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Abstract 
 

This study focuses on how the internal communication within Region Uppsala and their 

administrations has been conducted and perceived during 2017 as the organisation went from 

being the county of Uppsala to becoming Region Uppsala. The goal and the research questions 

have been to understand how internal stakeholders interpret the strategic change 

communication from the management of Region Uppsala and how the management also 

interpret their own communication. The study relies on three main questions which has been - 

What goals have the management of Region Uppsala had with the communication during the 

change? - How has the management of Region Uppsala interpreted the communication during 

the change? - How has internal stakeholder interpreted the communication during the change? 

The study uses Laurie K. Lewis (2011) studies of organisational change as a theoretical 

framework while the study also has a perspective on communication as sense making and 

constitutive of the organisation, which has helped to clarify the meaning of strategic 

communication. The methods being used has been qualitative interviews as well as a qualitative 

content analysis of printed material. The results from the empirical data shows that it is within 

the interpretation of communication that meaning is created and that meaning can differentiate 

depending on the interpretation. This study contributes to the field of strategic communication 

and strategic communication during change. 

 

Keywords: strategic communication, change communication, organisational change, internal 

communication, Region Uppsala, sensemaking.  
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1. Inledning 
 

Förändring är något som alltid kommer att vara en del av samhället, både i stort och smått. Det 

kan vara stora nationella förändringar såsom 2017 års övergång till nya sedlar i Sverige till små 

personliga förändringar som mer eller mindre enbart påverkar individen, exempelvis byte av 

bostad eller förändrade matvanor. Förändring är något som konstant sker runtomkring oss och 

något som vi hela tiden måste förhålla oss till. Vi använder oss ibland av förändring för att ta 

oss ifrån en ohållbar situation och kan då ha en stor tillit på resultatet av denna förändring. 

Ibland motarbetar vi förändring för att hålla kvar i något gammalt, vi vill vara kvar i någonting 

vi är vana vid och som vi anser vara bättre. Tankar och känslor kring förändring kan vara både 

rationella och irrationella. Rationella på det sättet att vi förstår att en förändring måste ske, eller 

att vi förstår anledningen till en förändring, men också irrationella på det sättet att vi spjärnar 

emot förändring och är hellre kvar i invanda mönster, trots att en förändring kan ämna att tillföra 

någonting positivt. Vilket som, så är förändring någonting som påverkar människor, oavsett om 

förändringen är stor eller liten eller om den är nationell, organisationell eller personlig. Det är 

någonting som väcker känslor, tankar och åsikter likväl som det kan skapa likgiltighet hos 

människor och en känsla av maktlöshet om det är en förändring som en själv inte kan påverka. 

 

I denna studie kommer vi att fokusera på organisationsförändring och detta kommer vi att se 

utifrån ett kommunikativt perspektiv då kommunikation och framförallt intern kommunikation 

har en central betydelse vid förändringsarbete (von Platen 2006). Denna studie blir intressant 

att genomföra då organisationsförändringar är någonting som numera hör till vardagen för de 

flesta organisationer (Falkheimer & Heide 2014). Kommunikation är en av de mest 

dominerande aktiviteterna för organisationer och kommunikation kan också ses som en 

grundförutsättning för att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas (Heide, 

Johansson & Simonsson 2005). Vi lever i en dynamisk och ständigt föränderlig värld med 

globalisering, hårdnande konkurrens och föränderliga preferenser där informations- och 

kommunikationsteknik får större utrymme i vårt liv (Falkheimer & Heide 2014). Likt Laurie 

K. Lewis (2011) menar vi att kommunikation genomsyrar organisationsförändring likväl som 

många andra organisationsverksamheter, och att förändring triggas genom kommunikation från 

nyckelintressenter som uppfattar något från den interna eller externa omgivningen, vilket leder 

till att förändringen sätts i rullning. I och med den ständiga förändringsprocessen, bland dagens 

organisationer, uppstår en tendens till homogenisering då de inte vill avvika nämnvärt från 
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varandra (Falkheimer & Heide 2014). Om en organisation inte vet hur de ska hantera en viss 

situation gör de helt enkelt som andra har gjort för att uppnå legitimitet. Organisationer kan 

också känna ett yttre tryck att behöva framstå som moraliska och välanpassade, detta brukar 

leda till att organisationer undviker att skilja sig från mängden eller från andra framgångsrika 

organisationer i samma bransch (Falkheimer & Heide 2014). Det är genom kommunikation 

som organisationer positionerar och jämför sig med sin omgivning, kommunikation är det som 

gör att organisationer kan förstå vad som pågår bland intressenter, det kan vara interna 

intressenter såsom anställda, volontärer eller andra nära anknutna organisationer, men också 

externa intressenter såsom kunder, konkurrenter eller reglerare (Lewis 2011). 

Kommunikationen med dessa intressenter ger information som då tolkas och lägger i sin tur 

grunden till beslutstagande, ledande och implementerande av förändring (Lewis 2011). Det är 

genom hur beslutsfattare och intressenter talar och kommunicerar angående förändringen som 

ger en bas för hur förändringen både uppfattas och vad den spelar för roll för organisationen 

(Lewis 2011). Det är också detta talande som formar och skapar organisationen. Denna 

kommunikation med sig själv och sin omgivning är det som skapar, formar och reproducerar 

en organisations verklighet (Christensen, Morsing & Thyssen 2013). 

Organisationskommunikation är således inte en entydig talare-till-mottagare-kommunikation 

utan det är en meningsskapande process som konstant pågår (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005) 

och som konstituerar organisationen och all form av organisationell verksamhet. Det är med 

detta fokus på organisationer, och framförallt detta kommunikationsperspektiv på 

organisationsförändring, som gör att denna studie faller inom ramen och tydligt avgränsas till 

strategisk kommunikation och organisationskommunikation.  

 

I denna studie kommer vi att studera Region Uppsala och denna organisations förändring från 

landsting till just region. Förändringen innebar, utöver ett namnbyte, också en hopslagning av 

det dåvarande regionförbundet i Uppsala med landstinget. Regionförbundet skötte tidigare de 

regionala utvecklingsfrågorna, vilket involverade frågor om samhällsutveckling så som 

infrastruktur och utveckling av näringsliv (Elgenstierna 2017-11-22). Detta är då frågor som 

numera, efter förändringen, ligger under Region Uppsalas ansvar. Denna förändring trädde i 

kraft första januari 2017, men redan under 2016 fanns det långt gångna planer på regeringsnivå 

att ersätta Sveriges länsindelning med storregioner. Planen var att det skulle bildas sex stycken 

regioner som alla skulle vara jämnstarka och ha liknande tillgång till resurser (Juhlin 2016). 

