriva på
svenska och engelska. I slutskedet har dock samtliga valda artiklar varit skriva enbart på
engelska. Vidare har valet av artiklar avgränsats till artiklar publicerade mellan åren 2000 och
2019. Orsaker till avgränsningen var dels ett önskemål om att granska undersökningar som
blivit utförda i ett modernt arbetsliv, dels för att det totala antalet undersökningar inom området
är väldigt stort och därför har en avgränsning avseende år varit en logisk lösning. Det
exklusionskriterium som använts för artikelsökningen är att inga artiklar som tagit ut avgift för
nerladdning blivit granskade. Sökningen har inte innefattat någon form av geografisk exklusion.
Sökstrategin har inneburit att kartlägga vilka sökord som är av relevans för det specifika
studieområdet. De sökord sökstrategin grundat sig i är följande:
- Organizational change, organization change, employee, experience, communication, success,
attitude, control.

15

AnnaStenberg_Kandidatuppsats_S0055A

Sökorden har förts samman i följande kombinationer;
•

”Organization* change” AND employee* AND attitude – resulterade i 3145 peer
reviewed-artiklar.

•

“Organization* change” AND employee* AND communication – resulterade i 429 peer
reviewed-artiklar.

Litteraturöversikten har initialt innefattat ett tjugotal artiklar som därefter avgränsats till ett
tiotal. Inledningsvis har de utvalda artiklarnas abstrakt, metod och diskussion granskats för att
tolka om studien var av relevans för litteraturöversikten. I samband med att artiklarna lästs har
anteckningar förts, vilket är av betydelse enligt Bryman (2011) då det underlättar när författaren
ska hålla reda på var informationen är hämtad. Efter att artiklarna har granskats har de
kategoriserats. De kategorier litteraturgranskningen resulterat i är kommunikation, interaktion
och inställning, vilka sedermera resulterat i teoriavsnittets tre underkategorier kommunikation,
medarbetarnas delaktighet samt medarbetarnas inställning. Baserat på kategoriseringen har
sammanlagt fem artiklar använts i studien.

3.4 Urval och intervjupersoner
Studien är utförd på ett kontor tillhörande en svensk myndighet. Intervjupersonerna tillhör en
av myndighetens specifika enheter och de har blivit valda utifrån ett målinriktat urval. Enligt
Bryman (2011) är det målinriktade urvalet ett icke-sannolikhetsurval och avser att strategiskt
skapa en urvalsgrupp som stämmer överens med studiens forskningsfrågor. Det valda kontoret
låg lokaliserat på den ort som studien genomfördes på samtidigt som författaren hade kännedom
om att en organisationsförändring nyligen genomförts inom myndigheten. Vidare gjordes ett
urval av intervjupersonerna med kriterium att de skulle varit anställde såväl före och efter
organisationsförändringen. Efter det strategiska urvalet kvarstod 25 personer. Bland dessa
genomfördes ett slumpmässigt urval som efterfrågade totalt åtta intervjupersoner. Efter att
urvalet var genomfört vidarebefordrade enhetschefen missivbrevet till en av verksamhetens
andra chefer som därefter sändes ut till de anställda.
Personen i fråga delgav en lista innehållande initialer på alla de anställda som varit med i
verksamheten sedan innan införandet av telefonin genomfördes. Listan innefattade totalt 25
initialer. När listan var mottagen genomfördes ett obundet slumpmässigt urval (Bryman, 2011)
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vilket innebär att det var möjligt för alla intervjupersoner att bli utvalda. Sannolikheten för att
bli utvald är därför 1 på 3 (antalet intervjuer, det vill säga 8 delat på totala antalet personer, det
vill säga 25). De anställda numrerades i en förteckning som sedan fördes in i en slumptalstabell
där var tredje person valdes ut (Bryman, 2011). Efter att de första åtta intervjupersonerna var
utvalda gjordes även en reservlista innehållandes fem personer. På grund av frånvaro byttes två
av de ordinarie intervjupersonerna ut mot två personer från reservlistan. Alla intervjupersoner
godkände sin medverkan innan intervjuerna genomfördes. Således genomfördes totalt åtta
intervjuer med åtta olika intervjupersoner.
Kriteriet för att bli utvald att medverka vid intervju har endast grundat sig i att
intervjupersonerna ska ha arbetat i verksamheten före organisationsförändringen genomfördes.
Med andra ord har inga andra urvalskriterier som ålder, kön eller andra personliga preferenser
varit av relevans. De anställda har arbetat på myndigheten i från 2,5 till 42 år. Av alla
intervjupersoner har totalt sex stycken cirka ett års erfarenhet av telefonin, medan resterande
två precis påbörjat samt är i en eventuell uppstartsfas av telefonin. I studien går det därför inte
att härleda vem av intervjupersonerna som delgett vilka åsikter, eftersom det inte är av relevans
för studiens syfte. Om personerna exempelvis getts fiktiva namn hade det fortfarande kunnat
ha en negativ påverkan på personernas anonymitet då studien innefattat både kvinnor och män.

3.5 Analysens genomförande
Efter att intervjuerna genomfördes har det insamlade materialet i form av åtta ljudinspelningar
transkriberats till text. Efter att materialet transkriberats har det kodats, vilket Bryman (2011)
beskriver som en form av kategorisering där materialet bryts ner i olika områden. Kodningen
har haft sin utgångspunkt i studiens tre underkategorier;
•

Kommunikation.

•

Medarbetarnas delaktighet.

•

Medarbetarnas upplevelser.

Intervjuerna har lästs ingående och intressanta aspekter och kommentarer har märkts ut med
olika färger som representerat de olika kategorierna. Utöver ovan nämnda kategorier har även
intervjupersonernas förslag till förbättring markerats. Därefter har en jämförelse genomförts,
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för att undersöka korrelationen mellan den teoretiska utgångspunkten i form av litteratur och
tidigare forskning och det empiriska materialet i form av intervjuanteckningar. Jämförelsen har
genomförts för att undersöka hur väl de olika områdena överensstämmer, för att därefter
analysera vad som varit väl fungerande i förändringsprocessen och vad myndigheten bör ha i
åtanke vid nästkommande förändringsarbete.

3.6 Tillförlitlighet och äkthet
Den kvalitativa forskningen innefattar enligt Bryman (2011) två betydande kriterier; validitet
och reliabilitet. Kriterierna används för att möjliggöra granskning av undersökningarnas
kvalité. Bryman (2011) belyser dock vidare att flertalet forskare lyft frågan om begreppen
validitet och reliabilitet är av relevans för den kvalitativa forskningen och därmed ställt sig
frågan om det finns alternativa ändringar av begreppens innebörd. Definitionen av begreppet
validitet inkluderar enligt Bryman (2011) ett kriterium som lämpar sig bättre för den
kvantitativa forskningen, det vill säga mätning. Han menar därför att begreppet validitet tappar
betydelse för den kvalitativa forskningen och kan därför ersättas av de alternativa begreppen
tillförlitlighet och äkthet. För att en studie ska karaktäriseras av tillförlitlighet bör fyra kriterier
uppfyllas; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt att det är möjligt att styrka och
konfirmera studiens resultat (Bryman, 2011).
•

Trovärdighet innebär att forskaren dels garanterar att undersökningen följer de regler och
riktlinjer som existerar och som lämpar sig bäst för den tilltänkta studien, dels låter
undersökningens delaktiga personer få ta del av det slutgiltiga resultatet. Anledningen till
att personerna ska ges möjlighet att ta del av resultatet är att personerna i fråga ska kunna
verifiera att forskaren presenterat en sanningsenlig bild av verkligheten (Bryman, 2011).
Gällande denna uppsats har en noggrann granskning genomförts gällande vilket metodval
som lämpar sig bäst för studien och resonemangen kring metodval resulterade slutligen i
den kvalitativa forskningsmetoden. För att den undersökta verksamheten skulle få
möjlighet att ta del av studiens resultat fick de i samband med att intervjuerna information
om när studien skulle sammanställas och att den därefter skulle delas med verksamhetens
enhetschef som därefter skulle vidarebefordra den till intervjupersonerna. Det är således
möjligt att konstatera att tillvägagångssättet bidragit till att studiens trovärdighet blivit
uppfylld.
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•

Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om i vilken grad det går att nyttja det
konstaterade resultatet i andra omgivningar eller miljöer, vilket kan vara av viss
problematik för kvalitativ forskning. Orsaken till problematiken är att den kvalitativa
forskningen tenderar avse granskning på djupet snarare än på bredden, med det menas att
empirin samlas in från ett begränsat antal personer men att frågorna som ställs är
fördjupande. Därav kan överförbarheten vara svår att uppnå i kvalitativ forskning. Enligt
Bryman (2011) kan författaren istället eftersträva att presentera utförliga beskrivningar som
i sin tur inkluderas i en form av databas dit andra forskare kan vända sig för att avgöra i
vilken grad resultatet kan överföras till andra miljöer. Denna studie karaktäriseras av
överförbarhet då upplevelserna av en organisationsförändring är tillämpbara på andra
former av organisationsförändringar. Det beror på att studien inriktar sig på de tre
underområdena kommunikation, medarbetarnas delaktighet samt medarbetarnas
inställning, vilka är av relevans för majoriteten studier rörande upplevelser av
organisationsförändring. Med det menas att i princip alla organisationsförändringar på ett
eller annat sätt, i någon utsträckning, tacklar dessa frågor vilket även stärks av den
litteraturöversikt som gjorts i samband med undersökningen.

•

Pålitlighet betyder enligt Bryman (2011) att forskaren bör inneha ett kritiskt synsätt
gentemot sin undersökning genom att forskaren redogör för forskningsprocessens olika
delar.

De

olika

delarna

innefattar

exempelvis

problemformulering,

val

av

undersökningsmiljö och tillhörande intervjupersoner, dokument som anknyter till
intervjutillfällena och fastställande om hur analysen ska genomföras. Därefter bör utvalda
recensenter komplettera med ytterligare konstruktiv kritik och granska författarens arbete
för att säkerställa att uppsatsen håller en hög kvalitativ nivå (Bryman, 2011). I denna
undersökning har tankar runt forskningsprocessens olika delar påbörjats i ett tidigt stadium
för att säkerställa att studien blir av bästa tänkbara kvalitet. Inledningsvis formulerades en
promemoria som därefter presenterades för respondenter som delgav synpunkter på det
tilltänkta undersökningsområdet. När syftet och tillhörande forskningsfrågor var fastställt
påbörjades en litteraturöversikt för att bilda kunskap inom studieområdet. I samband med
att

studien

påbörjades

fastställdes

även

undersökningsmiljö

och

tillhörande

intervjupersoner. Efter att empirin samlades in med hjälp av en intervjuguide och
ljudinspelning påbörjades en analys av materialet. När studiens samtliga delar var
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fastställda presenterades studien vid ett seminarietillfälle där ytterligare konstruktiv kritik
utdelades, dels av kurskamrat men även av seminarieledare. Efter att den konstruktiva
kritiken delgavs har studien korrigerats för att bidra till att studiens pålitlighet är ska
uppfyllas.
•

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska frångå att personliga
värderingar eller särskild teoretisk inriktning styrt hur studien genomförts samt vilka
slutsatser som dragits därefter (Bryman, 2011). Denna undersökning har genom hela
processens gång fokuserat på att presentera intervjupersonernas berättelser och
efterföljande slutsatser har haft sin utgångspunkt i det empiriska materialet. Endast teori
och tidigare forskning har fungerat som grundläggande stöd för analys av empiri för att
undgå att ge utrymme åt personliga värderingar. För att säkerställa att personliga
värderingar eller särskilt teoretisk inriktning inte styrt uppsatsen har analys och resultat
presenterats utan ”tyckanden”. Materialet har således endast analyserats med stöd av
tidigare forskning och teoretiskt ramverk för att konstatera vad som påverkar hur
medarbetarna upplever förändringen. Studien grundar sig även i en abduktiv ansats
(Denzin, 1989) vilket innebär att det teoretiska materialet samlats in dels i ett inledande
stadium, dels efter att det empiriska materialet blivit insamlat. Det har underlättat för
studien att inte ska styras av en särskild teoretisk inriktning.