Dessa planer slopades emellertid senare under året, anledningen till det var att ett antal partier 

i riksdagen drog sig ur förslaget (Knutsson & Horvatovic 2016). I och med förslaget, och den 
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tilltänkta förändringen till storregioner, så blev förändringen från landstinget i Uppsala Län till 

Region Uppsala ämnat som en övergångsperiod för att sedan förändras och omorganiseras igen, 

då till en storregion (Elgenstierna 2017-11-22). Så blev dock inte fallet, utan Region Uppsala 

förblir och gör det tillsvidare.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Region Uppsala är en central organisation för Uppsala län som ansvarar för hälsa, sjukvård och 

kollektivtrafik (Region Uppsala 2017). Utöver detta ansvarar de även för regional utveckling, 

vilket är en ny aspekt de förhåller sig till i och med hopslagningen med regionförbundet i 

Uppsala län. Denna organisationsförändring har gått relativt obemärkt förbi för oss och i delar 

av den externa kommunikationen framstår det som att det handlar om en 6iv förändring, vilket 

innebär att en organisation enbart byter namn för att ge sken av att en förändring har skett 

(Lewis 2011). Denna hopslagning, av dessa separata organisationer, bör dock rimligtvis 

innebära en relativt omfattande organisationsförändring då landstinget och regionförbundet går 

ihop och blir en. Detta gör att frågor väcks, finns det en tvetydighet och en osäkerhet gällande 

vad denna organisationsförändring innebär för organisationen? Och om denna tvetydighet och 

osäkerhet finns, hur har den då påverkat organisationens kommunikation? Detta ämnar vi att 

klargöra med den forskningsfråga som behandlar de mål Region Uppsalas ledning har haft med 

kommunikationen angående förändringen.  

 

I och med att strategisk kommunikation är något som tas i beaktning bland de flesta 

organisationer idag så är en otydlig kommunikation från en organisation ett intressant ämne för 

en fallstudie. Detta då otydlighet kan leda till en tvetydighet i kommunikationen. Region 

Uppsala är en organisation som har en central roll för samhället i Uppsala län där det är många 

interna och externa intressenter som berör organisationen. Därför blir denna 

organisationsförändring viktig för samhället vilket i sin tur även gör att kommunikationen av 

förändringen blir betydelsefull. Förändringen har nämligen varit omfattande inom 

organisationen då den har inneburit en omstrukturering, vilket har krävt intern kommunikation 

bland interna intressenter. Kommunikationen har inte varit särskilt inriktad mot befolkningen i 

Uppsala län, det vill säga Region Uppsalas externa intressenter, då organisationen menar att 

förändringen inte kommer beröra länsinvånarna i vardagen (Region Uppsala 2017) och därför 

bör rimligtvis kommunikationen varit mer riktad mot de egna förvaltningarna. Hur har 

ledningen tolkat kommunikationen med sina interna intressenter? Hur har interna intressenter 
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tolkat kommunikationen med ledningen? I och med att kommunikation ger mening för 

människor, i vilken de skapar sin verklighet genom ett eget tolkande av kommunikationen 

(Christensen m.fl. 2013), blir det intressant att undersöka båda sidorna av 

organisationsförändringen, för att ge möjligheten till olika synsätt och olika tolkningar. Finns 

det några skillnader i uppfattningarna? Detta blir relevant för vår studie då vi kan skapa en bild 

av hur ledningen inom Region Uppsala har tolkat sin egna kommunikation gentemot sina 

interna intressenter och dessutom hur interna intressenter har tolkat Region Uppsalas 

kommunikation till de, vilket är något vi anser vara kontentan av vår studie.  

  

I och med organisationsförändringen som skedde i och med hopslagningen av landstinget och 

regionförbundet så utökades organisationen Region Uppsala och deras ansvarsområde. Detta 

innebar först och främst ett utökat ansvar för ett geografiskt område som blev större men som 

också oundvikligen ökade antalet intressenter och nödvändigheten av samverkan mellan dem. 

När förändringen trädde i kraft fick organisationen också ett ansvar över den regionala 

utvecklingen, det vill säga att samordna utvecklingsinsatser för transport och infrastruktur, 

näringsliv, arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa (Region Uppsala 2017). Region Uppsala 

arbetar för att länets kommuner, högskolor och näringsliv bland andra aktörer ska samverka i 

viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. Detta arbete, i samverkan med den 

organisatoriska förändringen, bör kräva kommunikation med närliggande intressenter för att 

skapa medvetenhet kring förändringen i sig, vilket vi också anser skapar relevans för vår studie. 

En undersökning som kan bli en byggsten för potentiellt framtida studier där vi belyser vikten 

av strategisk kommunikation. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap och förståelse kring 

kommunikationen när en organisationsförändring genomförs. Denna studie blir relevant att 

genomföra då det uppstår tolkningar av kommunikationen som organisationer kommunicerar i 

samband med organisationsförändringar, tolkningar som vi i denna uppsats kan synliggöra. 

Detta blir intressant att studera då tolkningar av kommunikation formar och konstituerar 

organisationen (Christensen m.fl. 2013). Vårt fokus kommer att ligga på hur ledningen tolkar 

den kommunikation de bedriver med och mot sina interna intressenter, men också hur 

kommunikatörer hos interna intressenter tolkar den kommunikation de förhåller sig mot. 

Genom denna fallstudie ska vi titta närmare på hur detta fenomen kan se ut i praktiken. Utifrån 
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våra teorier och det empiriska material som vi samlar in, vill vi se hur just denna förändring 

inom Region Uppsala har tolkats utifrån ett kommunikativt perspektiv och samtidigt ta reda på 

vad deras mål har varit med kommunikationen i och med förändringen. Hur de kommunikativa 

målen, som ledningen satt upp, uppfattas av de interna intressenterna är kärnan i vår studie, men 

även hur ledningen har tolkat sin egen kommunikation gentemot sina förvaltningar utgör också 

en viktig del av texten. Båda dessa aspekter bildar grundsyftet med studien. Utöver detta har vi 

också till viss del haft ambitionen att uppfatta hur kommunikationen har skett rent konkret i 

samband med organisationsförändringen. Har tanken varit att exempelvis tillhandahålla mycket 

information, bedriva interaktion med intressenterna eller att förstärka organisationskulturen? 

Detta är sammankopplat med våra teorier. För att precisera vår undersökning delar vi upp 

forskningen i tre forskningsfrågor, dessa presenteras nedanför.  

 

Forskningsfrågor att förhålla oss till: 

  

• Vad har Region Uppsalas ledning haft för mål med kommunikationen kring 

organisationsförändringen? 

 

• Hur har Region Uppsalas ledning tolkat kommunikationen kring 

organisationsförändringen?  

 

• Hur har interna intressenter tolkat kommunikationen kring organisationsförändringen? 