Utöver de ovan nämnda tillförlitlighetskriterierna presenterar Bryman (2011) att äkthet
inkluderar ett flertal kriterier. Äkthetens kriterier öppnar för frågor gällande forskningspolitiska
konsekvenser som är av mer allmän karaktär (Bryman, 2011).
•

Rättvis bild innebär att undersökningen ska spegla en rättvis bild av intervjupersonernas
olika svar och åsikter (Bryman, 2011). I denna studie har analys av empiri ämnat belysa
alla intervjupersoners upplevelser där vissa individuella citat valts ut för att belysa specifika
fenomen som antingen är genomgående för gruppen eller som står för individens egna
upplevelser. Oavsett orsak förtydligas denna i samband med citatet.

•

Ontologisk autencitet betyder enligt Bryman (2011) att undersökningen ska ge de
deltagande en möjlighet att lättare förstå sin sociala situation och den miljö personen är
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verksam inom. Precis som nämnt ovan, har vissa citat valts ut för att belysa specifika
fenomen som individerna upplevt. På så sätt har det möjliggjort för intervjupersonerna att
få en inblick i sin situation, då den analyserats utifrån det teoretiska ramverket. De
deltagande har även en möjlighet att ta del av studiens slutgiltiga resultat, vilket bidrar till
att uppfylla den ontologiska autenciteten.
•

Pedagogisk autencitet handlar om att studien ska underlätta för intervjupersonerna att bilda
sig en tydligare uppfattning om hur resterande personer som är involverade i miljön upplevt
sin egen tillvaro (Bryman, 2011). I denna undersökning har empirin analyserats utifrån det
teoretiska ramverk samt den tidigare forskning som legat till grund för studien för att
redogöra för en välgrundad presentation och sedermera även slutsats. Studien innefattar
även citat från åtta olika medarbetare, vilket bidrar till att medarbetarna får en inblick i hur
resterande medarbetare upplevt sin tillvaro.

•

Katalytisk autencitet innebär enligt Bryman (2011) att studien ska möjliggöra för
intervjupersonerna att ändra sin situation. I avsnitten som berör dels resultat och analys,
dels diskussion presenteras ingående beskrivningar och även förslag på förbättringar som
kan användas till stöd för de medverkande. Det möjliggör således att intervjupersonerna
har en möjlighet att ändra sin situation.

•

Taktisk autencitet betyder att de medverkande ska ges möjlighet att vidta eventuella
åtgärder (Bryman, 2011). Gällande den föreliggande studien bekräftas den taktiska
autenciteten på samma sätt som den katalytiska autenciteten, det vill säga att förslag på
förbättringar presenteras för att ledningen ska ges verktyg fatt genomföra eventuella
insatser som utvecklar verksamheten till det bättre. ”Analys och resultat” beskriver även
förklaringar till varför medarbetarna upplevt förändringen på ett specifikt sätt, främst med
hjälp av Heide, Johansson och Simonssons (2012) beskrivning av Bupps (1996)
reaktionskurva, som beskriver vad som föranleder att medarbetare reagerar på ett särskilt
sätt. Även Angelöws (2010) beskrivning av ”fyrarummaren” beskriver varför personer
reagerar på att särskilt sätt. När de deltagande får ta del av beskrivningarna som även stödjs
av teoretiskt ramverk och tidigare forskning bidrar det till att förståelsen för fenomenet
ökar och det skapar därmed även en förståelse för tilltänkta åtgärder.
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Samtliga av ovanstående autenciteter uppnås även av att intervjupersonerna får ta del av det
slutgiltiga resultatet.

3.7 Etiska principer
Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen föreligger det fyra etiska
grundläggande huvudkrav, vilka avser att vägleda forskaren i det stundande projektet. Syftet
med de etiska principerna är att fungera som stöd och vägledning i forskarens observationer
och insikter (Vetenskapsrådet, u.å.). Enligt Bryman (2011) är de etiska frågeställningarna
ständigt återkommande under undersökningens gång och därför måste forskaren ständigt ha
dem i åtanke. I denna studie har de etiska principerna berörts gentemot intervjupersonerna i
intervjuernas inledande stadie. De etiska principerna innefattar; informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att intervjupersonen ska ha getts information om att deltagandet i
intervjun är av fri vilja samt att intervjupersonen har möjlighet att avbryta intervjun under dess
skede om så önskas. Intervjupersonen ska även delges information om vilka moment som
innefattas i undersökningen. Vid intervjutillfällena blev intervjupersonerna informerade om att
deras deltagande var helt frivilligt och att de, om så önskades, hade möjlighet att avbryta
intervjun. Intervjupersonerna blev även informerade om att de har möjlighet att ta del av
uppsatsens slutgiltiga resultat (Vetenskapsrådet, u.å.).
Samtyckeskravet handlar om att de deltagande har rätt att på egen hand ta beslut om sin
medverkan. Med andra ord är det inte möjligt att tvinga en intervjuperson att delta. I denna
undersökning har intervjupersonerna tillfrågats om sin medverkan och samtliga har godkänt att
delta (Vetenskapsrådet, u.å.).
Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna ska bli informerade om att det insamlade
intervjumaterialet behandlas med anonymitet, samt att det bevaras oåtkomligt för personer som
saknar behörighet. I uppsatsens resultat- och analysdel presenteras inte intervjupersonerna med
exempelvis fiktiva namn, för att deras identitet inte ska röjas. Viktigt att ta hänsyn till är dock
att det kan tänkas finnas viss kännedom inom arbetsgruppen angående vilka intervjupersoner
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som deltagit i studien, dels för att det under intervjuerna framkommit att de generellt diskuterat
undersökningar samt att studien genomförts på arbetsplatsen. Därför har citaten blivit noggrant
utvalda för att i ett så långt skede som möjligt lyckas bibehålla en anonymitet, det vill säga att
svaret inte ska kunna härledas till dess innehavare (Vetenskapsrådet, u.å,).
Nyttjandekravet innebär att intervjupersonen ska ges information om att den insamlade empirin
endast ska användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å.). I denna undersökning
delgavs intervjupersonerna information om att de inspelade intervjuerna endast samlats in för
undersökningens syfte och att de därefter makuleras för att undvika spridning.
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4. RESULTAT OCH ANALYS
I följande kapitel presenteras studiens resultat. Den insamlade empirin analyseras med stöd av
tidigare forskning samt det teoretiska ramverket. Resultatet presenteras i fyra delar, där den
första delen beskriver arbetsplatsen och medarbetarnas arbetsuppgifter. Den andra delen
behandlar hur organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare. Den
tredje delen syftar till hur medarbetarna blivit delaktiga i förändringsprocessen och den fjärde
delen redogör för medarbetarnas inställning till förändringen. Slutligen genomförs en analys
av förändringsarbetet utifrån Kotters 8-stegsmodell för förändring. Samtliga citat hänvisas till
åtta olika intervjupersoner.

4.1 Arbetsplatsen och arbetsuppgifter
Medarbetarna vid den undersöka myndighetsenheten delgav under intervjuerna att
arbetsgruppen består av cirka 60 anställda, vilka är uppdelade i två separata underenheter. I
underenheterna arbetar grupperna i team med cirka tio anställda. På frågan om hur en vanlig
arbetsdag ser ut berättade intervjupersonerna att arbetet innefattar handläggningsärenden via
det interna ärendehanteringssystemet och utgående samtal samt via telefoni i form av
inkommande samtal, där de anställda under vissa dagar placeras i en form av ”kundcenter”.
Tidigare arbetade de anställda endast med handläggning via ärendehanteringssystemet och
utgående samtal och myndigheten tillhandahöll endast inkommande samtal i separata
kundtjänstenheter på specifika orter, bortsett från om kunderna ombetts ringa till en specifik
handläggare. Organisationsförändringen har således inneburit att myndighetens handläggare i
dagsläget avsätter specifik arbetstid för inkommande samtal som tidigare hanterades av
kundcenter. De inkommande samtalen löper på med ett sjusekundersintervall, vilket innebär att
när handläggaren lägger på tar det sju sekunder innan nästkommande samtal inkommer. En del
av intervjupersonerna uppgav att de upplever en problematik med sjusekundersintervallet,
främst eftersom systemet skapar en stress i arbetet. En av intervjupersonerna berättade att
systemet fortfarande är anpassat efter det tidigvarande kundcentret som endast innefattade
inkommande samtal vilka registrerades via journalanteckningar och inte handläggning. En
annan intervjuperson berättade att ”telefonin är inte uppbyggt för att handlägga vilket vi också
meddelat, men det har de tagit emot men sen vet jag inte var det tagit vägen”. Enligt Crown,
Day och Ivany (2019) leder ovissheten som medarbetaren benämner till en ökad risk för
upplevelse av stress. Stressen leder i sin tur till oönskade effekter då medarbetarna ofta får en
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negativ inställning till förändringsarbetet. Om medarbetarnas osäkerhet bemöts och minskas
bidrar det även till att den upplevda stressen minskar, vilket Crown et al. (2019) menar bidrar
till ett lyckat förändringsarbete.
Intervjupersonerna har olika erfarenheter av telefonin, där en del varit delaktiga sedan
telefonins inledande stadium medan andra precis påbörjat eller är i en uppstartsfas av
inkommande samtal. De intervjupersoner som var först ut att arbeta i telefonin upplevde att
antalet telefonitimmar trappats upp sedan arbetsuppgiften blivit en del av arbetet. Enligt
intervjupersonerna var belastningen som högst under vintern, dels på grund av att medarbetare
valt att avsluta sin tjänstgöring eller gå i pension till följd av att telefonin blivit en del av arbetet,
dels att tidigvarande kundtjänstmedarbetare varit under upplärning för handläggning då de
tidigare inte besuttit de efterfrågade kunskaperna. Medarbetarna upplevde att antalet
telefonitimmar tillslut blev för omfattande, vilket även påkallades till närmsta chefer.
Synpunkterna resulterade i att ledningen såg över handläggarnas schemafördelning och därefter
blev antalet schemalagda timmar färre, främst i samband med att antalet utbildade medarbetare
ökade. Under perioden då intervjuerna genomfördes var medarbetarna ansvariga för att på egen
hand schemalägga och fördela telefonipass sinsemellan, där passen fördelades efter önskemål.
Den allmänna uppfattningen var att ansvarsfördelningen och samarbetet i gruppen fungerade
väl, men att det även inneburit viss problematik eftersom det kunnat resultera i att telefonin
blev fördelad under flera dagar då exempelvis ”standby”-pass skulle fördelas. ”Standby”
innebär att personen i fråga är beredd att placeras i telefonin om exempelvis annan medarbetare
är frånvarande. Tidigare utgjorde arbetet en stor frihet där medarbetarna hade möjlighet att
arbeta hemifrån, men när medarbetaren är placerad i telefonin är det ett krav att arbetet utförs
på arbetsplatsen. En av medarbetarna ifrågasatte tvånget och berättade;
Det är märkligt att när man sitter och jobbar hemma är det inga problem att ringa till kunder
eller om de ringer till oss, men när vi sitter i det som kallas kundcenter så får du inte göra det
hemifrån, det ska du göra här.

Efter att intervjupersonen redogjort för sin upplevelse av bestämmelsen ställdes en följdfråga
om ledningen motiverat detta beslut, varpå intervjupersonen svarade ”nä det har inte motiverats
alls varför, vi har inte fått ett bra svar på det”. Intervjupersonen berättade även att arbetsgruppen
efterfrågat det men att ”det är ingen som vet”. Vidare berättade intervjupersonerna att veckan
25

AnnaStenberg_Kandidatuppsats_S0055A

som följde efter det att intervjun genomfördes skulle innebära en ny form av arbetsfördelning.
Telefonin skulle därefter fördelas under två dagar per vecka där varje schemalagt pass skulle
äga rum under fyra timmar. Flera av intervjupersonerna ansåg att denna schemaförändring var
av positiv karaktär och de hade förhoppningar om att den skulle ha en god inverkan på telefonin.

4.2 Hur organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare
Enligt Johansson och Heide (2008) har kommunikation en betydande roll för att en
organisationsförändring ska vara av positiv karaktär. De belyser vidare att kommunikationen
är ledningens mest betydelsefulla verktyg. Gällande den undersökta organisationsförändringen
berättade medarbetarna att de upplevt kommunikationen angående förändringen till viss del
varit bristfällig. Det innebär att ledningen inte kunnat använda det verktyg som Johansson och
Heide (2008) framhåller som det mest betydelsefulla. Genom tydlig kommunikation skulle
medarbetarnas osäkerhet elimineras. Majoriteten av medarbetarna delgav att de initialt fått
information om organisationsförändringen via närmsta chef, där informationen förmedlats på
ett gemensamt möte. Majoriteten av medarbetarna ansåg att informationen som förmedlades
var av bristfällig karaktär, där en av intervjupersonerna berättade att ”cheferna visste inget
heller… hur detta skulle gå till och hur mycket och vad för inskränkningar det skulle bli – det
hade de ingen aning om.”. En annan intervjuperson förklarade;
[…] man gav så otroligt dålig information från början och det försökte vi säga till att hade det
blivit en bra information från början hade aldrig de sakerna hänt… för det var jätterörigt och vi
fick inte informationen egentligen på något riktigt bra sätt. Sen tog det väldigt långt tid, man
körde igång med nånting som man inte hade utrett ordentligt. Hur mycket telefoni det skulle
vara… Vi fick vänta på telefonlistorna till några dagar innan vi skulle sitta på pass och det var
ändå ganska mycket pass och sånt vill man göra någon vecka eller två i förväg. Det var
jätterörigt i början … mycket otillräcklig information. Och man svarar ofta ”jag vet inte, vi har
inte fått reda på så mycket” och egentligen är det så att det upprepar sig igen, vi fick reda på det
här igår [onsdag] att det här ska komma nytt schema på måndag och det är likadant, man har
ingen framförhållning.

Intervjupersonen berättade att den information som förmedlats varit otillräcklig och att den
även förmedlats i ett opassande läge, där personen nämnde att informationen angående
schemaläggningen som skulle komma att påbörjas veckan efter att intervjuerna genomfördes
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blev förmedlad för nära inpå. En del av intervjupersonerna nämnde även sina upplevelser av att
deras närmsta chefer gett dem den information de haft tillgång till, men att bristen på
kommunikation och informationsinflöde snarare befunnit sig i ett högre led, det vill säga mellan
chefer och högsta ledning. En av intervjupersonen berättade att hen ansåg att enhetscheferna
gjorde vad de kunnat utifrån förutsättningarna. Cheferna delgav information direkt den var
tillgänglig och personen ansåg att de inte hemlighöll något. Vidare belyste personen att
kommunikationen var väl fungerande och att cheferna ”kan vara ärliga med att de inte tycker
att det låter bra heller”. Dock betonade personen sin upplevelse av att cheferna inte har
möjlighet att göra mer än de får direktiv om, vilket innebär att problematiken grundar sig högre
upp i verksamheten.
I arbetsgruppen fanns även en uppfattning om att information angående förändringen snarare
blivit förmedlad i ett för tidigt skede i förhållande till när arbetsuppgifterna faktiskt skulle
påbörjas, vilket även inneburit att den information som förmedlats i det inledande stadiet
kommit att förändras tills dess att medarbetarna faktiskt påbörjat arbete med telefoni. Således
är kommunikationens tajming av stor betydelse i förändringsarbetet. Särskilt en intervjuperson
belyste detta som ett stort problem och berättade att hen inte alls tyckte att informationen
stämde. Personen berättade att ledningen informerat om att det skulle vara ett mindre antal
telefonitimmar än det visade sig vara, men konstaterade att det kanske var den informationen
ledningen hade tillgång till just då och att informationen därför hunnit förändras under tidens
gång. Enligt Johansson och Heide (2008) kännetecknas arbetsplatsens atmosfär av relationen
mellan chefer och medarbetare. Vidare anser författarna att det är av relevans att undersöka om
det bland annat finns en tilltro till den information som ges. Baserat på citatet ovan går det att
tolka en viss problematik i medarbetarens förtroende till den information medarbetaren fått ta
del av i ett inledande stadie, då personen ansåg att informationen förändrats och upplever att
personalen inte fått ta del av den korrekta informationen. Intervjupersonen förtydligade att hen
i ett inledande stadium fått veta att telefonin skulle äga rum ”någon timme i veckan”, vilket
senare visade sig resultera i cirka åtta timmar per vecka. Allen et al. (2007) menar att det är av
betydelse att arbetstagaren har ett förtroende för den källa som förmedlar information och om
det saknas förtroende kan det föranleda att medarbetaren således blir kritisk till den
organisationsförändring som är stundande. En intervjuperson berättade vidare att ”du har
aspekten att man kanske inte vill – det var inte det jobbet man sökte”, vilket även förtydligades
av en annan intervjuperson som förklarade att ”hade allting bara kommit på en gång tror jag att
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jag hade reagerat annorlunda och då hade jag förmodligen sökt mig härifrån direkt”. Personen
åsyftade informationen gällande att telefonin skulle bli en del av arbetsuppgifterna. Johansson
och Heide (2008) förtydligar att en begränsad mängd information kan föranleda att
medarbetarna skapar sig en egen uppfattning som kan skilja sig från verkligheten. Det kan i sin
tur leda till att medarbetarna sprider felaktiga rykten sinsemellan. Även Allen et al. (2007) berör
denna aspekt, men förtydligar att utöver ryktesspridning kan även medarbetarna välja att söka
informationen på annat håll. Om informationen delges från annat håll än ledningen i
förändringsarbetet tappar ledningen än mer greppet om sitt främsta verktyg att styra
förändringen - kommunikationen. Intervjupersonerna berättade att de har möjlighet att
kommunicera angående organisationsförändringen via arbetsplatsträffar, återkommande
pulsmöten som genomförs varje vecka samt via medarbetarsamtal, vilket är i enighet med
Angelöws (2010) resonemang om att medarbetarna ska ha möjlighet att föra dialog via
personliga samtal. De uppgav även att det är möjligt att på egen hand ta kontakt med någon av
gruppens chefer om personen i fråga önskar föra ett samtal. En av intervjupersonerna berättade
att ”vi har möten med våra chefer så vi kan lämna synpunkter men de kan inte göra mer än ta
det uppåt”. En annan intervjuperson bekräftade att ”man ger en del av informationen och då
blir det spekulationer som fyller på resten och det är inte bra”. Baserat på vad intervjupersonen
berättar, agerar inte ledningen i enligt med det Angelöw (2010) anser vara viktigt i ett
förändringsarbete, det vill säga att ledningen ständigt bör upprepa både skriftlig och muntlig
information. Ledningen bör även fortsätta delge medarbetarna information, trots att ingen ny
information tillkommit (Angelöw, 2010).
Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att det under förändringens gång upplevt att
myndigheten inledningsvis tagit beslut om att genomföra förändringen, för att därefter ta beslut
om hur förändringsarbetet faktiskt ska genomföras. Om informationen inte är tillräckligt
explicit och öppnar för fria tolkningar skapas en grund för ryktesspridning. Detta illustrerades
av en av intervjupersonerna som berättade att ”hur man sen skulle gå tillväga tror jag de inte
riktigt bestämt sig för”, en annan intervjuperson berättade att ”det mesta är höjt i dunkel
fortfarande, slutprodukten vet vi inte än”. Precis som Johansson och Heide (2008) redogör för,
är det vanligt förekommande att medarbetare upplever en viss form av ovisshet, oro och
skepticism, men att de negativa reaktionerna kan reduceras genom en välplanerad intern
kommunikation. Möjligheten att kommunicera är viktigt för både ledning och medarbetare om
arbetssätt som ska implementeras i verksamheten ska få ett positivt bemötande av
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medarbetarna, men medarbetarna önskar å sin sida få gehör för både åsikter och önskemål som
är av relevans för förändringen (Johansson och Heide, 2008). En del av intervjupersonerna
berättade att det förekommit starka känslor och reaktioner runt telefonin som arbetsuppgift, där
en del medarbetare reagerat i form av att gråta eller i värsta fall även sagt upp sig till följd av
att telefonin blivit en del av arbetet. Crown, Day och Ivany (2019) menar att en av de främsta
anledningarna till utbrändhet i samband med organisationsförändringar är en ovisshet gällande
kommunikation och information. När medarbetarna upplever situationen stressfylld föranleder
det enligt författarna att medarbetarna får en negativ inställning till förändringsarbetet.
Medarbetarna vid den undersökta myndigheten berättade att bristen på kommunikation
resulterat i att de upplevt telefonin oviss eftersom direktiven varit otydliga. Att medarbetare
säger upp sig och gråter på arbetsplatsen stärker den negativa inställningen till förändringen
vilket orsakar än mer stress och oroligheter på arbetsplatsen. En av intervjupersonerna berättade
att ”det har varit ett stort missnöje nästan runt alla, ingen var ju positiv till det från början. Det
var väldigt få som köpte det”.
Angelöw menar (2010) att det alltid kommer finnas anställda som lyssnar men inte tar till sig
informationen som delges. Det kan därför vara av relevans för verksamheten att arbeta med
uppföljning, vilket Angelöw (2010) anser vara av betydelse för att minska risken för
ryktesspridning. Genom att repetera information muntligt och skriftligt och därefter anteckna
budskapen kan ledningen öka sin tillförlitlighet då det säkerställs att informationen har delgetts
till alla genom dokumentation. Under intervjutillfällena blev intervjupersonerna tillfrågade om
ledningen arbetat med någon form av uppföljning. Sex av intervjupersonerna påstod att
ledningen inte arbetar med någon specifik uppföljning utan det är när ledningen tagit del av ny
information som gruppen samlas och informationen förmedlas vidare till medarbetarna. En av
intervjupersonerna berättade att ”det löns inte att diskutera utan det här är arbetsuppgifterna och
det här ska göras”, vilket personen menade resulterat i att ledningen rent konkret inte varit i
behov av att följa upp den nya arbetsuppgiften. En annan medarbetares synpunkter illustreras i
citatet nedan;
Vi har väl inte haft direkt någon uppföljning som jag känner till i alla fall utan vi har fortsatt
prata om det och så... Men det har väl inte varit någon direkt uppföljning hur vi känner, tycker
och tänker. Vi hade väl lite diskussion i början eftersom det var lite så att säga att vissa upplevde
det väldigt luddigt, det kändes som att vi tolkade det på olika sätt.
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En av intervjupersonerna förtydligade att hen föredragit att ledningen arbetat mer ingående med
uppföljning och förtydligade att ”man sätter sig och går igenom och diskuterar hur samtalen
går, vad det är för samtal som kommer, hur man får bort den onödiga efterfrågan”, vilket
innebär att kunder tar kontakt med myndigheten och önskar reda ut eventuella otydligheter.
Medarbetaren önskade således att uppföljningen skulle rikta in sig på att belysa hur
arbetsuppgiften kunde förbättras i form av att minska den onödiga efterfrågan, vilket även varit
ett av målen med organisationsförändringen. Syftet om förändringen framkom inte direkt under
intervjutillfällena utan det förmedlades främst via den initiala personliga kontakten med
ledningen. Under intervjutillfällena belyste fler av intervjupersonerna vad de efterfrågar
gällande

kommunikation

när

verksamheten

är

i

en

förändringsprocess.