 

1.3 Områdesidentifiering 
 

Vår uppsats tar plats inom det strategiska kommunikationsområdet. Med det menar vi att vi 

undersöker en organisation utifrån ett ledningsperspektiv och tar därifrån reda på hur 

kommunikation kommuniceras inom organisationen. Kirk Hallahan, Derina Holtzhausen, 

Betteke van Ruler, Dejan Verčič och Krishnamurthy Sriramesh skriver i sin artikel 

International Journal of Strategic Communication: Defining Strategic Communication (2007) 

att essensen av strategisk kommunikation handlar om att koordinera administrativa funktioner 

som kan vara allt ifrån att främja produkter till att bygga relationer för organisationen. 

Falkheimer och Heide (2014) argumenterar för att strategisk kommunikation utgörs av 

organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina mål. Enligt denna syn på 

strategisk kommunikation ses kommunikationen alltså inte endast som ett verktyg för 
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informationsspridning eller samtal mellan personer, utan strategisk kommunikation bygger på 

en medvetenhet om kommunikationens fundamentala betydelse för en organisations existens 

och verksamhet (Falkheimer & Heide 2014), särskilt när det kommer till de långsiktiga målen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att strategisk kommunikation handlar om att kommunicera 

meningsfullt och målmedvetet för att på så sätt föra organisationen framåt i den riktning man 

eftersträvar.  

 

Kirk Hallahan med flera (2007) skriver om sex stycken kommunikationsdiscipliner som olika 

delar av organisationer använder sig av, två av dessa är applicerbara på vår studie. Management 

Communication berör ledningen och den administrativa personalen inom organisationen och 

handlar om kommunikation som berör besluts- och organisationsaktiviteter som underlättar och 

samtidigt främjar en förståelse för organisationens uppdrag, vision och mål och samtidigt 

tillhandahåller nödvändig information för de anställda angående vardagliga aktiviteter 

(Hallahan m.fl. 2007). Denna kommunikationsdiciplin handlar om beslutsfattande personal 

som påverkar och styr sina anställda, en kommunikationsaktivitet inom Region Uppsala som 

ständigt pågår då ledningen medvetet försöker forma sin organisationskultur. Också Technical 

Communication är relevant för vår studie då den handlar om “...use of technology when 

performing tasks important to organization” (Hallahan m.fl. 2007). Specifikt inom Region 

Uppsala har tekniska lösningar som till exempel intranätet har använts för att få ihop 

kommunikationen mellan de olika avdelningarna och förvaltningarna. Dessa två 

kommunikationsdiscipliner bildar en synergi för Region Uppsala vilket är något organisationer 

ständigt söker för att förbättra effektiviteten och reducera överflöd (Hallahan m.fl. 2007). 

Ledningens kommunikation bildar tillsammans med intranätets tekniska fördelar en 

grundstomme för den förändring som skett under det senaste året, den förändring som vi ämnat 

att studera.  

 

Strategisk kommunikation handlar också mycket om de kulturella aspekterna inom 

organisationen. Kulturella aspekter och värderingar som i hög grad påverkar organisationers 

strategier och även organisationers möjligheter till förändring (Hallahan m.fl. 2007). Med 

kultur inom organisationer menar vi aspekter som berör värden, arbetssätt och förväntningar, 

helt enkelt kommunikativa mål och handlingar som formar de anställdas uppfattningar om 

organisationen. Men organisationers möjligheter till förändring utifrån kulturella aspekter 

påverkas också av högre samhällsvärderingar och normer än av bara interna 

organisationsvärderingar (Grandien & Johansson 2016). Att se på organisationsstrategi med 
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ledord som kultur och värderingar ifrågasätter den rationella modellen av strategiskt 

beslutstagande som implicit bygger på att strategiskt beslutstagande är befriat från just kultur 

och värderingar, och att kommunikationen inom organisationer enbart sker från topp-till-botten 

(Hallahan m.fl. 2007). Vi ansluter oss till ett perspektiv som menar på att organisationsstrategier 

påverkas av både kulturen inom organisationen och de externa påtryckningarna från samhället. 

Det är ledningen som beslutar kring förändringar och den strategiska kommunikationen, men 

det är hur de anställda inom organisationen förhåller sig till besluten som i slutändan skapar en 

mer komplex bild av strategisk kommunikation. Det är också denna komplexitet som gör att 

intressenternas tolkning av förändringskommunikation, med utgång från strategisk 

kommunikation, blir intressant att studera och ger det kulturella synsättet relevans.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Denna studie är en fallstudie av Region Uppsala som berör den organisationsförändring som 

organisationen gick igenom när de förändrades från att vara Landstinget i Uppsala län till 

Region Uppsala. En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen som 

används i ett större forskningssammanhang för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och 

teorier (NE, 2017). Studien avgränsas till ämnet strategisk kommunikation och mer specifikt 

till området organisationsförändring och förändringskommunikation inom det strategiskt 

kommunikativa gebitet. Just i och med att det är kommunikationen och hur det har tolkats så är 

det kommunikatörer som har intervjuats och utgjort vårt empiriska material, detta gör att vi har 

ett ledningsperspektiv på kommunikationen. Då vi tittar på hur kommunikationen med interna 

intressenter har tolkats så har vi identifierat vilka dessa är och sedan begränsat oss till de delar 

som vi anser mest relevant för vår studie och ger oss mest material att studera. 

 

Vår geografiska avgränsning är Uppsala, vi har inte undersökt några förvaltningar utanför 

stadens gränser. Detta beror framförallt på bristande resurser av tid men också för att vår studie 

inte skulle gagnats nämnvärt av att bredda instuderingsområdet. Istället ville vi undersöka på 

vårt närområde för att på så sätt fokusera resultatet och precisera vår slutsats. Detta är också 

anledningen till att vi enbart undersökte en organisation, vår ambition var heller aldrig att 

jämföra organisationer mot varandra.  

 

Vår materiella avgränsning bestod av fem intervjuer vi genomfört med både regionkontoret och 

interna intressenter. Interna intressenter för Region Uppsala kallas för förvaltningar och är 
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bland andra Folktandvården, Akademiska sjukhuset samt UL (Upplands Länstrafik). Vi 

avgränsade oss till dessa tre då vi ansåg de var mest relevanta därför att de bedriver ett tätt 

samarbete med Region Uppsala och därför antog vi på förhand att de också skulle ha mycket 

att säga om den interna kommunikationen. Kvalitativa intervjuer ansåg vi vara bäst anpassade 

för vår studie då de kunde hjälpa oss att studera känslor, upplevelser och tankar kring 

organisationsförändringen (Ahrne & Svensson 2015), data som vid en kvantitativ undersökning 

hade riskerats att gå förlorade. Utöver det empiriskt insamlade materialet har vi undersökt tryckt 

material i form av en varumärkeshandbok, videoklipp samt hemsida. Det tryckta materialet 

användes som ett komplement för att förstärka och förtydliga bilden vi skapade genom 

intervjuerna. Både intervjuerna och det tryckta materialet redogörs för i våra bilagor.  

 

1.5 Disposition 
 

Inledningsvis kommer vi presentera bakgrund och tidigare forskning för att förankra vår 

undersökning och ge den mer relevans. Därefter kommer vi i kapitel 3 presentera vår teori som 

består av tre aspekter och som finns för att ge oss en plattform att utgå ifrån när vi analyserar 

vårt material. I kapitel 4 skriver vi om vår metod för att samla in det material som vi också 

presenterar i detta kapitel. I kapitel 5 redovisar och analyserar vi det resultat vi kommit fram 

till och i kapitel 6 kommer vi avslutningsvis diskutera och redogöra för den slutsats 

undersökningen har lett till.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande kapitel kommer vi dels presentera vår bakgrund för att därefter gå in på tidigare 

forskning som förstärker vår studie och gör den relevant ur ett forskningsperspektiv. Det som 

tas upp i detta kapitel är bland annat två artiklar varav den ena, skriven av Christina Grandien 

och Catrin Johansson, behandlar hur diskurser påverkar beslutsfattande vid 

organisationsförändringar på en makro-meso nivå och den andra, skriven av Helle Kryger 

Aggerholm och Birte Asmuß, handlar om hur en ledning påverkar sina anställda och hur de 

genomför beslut på ett rent praktiskt plan. Detta kapitel innehåller även Sara von Platens studie 

kring SVT och deras organisationsförändring. Det kommer även tas upp om kommunikation 

som identitetsskapande och hur varumärkesbyggande bidrar till detta. 

 

2.1 Bakgrund 
 

För att ge en tydligare bild av Region Uppsala som organisation kommer vi i följande stycken 

presentera hur organisationen är strukturerad. Vi redogör för de förvaltningar som arbetar inom 

Region Uppsalas verksamhet och vad dessa förvaltningar har för uppgifter. Vi går 

avslutningsvis in på vad deras utökade regionala utvecklingsansvar innebär. 

 

2.1.1 Region Uppsala 

 

Region Uppsala är en organisation i Uppsala län som består av ungefär 240 anställda på 

regionkontoret och har i uppgift att verka för samhället och fungera som en länk mellan 

offentliga tjänster som hälsa, sjukvård, kollektivtrafik och befolkningen (Region Uppsala 

2017). Deras syfte är att skapa förutsättningar för hållbarhet och samtidigt utveckla näringslivet 

i Uppsala län. Utöver att jobba för människan så vill de locka företag och organisationer att 

bedriva sin verksamhet inom länet. Detta gör Region Uppsala till en central aktör för Uppsalas 

samhällsbild och dess utveckling både nu och i framtiden. 

 

Kommunikationsenheten på Region Uppsala består av åtta personer som jobbar i direkt kontakt 

mot de avdelningar som sitter på regionkontoret (Melander 2017-11-29). De sitter under HR- 

och kommunikationsavdelningen som består av totalt tre stycken enheter, de är pressenheten, 

HR-enheten och kommunikationsenheten. Enligt Martina Melander, kommunikationsstrateg på 

regionkontoret, är kommunikationen inom organisationen decentraliserad då varje förvaltning 
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som arbetar under Region Uppsalas ledning har sina egna kommunikatörer. Folktandvården, 

primärvården, Akademiska sjukhuset, kollektivtrafiken och så vidare lyder alla under sin egen 

förvaltningsdirektör. 

 

 

Bild 1 - Organisationsskiss av Region Uppsala. Kommunikationsenheten sitter på regionkontoret.  

 

Dessa förvaltningar har alla egna arbetsuppgifter; Folktandvården arbetar för att stödja 

länsinvånarna till en förbättrad eller fortsatt god munhälsa genom ett hälsoinriktat arbete 

(Folktandvården 2016), Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad 

vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt (Akademiska sjukhuset 2017) och 

kollektivtrafiken sköts av UL som inom Uppsala län och mot angränsande områden ska 

utveckla och bedriva kollektivtrafik (UL 2017). Som Bild 1 visar finns det fler förvaltningar 

inom Region Uppsala men de som precis nämndes är de som vi har involverat i vår studie. 

Förvaltningarna har alla sin egen agenda, men det är med stöd från Region Uppsala som de 

bedriver sin kommunikation så att de i sin tur kan leverera till sina kunder (Melander 2017-11-

29). Det är förvaltningarna som är Region Uppsalas primära målgrupp och de fungerar som 

regionkontorets förlängda arm mot medborgarna då det är förvaltningarna som har den ständiga 

kontakten mot invånarna i samhället i Uppsala län. 
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2.1.2 Utvecklat regionalt ansvar inom Region Uppsala 

 

Denna uppsats kommer fokusera på förändringen inom Region Uppsala, en förändring som 

skedde den första januari 2017 då de slog ihop regionförbundet med landstinget (Region 

Uppsala 2017). Denna förändring innebar ett större ansvar för organisationen som, förutom ett 

namnbyte från landstinget i Uppsala län till Region Uppsala, också fick börja arbeta för den 

regionala utvecklingen i frågor som rör bland annat sjukvård och kollektivtrafik i länet. I 

samband med detta inrättades också en regional utvecklingsnämnd med 13 stycket ledamöter 

(Region Uppsala 2017) som beslutar i frågor som berör den regionala utvecklingen. 

 

På sin hemsida har Region Uppsala staplat upp fem punkter där de summerar vad regionalt 

utvecklingsansvar innebär (Region Uppsala 2017); (1) att arbeta fram och fastställa en strategi 

för utvecklingen i länet, (2) att samordna insatser för att genomföra denna strategi, (3) att besluta 

om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas, (4) att följa upp, utvärdera och 

redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen, (5) att utföra uppgifter inom ramen för 

EU:s strukturfondsprogram samt upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. 

Dessa punkter lägger tillsammans med den regionala utvecklingsnämnden, samt arbetet inom 

förvaltningarna, en grund för hur Region Uppsala verkar på en regional nivå. 

 

2.2 Tidigare forskning 
 

I denna del kommer vi presentera den tidigare forskning som vår studie lutar sig emot. 

Inledningsvis kommer vi gå in närmare på förändringskommunikation och vad det innebär för 

att sedan presentera hur identiteter och varumärkesbyggande har hjälpt oss att förstå den 

kommunikation som Region Uppsala bedriver. 