En

av

intervjupersonerna ansåg att;
Informationen bör föras fram så att alla hinner med att vänja sig. Egentligen är det ganska bra
att man har lite tid på sig och att det inte är så snabba förändringar utan att man får veta litegrann
i taget och man får veta att nu ska det blir så här … att man har tid på sig och får diskutera för
och emot … även om man vet att det inte förändrar nånting, men att man får prata om det och
att det är högt i tak, inte så man blir nedtryckt att ”nu är det tyst, nu är det bara såhär” … att
man blir lyssnad och trodd på.

En annan intervjuperson ansåg ”att man har medarbetarna med sig. Alla behöver inte tycka att
det är bra givetvis, men att man tydligt presenterat för alla i god tid att det här kommer ske, och
en plan som man kan fysiskt titta på”. Vidare lyftes önskemål om att gruppen bör kunna sätta
sig ner och diskutera problemområden inom arbetet, där de ansåg att det inte finns någon större
sådan kommunikation i nuläget. De ansåg även att det är av relevans att få ta del av information
om hur långt myndigheten hunnit i processen. De önskade inblick i hur förändringen planerats
i det stora hela, då de ansåg att förändringen som pågått resulterat i att de endast fått ta del av
att förändringen ska ske snarare än hur och varför förändringen faktiskt ägt rum. En
intervjuperson önskade få ta del av mer ingående information gällande hur överföringen av
telefonin skulle genomföras och berättade sedan att ”den informationen fanns inte för de hade
inte påbörjat det jobbet utan det var mer att vi skulle in i telefonin”. En av intervjupersonen gav
en tydlig sammanfattning runt vilka frågor som kan vara relevanta att lyfta under en
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uppföljning, så som att ifrågasätta vad medarbetarna tycker är bra, mindre bra samt hur saker
kan förändras till det bättre.
Sammantaget har medarbetarnas negativa upplevelser av kommunikationen orsakats av att de
anser att ledningen i huvudsak informerat den stundande förändringsprocessen snarare än att
ha kommunicerat den. När ledningen endast delger information elimineras dialogen mellan
ledning och medarbetare. Utan dialog minskar medarbetarnas delaktighet.

4.3 Hur medarbetarna involverats i förändringsarbetet
I den undersökta verksamheten lyfte medarbetarna fram att de till stor del saknat delaktighet
under förändringens gång. Att inkludera medarbetarna genom att resonera om åtgärder eller att
formulera mål för förändringen bjuder ledningen in medarbetarna till dialog. Kommunikationen
blir på så vis blivit tydligare, upplevelsen mer positiv och resultatet mer lyckat. Enligt
majoriteten av intervjupersonerna har det varit möjligt att lyfta fram åsikter som framkommit
under förändringens gång, men att känslan grundat sig i att medarbetarna endast, som en av
intervjupersonerna uttryckte det, ”fått ventilera åsikterna”. Intervjupersonen uttryckte vidare att
”personalen bara behöver få ur sig det och sen lägger det sig och rinner ut i sanden litegrann,
jag antar att de tänker så”. Intervjupersonen berättade vidare att det inte är något som hen som
medarbetare kunnat påverka då personen upplevt att fenomenet varit vanligt förekommande
inom myndigheten. Vidare ifrågasatte intervjupersonen om det kan tänkas vara vanligt
förekommande inom statliga verksamheter. Personen avslutade resonemanget med att säga att
hen som medarbetare tvingats ”köpa det eller sluta”. Ovan förda resonemang stärks av Angelöw
(2010) som menar att delaktighet är vitalt för resultatet av en organisationsförändring.
En annan intervjuperson berättade att när handläggarna var uppe i ett, vad medarbetarna
upplevde, för stort antal telefonitimmar fick personen i fråga möjlighet att vara delaktig i att
påverka arbetssättet. Personen berättade att hen fick ”gå in och säga nu är det stopp, vi kan inte
mer”. Det resulterade i att verksamhetens chefer genomförde en förändring i form av en
sammanslagning med en av myndighetens andra enheter. Således blev antalet telefonister större
och intervjupersonen berättade att gruppen inte blev lika sårbar om exempelvis en medarbetare
tvingats vara frånvarande på grund av sjukdom eller annan orsak. Angående möjligheten att få
sin röst hörd, berättade en av medarbetare att gruppen har tillfälle att prata under exempelvis
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team-möten, arbetsplatsträffar och individuella samtal, men förtydligade även att ”det ändå
känts som det inte varit någon idé att kunna påverka nånting”. Personen önskade känna en
delaktighet i kommunikationen, vilket Angelöw (2010) belyser som viktigt för att
organisationsförändringen ska lyckas. Personen förklarade vad hens upplevelser av att hen inte
känt en delaktighet i kommunikationen grundat sig i;
Det får inte vara som det var för oss i vår grupp där vi nästan inte fick ställa en fråga för de som
inte skulle behöva sitta i telefonin. Det blev nästan ”håll käften, tyst, ni ska inte säga nånting”
och det blev nästan för infekterat då, men att man får veta hur långt man hunnit i hela processen.

Det personen åsyftade var att en del av myndighetens handläggare inte behövt sitta i telefonin,
trots att personen i ett inledande stadium uppfattat att telefonin skulle vara aktuellt för alla
myndighetens handläggare. Personen hade upplevt att hen inte varit delaktig i
kommunikationen runt varför organisationsförändringen resulterat i den specifika fördelningen
och ville vid lämpligt tillfälle ifrågasätta detta för att bilda sig en tydligare uppfattning, vilket
inte varit möjligt då ifrågasättandet mötts av motstånd. Vidare upplevde delar av arbetsgruppen
att vägen till telefonin varit påskyndad, främst för de som blivit nyligen anställda. En av
intervjupersonerna berättade att ”de nyanställda blir forcerade, de hinner inte lära sig utan allt
handlar om telefonin”. En annan intervjuperson ansåg att det skulle lämpa sig bättre att införa
telefonin snarare ett halvår senare än vad som är påtänkt. Personen ansåg att ledningen bör ”ha
lite is i magen – även om man vill skynda på det är det bättre att det blir lite senare än att bara
verkställa det”. Angelöw (2010) menar vidare att det är av betydelse att medarbetarna
involveras genom att de får ta del av information och delta aktivt i dialoger, ges likvärdig
information, ges möjlighet att återkoppla och att ledningen även involverar medarbetarna i de
frågor som berör arbetsplatsen och verksamhetens utveckling. Ledningen bör även förmedla
sin tro på att medarbetarna kan komma att bidra till att verksamheten utvecklas till det bättre. I
den undersökta verksamheten har det framgått att medarbetarna upplevt att samtliga områden
varit av bristfällig karaktär. Angelöw (2010) anser att även medarbetarna har ett stort ansvar i
att visa engagemang och intresse att involveras i förändringen. Baserat på intervjupersonernas
berättelser, har de vid återkommande tillfällen visat ett intresse att involveras i
förändringsprocessens innefattande delar, främst gällande arbetsmetod.
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Will (2015) betonar att en organisationsförändring kan främjas genom att skapa gemensamma
fördelar. Han anser att ledningen bör skapa självuppfyllande moment på individnivå som
uppfyller organisationens önskade beteende efter det att förändringen slutförts. Will kallar detta
fenomenet för ”win-win”-situationer och menar att det är en avgörande faktor för att öka
acceptansen för förändringen samt att ta sig förbi motståndet gentemot den (Will, 2015). I den
undersökta förändringen har ett flertal medarbetare påkallat att de gått miste om fördelar i
arbetet så som möjligheten att arbeta hemifrån eller nyttja möjligheten att arbeta efter ”flextid”. Medarbetarna har som tidigare nämnts upplevt att kommunikationen angående
förändringen varit av bristfällig karaktär och enligt Will (2015) är en av de mest effektiva
metoderna för att uppnå ”win-win” i samband med förändringsarbete att kommunicera inom
organisationen.
Personerna blev under intervjutillfällena tillfrågade vad de önskade gällande delaktighet och
benämnde en del konkreta förslag. Bland annat önskade en av intervjupersonerna att få tillgång
till en form av ”låtsastelefoni” där hen getts tillgång att genomföra ”test-samtal” innan personen
påbörjade ett arbete i den verkliga telefonin. Personen menade att det varit möjligt att
genomföra ”medlyssningar”, men ansåg att en ”låtsastelefoni” skapat möjlighet att sätta sig in
i arbetet på egen hand innan det skulle genomföras i realitet. Vidare önskade medarbetarna att
de blivit involverade i förändringens inledande stadium. De upplevde att de hade ett flertal
relevanta åsikter som kunnat påverka det slutgiltiga resultatet, men att ledningen saknat intresse
för åsikterna vilket i sin tur resulterat i ett missnöje bland de anställda. En av de anställda ansåg
att;
… om vi hade fått vara med från början, att de istället hade kommit till oss och sagt ”vi behöver
göra den här förändringen, hur kan vi göra det på bästa sätt?”, så hade man fått med sig
medarbetarna. Även om vi inte hade gillat det hade vi varit med på tåget och fått utveckla och
påverka förändringen själv.

En annan medarbetare instämde och ansåg att det varit bättre om ledningen undersökt bland
personalen hur organisationsförändringen kunnat genomföras på bästa sätt innan det att
förändringen påbörjades, då personen i fråga ansåg att det resulterat i att medarbetarna känt sig
delaktiga och även mer förstående för förändringen. Slutligen ansåg ytterligare en medarbetare
att hen önskat få vara delaktig i att påverka organisationsförändringen, främst för att avråda
33

AnnaStenberg_Kandidatuppsats_S0055A

ledningen att från första början fördela ut telefonin på myndighetens handläggare. Personen i
fråga

hänvisade

till

en

annan

myndighet

som

genomgått

samma

form

av

organisationsförändring men tvingats återgå till enheter som endast arbetar med inkommande
samtal i form av telefoni, då telefoni fördelat på handläggare inte gett ett önskvärt resultat. Ovan
nämnd medarbetare hade redan innan förändringen påbörjades en bild om att
telefoniförändringen skulle ge ett negativt resultat då det gjort det på en annan myndighet.
Medarbetaren verkar på så vis haft en viss inställning till förändringen innan den genomförts.

4.4 Medarbetarnas positiva respektive negativa upplevelser
I den undersökta gruppen har majoriteten av de intervjuade personerna talat om förändringen i
negativ bemärkelse, där en av intervjupersonerna berättade att ” det är en arbetsuppgift som jag
och många med mig inte vill ha och inte trivs med alls”. Av citatet utläses att personen hade en
viss inställning till arbetet innan förändringen var genomförd.
I den undersökta arbetsgruppen har det gått att utläsa ett flertal faktorer som spelat roll för hur
medarbetarna reagerat i den specifika förändringen, vilket kan härledas till både arbete och
privatliv. Ett flertal medarbetare varit involverade i verksamheten under en längre tid, vilket
inneburit att de har erfarenhet av verksamhetens tidigare organisationsförändringar. En av
medarbetarna berättade att hen väljer att bara ”följa med” när hen befinner sig i situationer som
innefattar förändring. Enligt personen är det möjligt att ”man blir trött och slut om man ska
hålla på att uppröras över allting”. Personen ansåg att det är möjligt att ständigt bli upprörd över
saker som förändras, men att personen kommit underfund med att det bästa är att ta det lugnt
och tänka att situationen kan fortsätta förändras med tiden. På så sätt undviker hen att bli
utmattad då hen åsyftar att det inte leder någon vart. Orsaken till varför personen reagerar på
detta sätt är att hen tagit del av tidigare förändringar och genom sina erfarenheter kunnat
bekräfta att ”allting kommer och går”.
En annan person beskrev sin inställning till förändringen;
Jag tycker inte förändringen är bra … det är i mångt och mycket slöseri med vår tid. De enklare
frågorna är vi för kvalificerade för att svara på och de allra svåraste hanterar vi bäst om vi får
förbereda oss. Att svara på de på rak arm blir inte det bästa, är det de komplicerade sakerna
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behöver man få tid med de och få bolla med kollegor och man kan behöva specialisthjälp och
det är oftast några dagar bort.