 

2.2.1 Förändringskommunikation 

 

Inom förändringskommunikation är Grandien och Johanssons artikel Organizing and 

Disorganizing Strategic Communication: Discursive Institutional Change Dynamics in Two 

Communication Departments (2016) relevant för vår studie då de studerar två organisationers 

förändringar av deras kommunikationsavdelningar. Förändringen innebar både en 

omstrukturering av syftet med kommunikationen som funktion, men också förflyttning av 
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personal till en mer central avdelning i syfte att centralisera kommunikationen (Grandien & 

Johansson 2016). Materialet de samlar in är intervjuer och dokument som de sedan analyserar 

utifrån samspelet mellan en makronivå (vilket innebär samhället) och en mesonivå (vilket 

innebär organisationen). De menar på att de besluts som tas och de förändringar som sker inom 

en organisation inte alltid är helt kontrollerade av de som arbetar med kommunikationen, utan 

att diskurser både på en makro- och en mesonivå kan påverka initiativen till förändring 

(Grandien & Johansson 2016). Grandien & Johansson (2016) argumenterar för att diskurser 

inom båda dessa nivåer är konstituerande för organisationers förändringsprocesser men också 

för tolkningen av deras verklighet. Utifrån denna syn som de har så analyseras deras material 

med just diskurser i fokus. Denna syn på diskurser som konstituerande för organisationer som 

Grandien och Johansson (2016) har, går också hand i hand med Christensen m.fl. (2013) syn 

på kommunikation som meningsskapande då båda dessa synsätt grundar sig i tolkningen av 

organisationer och deras verklighet. Vi förhåller oss till båda dessa synsätt då vi menar att dessa 

är i symbios med varandra, diskurser skapas och befästs genom kommunikation och det går inte 

att kommunicera utan att använda sig av diskurser.  

 

Även om vår text inte specifikt studerar diskurser i organisationers kommunikation, eller hur 

organisationer påverkas av diskurser, så kan vi använda oss av denna text i vårt 

diskussionskapitel där vi kan jämföra vårt resultat med Grandien och Johanssons. Deras 

undersökning kan hjälpa oss förstå meningen bakom en organisationsförändring, varför en 

organisationsförändring genomförs och hur den kan te sig.  

 

För att titta närmare på förändringar generellt och organisationsförändringar specifikt har vi 

också grundat vår undersökning på den forskning som Helle Kryger Aggerholm och Birte 

Asmuß skriver om i sin artikel A practice perspective on strategic communication (2016). Vår 

uppsats berör strategisk kommunikation inom en organisation vilket är något som nämns i 

denna artikel där syftet har varit att ta reda på hur kommunikation förmedlas ur en praktisk 

synvinkel, alltså hur en ledning kan med hjälp av till exempel möten förmedlar kommunikativa 

mål och strategier till sina anställda (Aggerholm & Asmuß 2016). Detta anser vi vara relevant 

forskning för vår studie då vi kan, med hjälp av denna artikeln, konkretisera den praktiska 

verksamhet som Region Uppsala står för. En praktisk verksamhet som innebär att 

förvaltningarna numera sitter under samma tak där kommunikativa handling som exempelvis 

möten mellan avdelningarna är en del av vardagen. Tidigare var inte det här en del utav den 

dagliga verksamheten då de satt utspridda i Uppsala län. Region Uppsala har som bekant 



18 
 

genomfört en organisationsförändring vilket har inneburit en omfattande 

kommunikationsförändring för Region Uppsala som verksamhet, en förändring som vi med 

hjälp av denna artikel kan belysa från beslut till praktisk verksamhet.  

 

Det har även genomförts studier som liknar den vi valt att göra. Exempel på det är Sara von 

Platens avhandling Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk 

organisationsförändring: En studie av Sveriges Television (2006). I den studien har författaren 

undersökt hur intern kommunikation skapar mening mellan medlemmarna i organisationen och 

hur de uppfattar strategisk förändring. Målet med avhandlingen är att ta reda på hur processen 

går till från planering till genomförande av en organisationsförändring och den interna 

kommunikationen som är relaterad till förändringen. Von Platen frågar sig hur SVT:s ledning 

planerar och utför intern kommunikation under en strategisk förändring, men också hur skapar 

medlemmarna inom organisation mening av den strategiska förändringen och den interna 

kommunikation som har bedrivits i samband med den. Von Platen har också en 

socialkonstruktivistisk syn, där kommunikation och tal mellan medarbetare är skapande för 

organisation. Detta går i likhet med hur vi, i vår studie, tar oss an kommunikation och dess 

betydelse för organisationen. Vi anser denna avhandling vara gynnsam att ta i beaktning i vår 

studie då den behandlar ett liknande scenario och därav kan vi ta hjälp av von Platens slutsatser 

för att diskutera vår egen undersökning och de slutsatser vi själva kommer fram till.  

 

2.2.2 Identitetsskapande och varumärkesbyggande 

 

Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson (2005) tar upp begreppet identitet och 

dess betydelse för organisationer. De menar på att identitet för organisationer spelar en central 

roll vid organisationsförändringar. På individ- och gruppnivå kan identitet beskrivas som 

individens uppfattning av jaget (Heide m.fl. 2015). De personliga och sociala identiteterna är 

inte av naturen givna utan de skapas i sociala interaktioner och i relation till andra individer och 

grupper (Heide m.fl. (2005). På samma sätt skapas organisationers identitet genom interaktion 

och de relationer som skapas inom organisationen och utåt från organisationen. Och på så sätt 

formar hur organisationen uppfattar sig själv, och hur de som verkar inom organisationen 

uppfattar den, men också hur intressenter uppfattar organisationen. Detta formar då en 

organisationsidentitet. Vid organisationsförändringar så kan dessa relationer och uppfattningar 

av organisationen formas om, vilket i sin tur kan skapa oro (Heide m.fl. 2015) och en ovisshet 

inför framtiden. För att omforma en organisationsförändring så materialiseras det ofta i nya 
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visioner, kärnvärden och trossatser (Heide m.fl. 2005), och så även i fallet med Region Uppsala. 

Begreppet organisationsidentitet är något som tydligt kom upp när vi studerade Region Uppsala 

och dess organisationsförändring, då förvaltningar gärna knyter an till en egen 

organisationsidentitet istället för att associera sig med en ny.  

 

För att ytterligare förstärka tankar kring identitetsskapande kommunikation kommer vi också 

använda forskning kring varumärkesbyggande. Varumärkesbyggande handlar främst om 

organisationens varumärke, men det innefattar även aspekter som berör personligheten av en 

produkt, tjänst och/eller organisation (Gulbrandsen & Just 2016). Varumärkesbyggande delas 

ofta in i flera delar där vi valt att fokusera på hur organisationer samordnar aktiviteter, både på 

insidan och utsidan, för att stödja de mål som organisationen har satt upp (Gulbrandsen & Just 

2016). Vår studie kan med hjälp av varumärkesbyggande synliggöra och öka förståelsen för 

kommunikationsaktiviteterna som sker mellan Region Uppsala och dess förvaltningar och hur 

de på så sätt förstärker Region Uppsala som varumärke ur ett kommunikativt perspektiv. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Denna tidigare forskning kommer att stärka den studie vi bedriver genom att de ger oss aspekter 

som vi sedan förhåller oss mot. Texterna behandlar specifika och konkreta exempel på vad som 

händer vid en organisationsförändring vilket kommer att hjälpa oss när vi ska analysera vårt 

insamlade material. Men också ge oss möjlighet att diskutera våra slutsatser gentemot den 

tidigare forskning vi har tagit upp här, vilka likheter och skillnader finns det? Och begreppet 

organisationsidentitet kommer att hjälpa oss att synliggöra de identiteter som Region Uppsala 

och dess förvaltningar förhåller sig till.  Varumärkesbyggande kommer dessutom hjälpa oss att 

förstå hur kommunikationen inom organisationen förstärker Region Uppsala som varumärke. I 

nästa kapitel kommer vi gå in på Laurie K. Lewis (2011) teori om kommunikationsprocesser 

som kommer att implementeras på vår studie.  
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3. Teori 
 

Detta kapitel kommer gå in närmare på det teoretiska ramverk vi valt att förhålla oss till. I 

huvudsak handlar det om organisationsförändring, men vi tar också i beaktning aspekter som 

berör kommunikation som meningsskapande och kommunikation som performativt. Teorierna 

presenteras var för sig och summeras slutligen för att bilda en helhetsbild av hur vi förhåller oss 

till dem. Inledningsvis går vi in på kommunikation som meningsskapande och performativt, 

därefter lägger vi fram vår kommunikationsteori med dess tre aspekter. 

 

- 

 

Vår undersökning handlar om en organisationsförändring och med detta som grund har vi valt 

att ta avstamp från Laurie K. Lewis och hennes forskning kring detta område. Enligt henne 

genomsyrar kommunikation all form av organisatonsverksamhet, däribland förändring, vilket 

är något som vi håller med om. I boken Organizational Change (2011) tar hon specifikt upp en 

teori som bygger på en kommunikationsprocess vid förändring, den är uppdelad i tre olika 

aspekter som vi valt att förhålla oss mot då de behandlar organisationsförändringar och 

organisationens förhållande till intressenter på ett genomgående sätt. Dessa presenteras 

nedanför. Men innan vi går in på dessa så presenterar vi ett synsätt som inte nödvändigtvis 

behandlar ämnet organisationsförändring utan mer riktar in sig på kommunikationens roll för 

organisationen, detta synsätt är en utgångspunkt för hur denna studie tar avstamp i strategisk 

kommunikation. Synsättet ter sig som ett ramverk för vår syn på kommunikation och dess 

betydelse för organisationen.  

 

3.1 Kommunikation som meningsskapande och “performativt” 
 

Som tidigare nämnt, i det inledande kapitlet, redogör vi för vår syn på kommunikation som en 

meningsskapande process och konstituerande för organisationer (Christensen m.fl. 2013). Detta 

synsätt på kommunikation grundar sig i att vi människor alltid har en strävan efter att förstå och 

ge mening till vår omgivning, vi har en vilja att uppleva vår tillvaro som meningsfull 

(Falkheimer & Heide 2014). Det är med kommunikation som vi människor “...tar intryck av 

andra och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, tankar och idéer” (Falkheimer & Heide 

2014, s. 40). Och det är med denna kommunikation med andra som stora delar av de processer 

sker där vi tillskriver saker och händelser en viss mening (Falkheimer & Heide 2014), detta 
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sker även när det gäller organisationer. Kommunikationen till, från eller mellan organisationer 

skapar mening till dessa för personer både internt inom organisationerna men också för personer 

externt, som står utanför organisationerna. Falkheimer och Heide (2014) menar att 

meningsskapande är en social process som sker tillsammans med andra, de tidigare 

erfarenheterna och den innebörd som man har tillskrivit dem bildar tolkningsramar.  

 

Med detta synsätt så ser vi, i denna studie, på språket som performativt. Vi argumenterar, likt 

Christensen m.fl (2013) för att vi inte ser kommunikation som ett ensidigt verktyg som enbart 

beskriver och rapporterar verkligheten, utan vi ser kommunikation som skapande. För 

organisationer så innebär det att kommunikationen och språket bildar en skapande process för 

dessa, som i sin tur formar och genererar organisationerna och deras uppfattning av verkligheten 

(Christensen m.fl 2013). Men organisationers kommunikation formar inte bara den interna 

uppfattningen utan den påverkar även externa intressenters syn och tolkning av organisationer. 

Gulbrandsen och Just (2016) menar även dem på att kommunikation är en performativ process, 

och att arbetet med sin strategiska kommunikation är det som positionerar organisationer på en 

marknad. Istället för att organisationer kommunicerar och agerar utifrån vilka de är och var de 

är positionerade så skapas organisationer till det dem är, på grund av vad de kommunicerar och 

hur de agerar (Gulbrandsen & Just 2016). De diskuterar också kommunikation som 

performativt utifrån ett mottagande perspektiv och att ingen kommunikation är “ren” och kan 

inte så för sig själv utan den påverkas av satta normer och förväntningar, och i vilken miljö 

kommunikationen utförs i påverkar hur det kommer att tolkas av intressenter (Gulbrandsen & 

Just 2016). Detta kan då kopplas ihop med kommunikation som meningsskapande och hur 

kommunikation är en process som tolkas och uppfattas av människor och som på så sätt skapar 

en bild av organisationen. 

 

3.2 Kommunikationsprocess som teori 
 

För att förstå en organisationsförändring har vi valt att förhålla oss emot Laurie K. Lewis (2011) 

och hennes syn på hur en ledning förhåller sig mot sina intressenter när en 

organisationsförändring implementeras. Diskussionen kring organisationsförändringar handlar 

oftast i mångt och mycket om hur själva förändringen går till. Styrkan i den här teorin, som vi 

ser det, är att den, utöver att presentera förändringen, också går in närmare på hur intressenter 

involveras i ett bredare kontext. Det finns många anledningar till varför intressenter antingen 

lierar eller lierar sig inte mot en ledning som har ambitionen att genomföra en förändring (Lewis 
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2011) och denna teori synliggör det. Teorin är indelad i tre aspekter som vi presenterar närmare 

för att precisera den studie vi har genomfört.  

 

3.2.1 Informationsspridning 

 

Informationsspridning kan appliceras under organisationsförändringar. Denna aspekt är 

relevant för vår uppsats då den belyser hur osäkerhet minskas under själva 

förändringsprocessen. Detta grundar sig i det faktum att osäkerhet oftast uppstår när det inte 

finns tillräckligt med information att tillgå (Lewis 2011) och Informationsspridning blir ett 

användbart verktyg då användarna av den kan (1) sprida information om en förändring på ett 

lämpligt sätt, (2) upptäcka misstolkningar och missförstånd, samt (3) klargöra felaktig 

information (Lewis 2011).  

 

Denna aspekt har vi använt för att analysera hur Region Uppsala har arbetat mot sina 

intressenter under själva förändringsprocessen. Har intressenterna varit informerade och till viss 

del involverade när landstinget blev Region Uppsala? Det har Informationsspridning hjälpt oss 

att upptäcka.  