I en organisationsförändring har ett flertal faktorer betydelse för hur dess medarbetare kommer
att reagera, både sett ur ett individuellt men även ett organisatoriskt perspektiv. Om den
anställde har erfarenhet av och kompetens att hantera förändringar kommer det vara av relevans
för hur personen reagerar i förändringskontexten. Det är även av relevans att ta hänsyn till
medarbetarens nuvarande livssituation, där faktorer som inte går att relatera till arbetet kan
spela roll på hur personen reagerar (Angelöw, 2010).
En person gav som förslag att myndigheten borde ha behållit ett kundcenter och ansåg att om
det är där personalomsättningen är hög så är det således även där förändringen bör genomföras.
Personen föreslog att medarbetarna inte skulle behöva avsätta heldagar till telefonin utan istället
agera kundcenter under halvdagar och avsätta resterande arbetstid till att handlägga enklare
ärenden. En annan person berättade att ” det är skarpt läge … det känns att du måste vara
jätteprofessionell och kunnig, du har inte tid att fundera på ”basic” saker som du annars kanske
hinner kolla i vägledningen om du blir osäker, du måste kunna allting direkt”. Det personen
beskrev är en rädsla för att hens kompetens inte räcker till. Rädsla och osäkerhet skapar enligt
Angelöw (2010) oro och stress vilket i sin tur skapar en negativ inställning. Att känna på detta
sätt i kombination med bristen på delaktighet och kommunikation skapar en ond spiral av
negativitet. Vid en fungerande organisationsförändring med hög grad av delaktighet hade
kanske oron över kompetens förmedlats till ledningen som i dialogen kunnat försäkra
medarbetaren om att den inte behöver vara orolig alternativt sett möjligheten att utbilda
personen i fråga för att på så vis minska oron och den negativa inställningen.
Enligt Angelöw (2010) styrs individens reaktioner av om det uppstår en känsla av förbättring
eller försämring. I samband med att telefonin blev en del av medarbetarnas bestående
arbetsuppgifter, resulterade det i att medarbetarnas möjlighet att arbeta hemifrån blev
begränsad. Åsikterna gällande denna förmån var mer framträdande hos en del av de intervjuade
personerna, där dessa upplevde att begränsningen varit av främst negativ karaktär. Personerna
motiverade sina åsikter med att det främst haft en påverkan på personernas privatliv. En av
intervjupersonerna berättade att ”när vi började med det här var det moroten att det var så fritt”
och förklarade att det med tiden tillkommit krav på att varje anställd ska ha ett avtal med sin
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chef om hur medarbetaren i fråga ska fördela sin arbetstid. Personen fortsatte med att berätta
att ”de har gett en karamell men de har tagit tillbaka den också. Så det är inte riktigt som det
var tänkt från början – att man ska kunna jobba överallt”. En annan intervjuperson förtydligade
att ”man från ledningshåll måste veta att stjäl vi nu förmånerna från de måste vi ge dem något
annat”, där personen syftade till att arbetsgruppens utnämnda trivselgrupp anordnat aktiviteter
utöver arbetet som tvingats dras in på grund av att handläggarna annars inte skulle klara av
utbetalningarna. Ledningen behövde därför medarbetarna i arbete och förutsatte enligt
intervjupersonen att aktiviteten skulle ta för mycket av arbetstiden i anspråk. Personen ansåg
vidare att ledningen bör komma till insikt med förändringens påverkan på de anställda;
Vi inte kan jobba ihjäl oss för att de ska lyckas, utan vi ska kunna göra det här i vanlig arbetstakt
och blir det så att vi inte klarar utbetalningar så måste det bli så för att man ska förstå uppåt
att… för de ser bara på siffrorna om vi klarar det, de ser inte hur vi mår, att det måste få
misslyckas så de ser att den här förändringen gjorde att vi inte klarade utbetalningarna.

Angelöw (2010) menar att en negativ känsla sannolikt kommer innebära att personen i fråga
ödslar en stor del av sin energi till att försvara sig, medan en positiv känsla resulterar i att
personens arbetskapacitet ökar. Han menar vidare att det är av betydelse att ta hänsyn till att en
och samma förändring kan resultera i ett flertal olika reaktioner där den individuella förmågan
att tolka situationen kommer vara avgörande (Angelöw, 2010). En av personerna berättade att;
Det har varit ett stort missnöje runt nästan alla, ingen var ju positiv till det från början. Det var
väldigt få som köpte det. så det blev ganska negativ stämning kring det och det var en
övergångsperiod där det var väldigt gnälligt, det gnälldes hela tiden – jättemycket. För det kan
ju verkligen gnällas på det här stället.

Personen i fråga ansåg att det är vanligt förekommande att verksamhetens medarbetare klagar
över arbetet och berättade sedan att hen tror att det är personalen som förstorat upp
föreställningarna om förändringen. Intervjupersonen förtydligade dock att ”egentligen har vi
det ganska bra när man ser det i det stora hela, men det byggs på och så men det kanske är
mänskligt?”. En annan intervjuperson berättade att ”i arbetsgruppen, framför allt de som jobbat
lite längre, de har varit väldigt negativa till det här och negativ stämning sprider sig överallt och
då blir man själv också negativ. Så det har varit tufft under stora delar - arbetsmiljömässigt”.
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Vid intervjutillfällena blev alla intervjupersoner tillfrågade hur de reagerade i det inledande
stadiet då de gav information om att telefonin skulle bli en del av deras arbetsuppgifter. Ingen
av intervjupersonerna påstod att de var direkt positiva, snarare var majoriteten av de intervjuade
neutrala medan resterande upplevde förändringen direkt negativ. Baserat på Angelöws (2010)
teori om fyrarummaren är det möjligt att tolka att ett flertal medarbetare inledningsvis befann
sig i främst ”censur/förnekande” samt ”förvirring och konflikt”, eftersom de dels upplevde den
nytillkomna uppgiften som tvivelaktig och att omständigheterna runt telefonin upplevdes
påfrestande, dels upplevde farhågor och påvisade en nedstämdhet (Angelöw, 2010). Orsakerna
till den negativa inställningen styrdes främst av att personerna sökt sig bort från telefoni, att
telefonin upplevs ”stressig” samt att det, som ovan nämnts, var av problematiskt för privatlivet
då möjligheten att arbeta hemifrån begränsats. Medarbetarna nämnde även att en orsak till att
organisationsförändringen upplevts negativ är bristen på information. Enligt Austin (2004)
finns det tillvägagångssätt för att nå en positiv inverkan på anställdas inställning gentemot
förändringsarbete. Ledningens främsta verktyg är att delge korrekt och aktuell information.
Genom att delge medarbetarna löpande information om vad de små förändringarna bidragit
med, skapar det en förståelse hos de medarbetare som befinner sig i förändringsprocessen och
på så vis kan negativiteten bearbetas.
En

av

intervjupersonerna

berättade

att

skillnaden

i

att

hantera

ärenden

via

ärendehanteringssystemet och via telefonin är att ”man måste tänka och prata samtidigt, jag får
inte tid att förbereda mig och att man inte vet vad som kommer och det kan ta ett tag innan man
förstår vad man ska göra”. Personen belyste vidare att det är problematiskt om handläggaren
måste leta reda på ett svar och inte har möjlighet att svara direkt, eftersom fler och fler är
placerade i telefonin och därmed inte kan hjälpa till. Det föranleder enligt intervjupersonen att
ärendet måste sparas och det är inte meningen med telefonin, på så sätt blir handläggningen
ineffektiv. Detta kan även ses som ett uttryck för oro då det föreligger osäkerhet i
arbetsuppgiften. En bakomliggande orsak till att medarbetaren upplever att det är problematisk
om ärendet inte kan uppklaras på en gång är att det dels innebär en försening i handläggningen
vilket kan komma att påverka de förväntade utbetalningarna, dels påverka effektiviteten i
handläggningen. Även om medarbetarna inte kunnat delge konkret information om varför
organisationsförändringen genomförts tycks ledningen ändå ha lyckats informera medarbetarna
om att den sammanhållna produktionen ska resultera effektivare flöden samt minska den
”onödiga efterfrågan”.
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Intervjupersonerna blev tillfrågade om vad som kunnat påverka att känslan runt
organisationsförändringen förändrats. En av personerna berättade att ”det hade varit om vi
tillsammans i arbetsgruppen hade kommit överens om att vi skulle försöka att inte vara så
negativa kring det. Vi göder varandras missnöje. Det har alla bidragit till – att det blivit lite
värre arbetsmiljömässigt”. Baserat på vad intervjupersonen beskrev kan den kollektiva
negativiteten ha en avgörande påverkan på hur organisationsförändringen mottas av de
anställda, vilket även Angelöw (2010) beskr. Medbetarna kan inledningsvis ha en positiv eller
åtminstone neutral syn på organisationsförändringen men bli påverkade om arbetsgruppen talar
om förändringen i negativ bemärkelse. Om arbetsgruppen betonar att förändringen inneburit
försämrade arbetsvillkor, ökar det risken för att känslan runt förändringen blir negativ
(Angeöw, 2010). Genomgående för medarbetarna var förvisso att de flesta med tiden funnit sig
i att telefonin blivit en del av arbetet. En annan av intervjupersonerna berättade att det ”inte
bara är negativt, fler har sagt att de tycker det är trevligt att sitta i telefonen, det är inte där skon
klämmer”. En annan kommentar som delgavs angående förändringen var att ”det känns mycket
bättre än vad jag trodde från början …. Få prata med kunderna på det viset och göra klart
ärendet, det ger en viss tillfredsställelse”. Personen jämförde sina upplevelser av att handlägga
i ärendehanteringssystemet jämfört med att handlägga i telefonin, där upplevelsen av telefonin
förbättrats med tidens gång. I detta skede är det istället möjligt att tolka att medarbetarna
förflyttat sig till den delen av Fyrarummaren som Angelöw (2010) benämner ”nöjdhet”. Detta
stadium karaktäriseras av att personen upplever en anpassning och avspändhet. Det är dock
viktigt att ta hänsyn till att en del av medarbetarna, trots dess acceptans, berättat att de avser att
söka sig bort från verksamheten som resultat av att telefonin införts i arbetet. En av
intervjupersonerna berättade att ”nya jobb är ett hett samtalsämne bland många och det är
många som försvunnit och jag skulle säga att det främst beror på telefonin”. Därefter fyllde
dock samma person på med att säga ”jag håller ögonen öppna men hade det varit så att jag
verkligen varit motståndare till förändringar hade jag nog sökt alla jobb jag kan komma över”.
Baserat på vad intervjupersonerna berättat är det möjligt att konstatera att trots att medarbetarna
i huvudsak talat negativt om telefonin som arbetsuppgift tycks de även kunna finna sig i att
uppgiften blivit en del av deras arbete, eftersom de fortfarande är verksamma inom
myndigheten. Under intervjutillfällena var det möjligt att konstatera att en aspekt som kommit
att ha en negativ påverkan på medarbetarnas inställning gentemot telefonin är det faktum att
antalet telefonitimmar upplevs vara för högt. Enligt flera av intervjupersonerna har de långa
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telefonipassen lett till att efterkommande arbetsuppgifter blivit lidande. En av
intervjupersonerna berättade att ”det är inte så att man kastar sig över arbetsuppgifterna när
man suttit i telefon, man har inte samma intensitet. Det är telefonin och det andra ska också
göras men det blir inte samma, det är en lite lägre prioritet”. En tolkning av detta resonemang
är att en stor del av intervjupersonerna arbetat som handläggare under en längre period och
därför besitter en hög kompetens i att handlägga via ärendehanteringssystemet. När telefonin
blivit en del av arbetet har det resulterat i att de erfarna handläggarna fått lära sig en ny
arbetsuppgift som kan ta tid att vänja sig vid. Telefonin beskrivs även som intensiv, vilket
innebär att medarbetarna inte har samma möjlighet att ta pauser och återhämta sig som när de
handlägger via ärendehanteringssystemet. En annan av intervjupersonerna redogjorde för
aspekten att den negativa inställningen gentemot telefonin kan tänkas grunda sig i att synen på
handläggarens arbetsuppgifter blivit förändrad. Personens perspektiv illustreras i citatet nedan;
Som jag upplever det generellt är de flesta negativa till det [telefonin] för man ser att man delar
in det i olika… det är många som jobbat hela sitt liv som handläggare och det blir som ett annat
jobb då man ringer ut – så de har väl inte varit så positiva till att ha inkommande samtal.