 

3.2.2 Begäran av synpunkter 

 

Begäran av synpunkter handlar om att involvera intressenterna. Aspekten går ut på att 

beslutsfattarna samlar in åsikter, återkoppling och reaktioner bland mycket annat som de sedan 

använder sig av för att engagera intressenter och samtidigt kontrollera deras känslor rörande 

förändring (Lewis 2011). Fördelen med den här aspekten är att den kan tillgodose det faktum 

att intressenter blir mindre motståndskraftiga mot förändring samtidigt som involverade 

personer blir mer tillfredsställda och beslutshavande organ får en utökad känsla av kontroll 

(Lewis 2011).  

 

Denna aspekt har vi använt för att analysera hur Region Uppsala har involverat sina intressenter 

under organisationsförändringen. Hur mycket fick de påverka förändringen? Hade de något 

inflytande överhuvudtaget? Det har Begäran av synpunkter hjälpt oss att belysa. 

 

3.2.3 Socialisering 
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Vår tredje och sista aspekt av kommunikationsprocessen som teori är Socialisering. Denna teori 

berör organisationer och hur de formar sina anställda till att ha en och samma företagskultur 

(Lewis 2011), kultur som berör värden, arbetssätt och förväntningar bland mycket annat. 

Meningen med Socialisering är att föra alla intressenter i samma riktning, att tycka, känna och 

jobba med samma ambition, för att på så sätt stärka företaget i sig. 

 

Denna aspekt har vi använt för att förstå och skapa en bild över hur ledningen har arbetat för 

att influera organisationskulturen inom Region Uppsala. Med kulturen menar vi värdegrunden 

som Region Uppsala står för med regional- och hållbar utveckling. Arbetar alla interna 

intressenter med samma värdegrund i åtanke? Eller skiljer sig intressenternas arbete åt? I sådana 

fall, på vilket sätt? Upplever intressenterna att de är samlade under Region Uppsala? Det har 

Socialisering hjälpt oss att förstå. 

 

3.3 Sammanfattning och applicering av teori 
 

Dessa tre aspekter kan kokas ner till en teori som lyder, Informationsspridning: att ge så mycket 

information som möjligt till intressenterna för att minska osäkerhet, Begäran av synpunkter: att 

involvera intressenterna och fånga deras åsikter och känslor, men även att engagera dem i 

förändringen, och Socialisering: att forma intressenterna utefter organisationens kultur (Lewis 

2011). Dessa tre aspekter av teorin, som berör förhållandet till intressenterna vid en 

organisationsförändring, kommer vi att använda oss av för att analysera tolkningen av Region 

Uppsalas förändring, både från ledningens men också intressenternas perspektiv. Denna teori 

använder vi i intervjuerna för att skapa en struktur till våra frågeställningar då teorin hjälper oss 

att forma frågor som i sin tur ger svar på de mer övergripande forskningsfrågorna. Teorin 

kommer också att användas i analysen då vi ämnar skönja likheter och skillnader i hur de 

intervjuade tolkar kommunikationen, till exempel om alla ser kommunikationen på liknande 

sätt eller om det finns differentieringar kring uppfattningen av kommunikationen. Teorin, 

tillsammans med kommunikation som meningsskapande, kommer förhoppningsvis ge oss ett 

resultat på hur kommunikationen har tolkats i samband med just denna organisationsförändring. 

Vidare kommer vi presentera närmare för de metoder vi använt oss av. 
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4. Metod och material 
 

I följande kapitel kommer vi att gå igenom och redogöra för vilka metoder vi har använt oss av 

i den studie vi har gjort. Vi diskuterar kring olika metodval och metodologiska tillvägagångssätt 

som vi menar är relevanta för vår studie, dessa kommer även att motiveras. Kapitlet inleds med 

att presentera vår forskningsdesign, denna kan ses övergripande genomgång av uppsatsen, den 

visar de val vi har gjort för att nå svaret på våra forskningsfrågor (Ahrne & Svensson 2015). 

Kapitlet följs sedan av presentationer och diskussioner kring de faktiska metodvalen vi har 

gjort, insamlingsmetoden består av kvalitativa intervjuer med kvalitativ dataanalys som 

analysmetod. För det tryckta material vi har tagit del av så är det innehållet som har analyserats, 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Detta följs av resonerande och diskuterande kring 

de urval vi har gjort, det faktiska genomförandet av intervjuer och analysarbetet av det tryckta 

materialet, vår abduktiva ansats och kapitlet avslutas med en metodologisk reflektion och etiska 

överväganden.  

 

4.1 Forskningsdesign  
 

För att konstruera vår studie valde vi att följa Göran Ahrne och Peter Svenssons (2015) riktlinjer 

för forskningsdesign. “En forskningsdesign kan ses som en övergripande formgivning av ett 

forskningsobjekt, och ambitionen är att formge ett projekt på ett sätt som på bäst vis tjänar 

ändamålet, det vill säga besvarar de frågor som man ställer” (Ahrne & Svensson 2015, s. 18). 

Designen bygger som sagt på riktlinjer som tillhandahåller ett antal frågor som bör besvaras, 

frågor som behandlar vilka metoder som är lämpligast, vilka urval som ska göras, hur 

bearbetning och analys av empiriskt material bör gå till, projektets trovärdighet, generalisering 

av resultat och reflektion kring etiska frågor (Ahrne & Svensson 2015).   

 

Den metod för insamling av empiriskt material som vi ansåg vara mest gynnsam för vår studie 

var ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta berodde framförallt på att den metoden hjälpte oss att 

studera känslor, upplevelser och tankar kring organisationsförändringen (Ahrne & Svensson 

2015), detta skapade data som blev relevant för vår studie då vi kunde presentera och analysera 

skillnader i tolkningar rörande kommunikationen i förändringen av Region Uppsala. Utöver 

intervjuerna hade vi också användning av tryckt, skrivet samt rörligt material som Region 

Uppsala tillhandahöll, material i form av en varumärkeshandbok, en regional 

utvecklingsstrategi, Region Uppsalas hemsida samt videoklipp som beskrev den 
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organisationsförändring de genomfört. Materialet valdes till viss del ut, hemsidan och 

videoklippen särskilt då det gav oss övergripande information kring organisationsförändringen. 

Varumärkeshandboken blev vi tilldelade vid intervjun av Region Uppsalas 

kommunikationsstrateg. 

 

Bearbetningen av det empiriska materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ dataanalys 

(Hjerm m.fl. 2014). Med denna analysmetod ville vi presentera kopplingar mellan intervjuerna 

då vi ämnade att jämföra och finna mönster mellan dem och på så sätt skapa en tydlig 

uppfattning av det studieområde vi valt att rikta in oss mot, strategisk kommunikation i en 

organisationsförändring. Det övriga materialet (varumärkeshandboken och den regionala 

utvecklingsstrategin) analyserade vi med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där vi studerade 

den mening som fanns i Region Uppsalas texter. Vi fokuserade medvetet på intervjuerna i första 

hand, men det tryckta materialet hjälpte oss att förstärka den bild vi skapade i intervjuerna.  