Citatet ovan antyder att telefonin kan upplevas som en uppgift som har en lägre status jämfört
med att genomföra handläggning via ärendehanteringssystemet. När handläggaren har
möjlighet att välja vilka ärenden som ska genomföras är det möjligt för personen att även välja
vilket ärende som lämpar sig för tillfället, baserat på exempelvis svårighetsgrad. Således kan
handläggaren välja att ta sig an utmaningar om ärendena kräver hög kompetens.
Beskrivningarna av telefonin talar för att de inkommande samtalen ofta kräver en lägre
kompetensnivå då kunderna exempelvis bara kan tänkas behöva hjälp med enkla ärenden. Det
innebär att handläggaren troligtvis bara behöver redogöra för vad som tidigare dokumenterats
och delge kunden informationen. Om de erfarna handläggarna istället skulle fått ta del av en
organisationsförändring som resulterat i en känsla av förbättring där medarbetarna exempelvis
blivit utmanade att genomföra arbetsuppgifter som utmanat dem och inneburit att de tvingats
utveckla sin kompetensnivå så skulle det troligtvis påverkat hur de reagerat.
Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012) kommer känslorna spela en stor roll när en
individ ställs inför en förändring. Precis som intervjupersonen belyste, tolkar personen att
verksamhetens medarbetare fått förändrade arbetsvillkor i samband med att telefonin infördes,
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vilket kan tänkas påverka medarbetarens känsla för sitt arbete. Om känslan förändras och
förändringen tolkas som negativ, finns en stor risk att det påverkar hur personen utvecklar sin
förståelse för förändringen. Författarna redogör vidare för Bupps (1996) reaktionskurva
gällande sorg, men relaterar kurvan till reaktioner vid förändring då författarna anser att
individers känslomässiga reaktionsmönster är likvärdiga vid omfattande förändringar och sorg.
I förändringens inledande stadium är det vanligt förekommande att medarbetarna upplever en
form av ilska, chock och förnekelse (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). I den undersökta
gruppen berättade intervjupersonerna att gruppens medarbetare inledningsvis upplevde ilska
och till viss del även förnekelse. Ilskan grundade sig i, som tidigare har nämnts, att förändringen
bland annat gav upphov till oro och begränsade möjligheten att arbeta hemifrån. Förnekelsen
går att avläsa hos de medarbetare som uppgetts ha avslutat sin tjänstgöring, alternativt gått i
pension till följd av att telefonin infördes i arbetsuppgifterna. Heide, Johansson och Simonsson
(2012) redogör sedan för att Bupps (1996) reaktionskurva följer en nedåtgående bana där
medarbetarna utför ett sorg- och förhandlingsarbete. I gruppen har framför allt
förhandlingsarbetet varit framträdande där medarbetarna kommit till insikt om att de tvingats
välja att förbli i verksamheten eller söka sig till andra arbetsgivare. När intervjuerna
genomfördes framgick det att samtliga intervjupersoner antingen befann sig i den nedåtgående
kurvan eller i reaktionskurvans uppåtgående riktning, vilket symboliserar accepterande och
utforskande (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Eftersom en del av intervjupersonerna
nämnt att de, efter en tid i telefonin, lärt sig uppskatta arbetsuppgiften går det att göra en
tolkning att de blivit mer accepterande och även blivit mer nyfikna på att fortsätta undersöka
telefonin som arbetsuppgift. Resterande intervjupersoner tycktes fortfarande befinna sig i ett
förhandlingsläge. Enligt Bupps (1996) reaktionskurva är nästkommande stadium att
medarbetarna börjar inse möjligheter i förändringen som sedermera artar sig i resultat och
kreativitet (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Eftersom studien genomförts under den
period då förändringen befinner sig i en form av ”mellanläge” där medarbetarna fortfarande är
frågande och inget konkret resultat redovisats, är det svårt att göra en bedömning när och i så
fall hur medarbetarna kommer befinna sig i kurvans övre del.

4.5 8-stegsmodell för förändring
Nedan följer en analys av den undersökta myndighetens förändringsarbete utifrån Kotters
(1996) 8-stegsmodell för förändring. Modellen innefattar åtta steg, där samtliga delar enligt
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Kotter (1996) är av betydelse för att en organisationsförändring ska vara av positiv karaktär.
Inledningsvis anser Kotter (1996) att ledningen bör skapa en känsla av att förändringen är
betydelsefull för organisationen, vilket innebär att samtliga bör ta hänsyn till behovet av
förändring och därmed även förstå betydelsen av att agera vid behov. Under intervjutillfällena
framgick ingen konkret beskrivning av varför organisationsförändringen genomförts. En av
intervjupersonerna berättade att medarbetarna kallades till en arbetsplatsträff där de gavs
information om att en anhörig till verksamhetens generaldirektör varit i kontakt med
[myndigheten] och upplevt att väntetiden varit lång, vilket resulterat i att generaldirektören
funnit ett behov av att åtgärda problemet. Medarbetarna fick ta del av information om att
myndighetens tidigare kundcenter drabbats av hög personalomsättning, vilket resulterade i en
sammanhållen produktion där telefonin fördelades ut på myndighetens handläggare. Personen
berättade att ”de trodde att det skulle leda till effektivare och nöjdare kunder”. En annan
intervjuperson blev tillfrågad om de fått motiverat varför förändringen genomförts, varpå
personen svarade ”nja, det är förmodligen… det står så fint i nån sån där grej att de ska
effektivisera och så”. En tredje intervjuperson berättade att hen inte känner till förändringens
resultat, men att förändringens syfte varit att produktionen ska öka och att arbetet ska finna ett
bättre flyt. Dock betonade personen att hen varken kunnat bilda sig en egen uppfattning eller
fått ta del av information som bekräftar att förändringen ännu nått sitt syfte. Baserat på vad
intervjupersonerna beskrivit, går det att tolka en otydlighet i information om målbeskrivning
och syfte. Intervjupersonerna redogjorde inte för en sammantagen beskrivning om
organisationsförändringen syfte, vilket tyder på att det inte kommunicerats tillräcklig tydligt.
Vidare anser Kotter (1996) att det är viktigt att föra samman en styrgrupp som ska besitta
tillräckligt med styrka att leda förändringen. I den undersökta förändringen har det inte framgått
information om att en specifik styrgrupp utsetts, snarare tycks den eventuella styrgruppen bestå
av medarbetarnas närmsta chefer. De har agerat ”mellanhand” och förmedlat den information
som kommit från högre instanser, samtidigt som de gjort korrigeringar på lokal nivå när behovet
uppstått. Kotter (1996) anser att styrgruppen bör besitta goda ledarskapsförmågor, vara
tillförlitlig, ha en god kommunikationsförmåga samt en god förmåga att analysera. Gruppen
bör kunna styra förändringen med hjälp av auktoritet och handlingsberedskap. Baserat på vad
intervjupersonerna uppgett om sina närmsta chefer har de delgett den information de haft till
sitt förfogande samt agerat när behovet uppstått. En aspekt som framkommit är dock att
medarbetarna till viss del upplevt att de saknat tillförlitlighet i förändringsfasen. Det har enligt
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medarbetarna främst berott på att arbetssituationen kom att förändras från det att de fick den
initiala informationen till dess att arbetet faktiskt påbörjades. Det är dock möjligt att dra
slutsatsen att bristen på kommunikation inte nödvändigtvis orsakats av medarbetarnas närmsta
chefer, det har snarare berott på att myndigheten i stort haft otydligheter i hur förändringen
skulle genomföras på bästa tänkbara sätt. Det har i sin tur resulterat i en obalans i fördelning av
arbete, vilket inneburit att den undersökta enhetens handläggare blivit tilldelade fler
telefonitimmar än de från början blivit lovade.
Enligt Kotter (1996) är det fortsättningsvis av betydelse att utveckla en vision om hur
förändringen ska fortgå, vilket möjliggör att visionerna förtydligas och därmed blir lättare att
genomföra. Som tidigare framkommit, har myndigheten inte delgett alla medarbetare samma
tydliga information om vilket syfte som föranlett den stundande förändringen. På så sätt har de
gått miste om möjligheten att utveckla en tydlig vision som därefter kunnat genomsyra
myndighetens arbetsgrupper och anställda. De anställda har antytt viss problematik i att
genomföra den nya arbetsuppgiften, främst på grund av bristfällig information och
kommunikation. Det går således att tolka att ledningsgruppen, baserat på vad Kotter (1996)
anser vara av betydelse för förändringsarbete, med fördel kunnat arbeta mer ingående med
denna del. Vidare hade ledningen troligtvis lyckats skapa en större förståelse för de behov som
uppstått under förändringens gång om de varit tydligare i sin kommunikation. Kotter (1996)
anser att en ökad kommunikation bidrar till att ledningen skapar en större förståelse hos de
anställda.
Kotter (1996) benämner vidare att nästa steg är att ge medarbetarna en möjlighet att bli
delaktiga i förändringen samt en möjlighet att agera i förändringsarbetet. Samtliga medarbetare
har under intervjutillfällena konstaterat att de inte upplevt den delaktighet de önskar i ett
förändringsarbete. Önskemålet gällande delaktighet har främst berört förändringens inledande
stadium. Baserat på Kotters (1996) teori samt medarbetarnas synpunkter så borde ledningen ha
involverat medarbetarna i ett tidigare skede för att öka förutsättningarna för en lyckad
organisationsförändring.
Nästkommande del av 8-stegsmodellen är att uppmärksamma när förändringen resulterat i
lyckade framgångar. Det är enligt Kotter (1996) av relevans att framgångarna uppmärksammas
i ett tidigt stadium. Under intervjutillfällena har ingen av intervjupersonerna nämnt detta
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område, snarare lyfte de fram att de inte delgetts information om vad förändringen resulterat i.
Det är dock av betydelse att ha i beaktning att förändringen i nuläget befinner sig i en process
som troligtvis inte hunnit nå ett slutgiltigt mål. Med medarbetarnas och Kotters (1996)
synpunkter i åtanke hade organisationsförändringen troligtvis resulterat fler positiva
upplevelser hos medarbetarna om ledningen arbetat mer ingående med att uppmärksamma de
lyckade framgångarna.
Enligt Kotter (1996) är det viktigt att verksamheten inte avbryter ett påbörjat förändringsarbete
trots att förändringen kan upplevas problematisk. Medarbetarna tycks i nuläget befinna sig i ett
stadium där de finner en problematik i att se förändringens syfte samt hur förändringen ska
bidra till en mer välfungerande verksamhet. De har presenterat ett flertal förbättringsområden
som ledningen kan ta till sig för att förenkla förändringsarbetet. Veckan efter intervjuerna
genomfördes, infördes som tidigare nämnts en ny form av schemaläggning där antalet
telefonitimmar fördelades på två fyratimmarspass två dagar per vecka. Precis som Kotter (1996)
nämner, hade det därför varit av relevans att fortsätta driva förändringsarbetet framåt och
framför allt fånga medarbetarnas upplevelser angående schemaläggningen som implementerats
i verksamheten. Om medarbetarna även upplever att den nya schemaläggningen är
problematisk, kan ledningen med hjälp av uppföljning och ständig dialog skapa en större
möjlighet att förstå sedermera även bemöta missnöjet.
8-stegsmodellens slutliga steg är att ledningen bör förankra den nya synen på kulturen inom
arbetsgruppen. Den nya synen bör arbetas in hos de anställda till dess att den blivit en naturlig
del i arbetsgruppen (Kotter, 1996). Medarbetarna nämnde att organisationsförändringen
resulterat i en ökad personalomsättning, vilket inneburit att ledningen rekryterat ett stort antal
nya medarbetare. Eftersom den undersökta arbetsgruppen således till stor del blivit utbytt har
det tillkommit ett flertal nya medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv
som kan tänkas påverka kulturen i den undersökta gruppen. På så sätt går det att tolka att de
nya medarbetarna kan ha en positiv inverkan på arbetsgruppens kultur, vilket kan ha en stor
betydelse med tanke på att medarbetarna delgett att den negativa inställningen spridit sig i
arbetsgruppen och påverkat samtliga.
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5. DISKUSSION
I nedanstående avsnitt besvaras studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare förs en
resultatdiskussion baserad på den insamlade empirin och studiens teoretiska utgångspunkt.
Avslutningsvis förs en metoddiskussion samt förslag till framtida forskning.

5.1 Resultatdiskussion baserad på syfte och forskningsfrågor
Syftet

med

denna

studie

är

att

undersöka

medarbetares

upplevelser

av

en

organisationsförändring vid en myndighet i Norrbotten. För att besvara syftet har följande
frågeställningar ställts;
•

Hur har organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare?

•

Hur har medarbetarna involverats i förändringsarbetet?

•

Vad finns det för positiva respektive negativa upplevelser av organisationsförändringen?

Nedan följer en diskussion baserad på samma indelning som avsnittet ”4. Resultat och analys”.
Varje avsnitt betonar medarbetarnas upplevelser för att därefter redogöra för vilka
konsekvenser medarbetarnas upplevelser kan leda till.

5.1.1 Hur har organisationsförändringen kommunicerats från ledning till medarbetare?
Studien visar att den undersökta organisationsförändringen karaktäriserats av information
snarare än kommunikation. Ledningen har mestadels gett medarbetarna information, om än
bristfällig, men inte öppnat upp för dialog angående den nytillkomna arbetsuppgiften. Med stöd
av teoretiskt ramverk är det möjligt att konstatera att detta är en stor bakomliggande orsak till
att medarbetarnas upplevelser till i huvudsak varit av negativ karaktär. När medarna upplevt att
de endast fått sporadisk och otillräcklig information har det föranlett att de blivit osäkra och
börjat ifrågasätta förändringen. Cheferna på närmsta nivå tycks ha gett så mycket information
som de haft tillgång till, men eftersom förändringsprocessen verkar ha vuxit fram under
skeendet visar studien att bristen på information har resulterat i att medarbetarnas förtroende
minskat för organisationen vilket stödjer Allen et als. (2007) resonemang. Baserat på
intervjupersonernas synpunkter tycks ledningens funderingar om hur själva förändringen
faktiskt ska genomföras varit aningen sent påtänkt, vilket således resulterat i att belastningen i
det vardagliga arbetet blivit ojämn. Analysen visar att detta i sin tur medfört att medarbetarna
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på den undersökta enheten upplevt att de blivit överbelastade och utmattade. Precis som Crown,
Day och Ivany (2019) nämner, är en av de vanligaste anledningarna till utbrändhet bland
medarbetare, hur kommunikation och instruktioner förmedlas från organisationens
överordnade. Det är därför av relevans att den information som ges är tillräcklig och även ges i
rätt skede, varken för tidigt eller för sent. Om informationen ges i ett för tidigt stadie kan det
innebära att informationen hinner förändras under tidens gång, vilket rubbar förtroendet
ytterligare. Om informationen måste delges i ett tidigt stadium är det av extra stor betydelse att
medarbetarna ständigt uppdateras för att informeras om de förändringar som hinner ske under
tidens gång, för att enligt Johansson och Heide (2008) bibehålla förtroendet. Om informationen
å andra sidan ges för sent finns det en risk att medarbetarna inte hinner förbereda sig och
upplever att de ”kastas” in i arbetsuppgifterna. Studien visar på det senare vilket bidragit till
osäkerheten kring förändringen.
Baserat på det resonemang som förs av Johansson och Heide (2008) kan det konstateras att
dialogen är den huvudsakliga faktorn till den negativa karaktären som kännetecknar
förändringsarbetet. Applicerbart till detta är Johansson och Heides (2008) teori att om
medarbetarna upplever att de får bibehålla en återkommande dialog kommer de troligtvis även
se möjligheten i att delge sina tankar och åsikter, och även om inga förändringar sker har de
åtminstone fått en chans att yttra sig.

5.1.2 Hur har medarbetarna involverats i förändringsarbetet?
Analysen visar tydligt att medarbetarnas delaktighet i förändringsarbetet är avgörande för deras
inställning till förändringen. Under intervjuerna har det framkommit en skillnad hos
intervjupersonernas inställning till förändring baserat på om de blivit involverade eller inte. När
telefoniförändringen genomfördes upplevde medarbetarna att de inte varit delaktiga i
förändringsarbetet vilket resulterade i negativ inställning till förändringen. Vid förändringen av
schemaläggningen har genomgående positiva reaktioner framkommit vilket främst kopplas an
till att medarbetarna upplever att de varit delaktig i förändringsarbetet, trots att de inte ens vet
vad förändringen i schemaläggningen resulterar i. Angelöw (2010) belyser att medarbetare som
upplever ett utanförskap ökar risken att motsätta sig förändringen eller kommer agera
oengagerat. Om ledningen vid en förändring involverar medarbetarna och ger dem en möjlighet
att påverka hur förändringsarbetet skall fungera i praktiken, visar empiri och teori att
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medarbetarna har en positivare bild av förändringen. Utifrån Angelöw (2010) skulle
involveringen kunnat minska risken för att flertalet medarbetare valt att avsluta sin anställning.
För att motverka såväl negativ attityd men även hög personalomsättning bör därför delaktighet
vara att tänka på vid en förändring.
Medarbetarna har, baserat på den information som framgått vid intervjutillfällena, visat att de
vill involveras i organisationsförändringen. Det teoretiska ramverket är i linje med de reaktioner
som analysen beskrivit gällande förändringsarbetet. Det hade därför varit av intresse att ta del
av ledningens uppfattning av involveringsarbetet för att se om det överensstämmer mellan de
olika parterna.

5.1.3 Vad finns det för positiva respektive negativa upplevelser av
organisationsförändringen?
Analysen visar att medarbetarnas upplevelser av förändringsarbetet i huvudsak har varit
negativa. De negativa upplevelserna grundar sig främst i att informationen och
kommunikationen gällande förändringen varit bristfällig. De negativa upplevelserna har dock
även grundat sig i att arbetsuppgiften som sådan inte uppskattas av medarbetarna, även om
attityden till uppgiften med tiden förbättrats. Under intervjutillfällena delgav ett flertal
medarbetare att de har tidigare erfarenheter av förändringsarbeten inom myndigheten, vilket
Angelöw (2010) anser har en påverkan på hur medarbetaren handskas med förändringen.
Vidare går det att tolka ur studien att medarbetarna ser återkommande mönster och att misstag
upprepar sig, vilket förklarar varför de negativa upplevelserna uppstår. Om ledningen vid ett
förändringsarbete lyckas fånga upp de missnöjen som uppkommer och bearbeta dem, direkt
kommer det sannolikt resultera i positiva upplevelser under arbetets gång (Austin et al., 2004).
I den undersökta gruppen går det att konstatera att Austin et als. (2004) tankar är applicerbara
då kommunikationen inte fungerat, vilket förhindrat möjligheten att fånga upp och bearbeta
missnöjen. Ett flertal av intervjupersonerna var som tidigare beskrivit negativt inställda och de
redogjorde för ett missnöje i gruppen generellt, främst kopplat till de övriga teoretiska
utgångspunkterna - delaktighet och kommunikation. Baserat på studiens empiri och det
teoretiska ramverket konstateras att en verksamhetsledning bör undersöka anledningar till
missnöje för att snabbt och effektivt motverka dessa i en tidig fas av förändringsarbetet. Om
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synpunkter från medarbetarna bemöts och korrigeras, kommer troligtvis det individuella
missnöjet minska och således lär även klagomålen i grupp att avta (Austin et. al., 2004).
Analysen har väckt ytterligare en fråga att söka svar på gällande negativ syn på förändring.
Majoriteten av medarbetarna som deltagit i intervjuerna har arbetat som handläggare under en
lång tid och de har troligtvis gjort någon form av kvalificerad resa inom myndigheten.
Kompetenserna som efterfrågas för en person som är placerad i kundcenter är med största
sannolikhet lägre än de kompetenser som efterfrågas för en handläggare. Eftersom majoriteten
av handläggarna har lång arbetslivserfarenhet och därmed även hög kompetens inom området,
finns en risk att införandet av telefoni kan tolkas som ett steg i ”fel” riktning. Med det menas
att de kan vara överkvalificerade för att bemöta kunder via telefoni, vilket även gick att utläsa
när en av intervjupersonerna delgav en tydlig redogörelse för hur telefonin istället bör återgå
till kundcenter där de anställda endast arbetar med enklare handläggarärenden. Även om
införandet av telefonin varit av bästa tänkbara karaktär, är det troligt att den ändå möts av ett
motstånd då medarbetarna helt enkelt upplever att den arbetsuppgiften bör fördelas på lägre
kvalificerade. Angelöw (2010) beskriver att medarbetares upplevelser styrs av om
medarbetarna upplever att förändringen resulterar i förbättringar eller förändringar. Baserat på
analysen av respondenternas resonemang är det således möjligt att utläsa en uppfattning av att
förändringen inneburit försämringar i arbetet, vilket i sin tur bidrar till en negativ upplevelse.
Innan förändringen genomfördes tycks myndighetens medarbetare befunnit sig i
Fyrarummarens del som kallas ”nöjdhet”, vilket enligt Angelöw (2010) innebär att de är nöjd
i den nuvarande situationen och upplever att det inte finns ett behov till förändring. Om
medarbetaren dessutom befinner sig i ”inspiration/förnyelse” vilket karaktäriseras av en känsla
av att befinna sig i utveckling och utvecklingen därefter går i ”fel” riktning ökar risken att
medarbetarnas upplevelser blir av negativ karaktär (Angelöw, 2010).
Slutligen är det av betydelse att ta hänsyn till att de intervjuade personerna endast utgör en liten
andel av den totala arbetsgruppen. Som Angelöw (2010) betonar, resulterar alltid en och samma
förändring i ett flertal olika reaktioner där den individuella förmågan att tolka situationen är
avgörande. Trots att endast en mindre andel medarbetare blivit intervjuade är det fortfarande
ett tillräckligt stort antal medarbetare som befunnit sig i ett ”mellanläge” under en längre tid,
baserat Bupps (1996) reaktionskurva (Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Studien
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konstaterar att det finns ett flertal betydande aspekter som spelar stor roll för om, hur och i så
fall när medarbetarnas upplevelser kommer förändras till det bättre.

5.1.4 8-stegsmodell för förändring
Baserat på analysen av Kotters (1996) 8-stegsmodell för förändring är det möjligt att konstatera
att det finns ett flertal områden verksamheter bör ta hänsyn till för att förändringen ska leda till
ett lyckat resultat. I den undersökta verksamheten har medarbetarna gett gemensamma
redogörelser för att verksamheten inte varit tillräckligt tydlig med vad som föranlett att
organisationsförändringen genomförts, vilket Kotter (1996) menar är av stor vikt för att
förändringen ska accepteras. Medarbetarna har vidare visat en till stor del negativ inställning
till förändringen och anser att det varit av problematik att skapa en förståelse för varför
förändringen varit av relevans, då den inneburit förändrade arbetsformer. Medarbetarnas
resonemang ger på så sätt stöd för att Kotters (1996) syn på betydelsen av ett väl förmedlat
syfte är av relevans för att inställningen gentemot förändringen ska vara av positiv karaktär.
Analysen visar att verksamheter därför bör ta denna aspekt i beaktning när ett förändringsarbete
ska genomföras, för att slippa bemöta ett motstånd hos sina anställda. Om medarbetarna inte
får ta del av bakgrundsinformationen finns stora risker i att de skapar sina egna uppfattningar
eller har svårt att förstå varför förändringen är av betydelse. Baserat på vad medarbetarna vid
den undersökta verksamheten berättat, konstateras att om enhetscheferna getts tydligare
instruktioner från högsta ledningen hade det mest troligen inneburit att medarbetarnas
reaktioner varit av mer positiv karaktär. Det hade även kunnat föranleda att medarbetarnas
förtroenden för förändringsprocessen inte ifrågasatts. Medarbetarna har även upplevt
förändringen som negativ då de ansåg att de inte involverats eller fått vara delaktiga i
förändringsarbetet, vilket Kotter (1996) förtydligar är av betydelse för att en förändring ska leda
till ett lyckat resultat. Baserat på vad medarbetarna beskriver, stärker det Kotters (1996) vision
om att delaktighet är av betydelse för ett framgångsrikt förändringsarbete.

5.2 Metoddiskussion
I studiens inledande stadium fördes argumentationer gällande val av intervjupersoner. Ett första
resonemang var att skicka ut ett missivbrev till myndighetens handläggare och därefter be
medarbetarna ta kontakt om de fann ett intresse att delta i studien. Den idén förkastades dock
fort då det kunnat föranleda att de personer som valt att ta kontakt skulle kunnat efterfråga
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kontakten för att kunna ges en chans att få utlopp för sina känslor gällande förändringen. På så
sätt hade studien kunnat riskera att bli vinklad åt endast ett håll och därmed även bli
missvisande. Därför togs beslutet att göra ett slumpmässigt urval, för att undgå denna risk i
största möjliga utsträckning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultatet, trots ett
slumpmässigt urval, inte är möjligt att generalisera på verksamheten i sin helhet. Det
presenterade resultatet är endast en sammanställning av en liten andel av verksamhetens
handläggare.
Vidare efterfrågades endast handläggare som varit delaktiga i verksamheten sedan innan
organisationsförändringen genomfördes, för att avgränsa urvalet. Det har dock i efterhand varit
möjligt att konstatera att studien skulle fått en annan dynamik om även nyligen rekryterade
handläggare blivit intervjuade, framför allt om handläggarna varit verksamma vid
myndighetens tidigare kundcenter. Det skulle dock varit problematiskt att skapa kontakt med
handläggarna för denna specifika studie på grund av geografisk begränsning, då placeringen av
de tidigare kundcentren inte är i samma stad som studien genomförts i. Med tanke på den
begränsade tidsåtgången hade det därför inte varit möjligt att öka antalet intervjupersoner
placerade på annan ort, även om det varit av stort intresse att få ta del av medarbetarnas tankar
och åsikter.
Då intervjuerna genomförts med endast en andel av enhetens alla medarbetare är det möjligt att
konstatera att studiens resultat med sannolikhet kunnat komma att påverkas om studien
genomförts under ett annat tillfälle. Valet av intervjupersoner hade kunnat komma att bytas ut
av rent praktiska orsaker så som tillgänglighet. En viktig sak att belysa gällande denna aspekt
är dock att studiens syfte är att undersöka medarbetares upplevelser och med tanke på att studien
är av kvalitativ karaktär är det just de specifika intervjupersonernas upplevelser som efterfrågas.
Denna studie har resulterat i att medarbetarna delgett olika upplevelser som med sannolikhet är
återkommande inom andra verksamheter och de är därför även användbara när andra
organisationsförändringar ska studeras.
5.4 Förslag till framtida forskning
Under undersökningens gång har ett flertal intressanta frågor väckts. Framtida forskning inom
området kan avse att undersöka organisationsförändring från ledningens perspektiv. Ett annat
område för framtida forskning är att se organisationsförändring från mellanchefernas
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perspektiv. De är en grupp som ofta är högst inblandade i den kommunikativa processen, såväl
uppåt som neråt i organisationen, vilket denna studie visat är av stor vikt. I studien har de
intervjuade medarbetarna konstaterat att den upplevda problematiken berott på beslut som tagits
på högsta nivå. Det framkom även att medarbetarna upplevde att cheferna kan förmedla att de
inte heller nödvändigtvis uppskattar en förändring som genomförts. Det teoretiska ramverket
talar återkommande för hur en ledning bör agera för att skapa en positiv inställning hos
verksamhetens anställda, men mellanchefen kan precis som medarbetaren uppleva att en
förändring är av negativ karaktär. Det är således av intresse att undersöka hur mellanchefer
upplever en förändringsprocess som kan innefatta ett negativt intryck men som ska förmedlas
med positivitet och stort engagemang. Undersökningen skulle slutligen kunna utvecklas genom
att även inkludera andra parter av myndigheten så som exempelvis andra arbetslag, för att ge
synpunkter från ytterligare parter. Det hade dessutom varit av stort intresse att undersöka om
inställning gällande status i arbetsuppgifter har betydelse för hur medarbetarna upplever en
organisationsförändring.
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BILAGOR
Bilaga 1 – Missivbrev
Hej!
Mitt namn är Anna Stenberg och jag läser mitt sista år på Sociologiprogrammet med inriktning
Personal- och arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.
Jag är precis i startskottet att skriva min C-uppsats, där mitt syfte att undersöka medarbetares
upplevelser av en organisationsförändring, för att konstatera vad som varit väl fungerande, vad
som kunnat göras annorlunda och vad som är viktigt att tänka på framgent.
Därför söker jag dig som arbetar som handläggare på [myndighet] och som varit med i
verksamheten sedan innan arbetet började innefatta telefoni.
Tycker du att det låter intressant och vill delta?
Jag önskar träffa dig för en intervju om ca. 60 minuter runt v. 17–18. Ditt deltagande är
självklart frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Intervjumaterialet
kommer att behandlas anonymt, det vill säga att ingen information (så som exempelvis namn,
ålder eller kön) som kan härleda till dig kommer att nämnas. Intervjumaterialet kommer även
att vara oåtkomligt för obehöriga och det kommer endast att användas för forskningsändamål.
Om du är intresserad önskar jag att du återkopplar till mig via mail:
[Mailadress]
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar,
Anna Stenberg
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Bilaga 2 - Intervjuguide
-Inled med att tacka för att personen ställer upp på intervjun.
-Informera om att intervjun kommer spelas in med hjälp av mobiltelefon, förutsatt att
intervjupersonen godkänner det.
Informationskravet:
• Redogör för studiens syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka medarbetares
upplevelser av en organisationsförändring.
• Informera personen om att deltagandet är frivilligt, vilket innebär att personen har rätt
att när som helst avbryta om så önskas.
Konfidentialitetskravet:
• Informera om att intervjumaterialet behandlas med anonymitet och det kommer att
vara oåtkomligt för obehöriga.
Nyttjandekravet:
• Informera om att intervjumaterialet endast samlas in och används för
forskningsändamål.
Samtyckeskravet:
• Informera om att deltagaren själv besitter rätten att bestämma över sin medverkan.
Informera avslutningsvis om att intervjupersonen har möjlighet att ta del av det färdigställda
resultatet av uppsatsen.
Inledande frågor
-Hur länge har du arbetat på [myndighet]?
-Beskriv hur en arbetsdag ser ut.
-Beskriv hur organisationsförändringen gått till, från början till där ni befinner er idag.
-När fick du reda på att förändringen skulle ske?
-Vad har de för arbetsuppgifter? Telefoni?
-Hur berörd har din arbetsgrupp varit av förändringen? Vilka har den avsett påverka?
-Hur berörd har du varit av förändringen?
-Om den endast avsett några stycken – hur har fördelningen sett ut?
Kommunikation
-Beskriv hur du fick information om organisationsförändringen.
-Av vem fick du informationen?
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-Upplevde du att informationen var tillräcklig? Om ja: varför? Om nej: varför inte?
-När fick du information om förändringen?
-Upplever du att informationen angående förändringen var i rätt tid?
-Beskriv hur telefonin infördes i dina arbetsuppgifter.
-Hur upplever du att informationen angående dina nya arbetsuppgifter varit? Mellan chefer
och medarbetare? Mellan medarbetare?
-Hur sker kommunikationen gällande förändringen i nuläget? Uppföljning?
Medarbetarnas delaktighet
-Hur har du som medarbetare involverats i organisationsförändringen? Hur?
-På vilket sätt har du som medarbetare getts möjlighet att få din röst hörd? Möten?
Medarbetarsamtal? Arbetsplatsträffar? Särskilda möten? Stormöten?
-Har du upplevt att hänsyn tagits till dina eller medarbetarnas åsikter/synpunkter?
Medarbetarnas inställning
-Hur reagerar du vanligtvis i situationer som innefattar förändring? Varför tror du att du
reagerar på det sättet?
-När du fick reda på att telefoni skulle inkluderas i dina arbetsuppgifter, hur reagerade du då?
-Varför tror du att du reagerade på det sättet?
-Vad tror du hade kunnat påverka att du reagerat annorlunda?
-Vad tycker du om att telefonin blivit en del av dina uppgifter? Varför?
-Känner du dig bekväm i att prata i telefon?
-Vad upplever du för skillnader i att hantera ärenden i ärendehanteringssystemet jämfört med
att hantera dem över telefon?
-Beskriv din känsla inför förändringen i ett inledande stadie jämfört med i nuläget – har den
förändrats? Om ja – hur?
-Vad tror du påverkat att din känsla förändrats?
Avslutande frågor
-Beskriv hur du upplever att en lyckad förändringsprocess ser ut.
-Kommunikation?
-Delaktighet?
-Engagemang från medarbetare? Ledning?
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-Utifrån dina personliga preferenser – finner du ett samband mellan vad du föredrar och hur
det faktiskt sett ut i denna förändring?
-Med facit i hand: upplever du att förändringen varit lyckad? För organisationen? För dig
personligen?
-Om du fått möjligheten att själv styra förändringen – vad hade du då gjort annorlunda?