 

Urvalet av de empiriska objekten var kommunikatörer som arbetar med kommunikation som 

huvudsaklig arbetssyssla för Region Uppsala. Även kommunikatörer hos interna intressenter 

har intervjuats för att bredda studiens perspektiv och förstå hur dessa har tolkat 

organisationsförändringen. Det var inte yrkestiteln som var det intressanta utan snarare var det 

yrkesrollen som vi lade mest vikt vid, detta då kommunikatörer hade specifik kunskap kring 

den kommunikativa förändringen i Region Uppsala. Genom detta urval skapade vi oss själva 

en möjlighet att genomföra intervjuer och finna svaren på de forskningsfrågor vi hade ställt 

(Ahrne & Svensson 2015). 

 

För att skapa trovärdighet i vår studie var vi ständigt kritiska till våra beslut och vi höll en 

genomgående diskussion om det tillvägagångssätt vi använde oss av. Målet var att skapa 

transparens i vår forskning som vi sedan tydligt redogjorde för under forskningsprocessen 

(Ahrne & Svensson 2015). Vi avsåg också att tydligt återkoppla till tidigare forskning som 

behandlade liknande ämnen för att på så sätt skapa än mer trovärdighet i vår studie. 

Generalisering blev även det en en aspekt för ökad trovärdighet. I och med att det var en 

kvalitativ studie som vi genomförde så blev generaliserbarheten inte lika markant som vid en 

kvantitativ studie (Ahrne & Svensson 2015), men ändå fanns det aspekter som var möjliga att 

generalisera. Inte minst det faktum att det resultat vi kom fram till är till viss del applicerbart 

på andra organisationer när det kommer till kommunikationen vid en organisationsförändring.  
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Etiska frågor dök också upp under studiens gång, framförallt i samband med intervjuerna. Detta 

berodde på att samtalen berörde människor och deras relation till sin specifika organisation, 

men frågorna som ställdes berörde också relationen till människor som de anställda har en 

ständig kontakt med. Därför ämnade vi att genomföra studien så moraliskt och etiskt korrekt 

som vi bara kunde, vi erbjöd exempelvis de intervjuade personerna möjligheten att vara 

anonyma vilket ingen i slutändan beslöt sig för att vara, vilket vi är tacksamma för då det gav 

vår studie ytterligare nyanser. Vidare kommer vi presentera våra metoder och det material vi 

samlade in mer närgående.  

 

4.2 Metodval och forskningsparadigm 
 

Metoderna i en kvalitativ studie är avgörande för att få fram ett resultat som kan ge svar på de 

forskningsfrågor som ställs. I och med att det är tolkningen av ett fenomen, i det här fallet 

kommunikationen kring en organisationsförändring, som är det som vi ämnat att studera, blir 

det naturligt att vår studie tar plats och tar avstamp i det tolkande paradigmet (Croucher & 

Cronn-Mills 2015). Där ses ett fenomen likt detta som något som inte har en fast bild, en sann 

verklighet, utan det är något som uppfattas olika hos människor och där relationerna mellan 

människor och hur de skapar mening är det som står i fokus (Croucher & Cronn-Mills 2015). 

Utgångspunkten är att verkligheten är konstruerad genom personers personliga upplevelser och 

tolkningar av verkligheten (Croucher & Cronn-Mills 2015). Därmed kommer vi inte att komma 

fram till någon sann bild eller till en slutsats som beskriver hur verkligheten fungerar svart på 

vitt, utan det är just tolkningen som framhävs och att sanningen ligger i hur människor själva 

konstruerar sin verklighet. Denna syn formar då vårt ontologiska förhållningssätt där vi inte ser 

världen som oberoende från vår uppfattning av den och att den inte heller är generellt styrd eller 

lagbunden (Sohlberg & Sohlberg 2013). I och med detta ontologiska synsätt så blir det 

epistemologiska förhållningssättet också grundat på människors personliga tolkningar. För att 

nå den kunskap vi ämnar att nå så blir det just tolkningen och uppfattningen som står i fokus 

(Sohlberg & Sohlberg 2013). I denna studie så är det människors tolkning och uppfattning kring 

fenomenet organisationsförändring som studeras, detta studerade vi genom att genomföra 

intervjuer och studera texter och därefter “tolka deras tolkning” av detta fenomen. Med detta 

paradigm som utgångspunkt, och detta ontologiska och epistemologiska synsätt, så faller det 

sig naturligt med intervjuer som insamlingsmetod och analysering av text som en källa till 

kunskap.  
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4.2.1 Insamlingsmetod - kvalitativa intervjuer 

 

Som insamlingsmetod till vår undersökning valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. 

Detta gjorde vi för att få en bred bild av organisationsförändringen med nyanser som vi senare 

kunde analysera. Anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer, och inte standardiserade 

frågor, var för att vi kunde se fler skillnader och dimensioner än om vi använt oss av ett 

förutbestämt frågeformulär (Ahrne & Svensson 2015, s. 38). Detta går också hand i hand med 

ambitionen att studera tolkningarna av organisationsförändringen, i och med att kvalitativa 

intervjuer ger personer möjlighet att breda ut sig angående deras specifika tolkning. Genom att 

undersöka förändringen kvalitativt kunde vi på så sätt få ett grepp om det rådde en potentiell 

osäkerhet och tvetydighet bakom beslutet att förändra landstinget och dess organisation. Vi 

kunde med hjälp av kvalitativa intervjuer samla in beskrivningar av händelseförlopp och 

situationer som vi annars hade riskerat att missa om vi använt en annan metod. Dessutom blev 

det möjligt för oss att anpassa frågorna under forskningens förlopp vilket underlättade vår 

arbetsprocess då det gav oss en möjlighet att lyfta fram aspekter som vi upptäckte allt eftersom. 

En aspekt som vi upptäckte var bland annat att kommunikationen kring 

organisationsförändringen tenderade att vara fokuserad mot det interna och därför tog vi 

beslutet att endast inkludera interna intressenter och inte de externa. 

 

4.2.2 Urval 

 

För att genomföra vår undersökning behövde vi inleda studien med att göra ett urval. Urvalet 

bestod av fem intervjuobjekt, två kommunikatörer på regionkontoret och tre kommunikatörer 

hos de interna intressenterna. Anledningen till att vi valde att intervjua kommunikatörer (som 

är en del av ledningsgruppen) på regionkontoret var för att få svar på forskningsfrågor kring 

tolkningen av Region Uppsalas lednings kommunikativa mål och den faktiska 

kommunikationen rörande organisationsförändringen (Ahrne & Svensson 2015). De interna 

intressenterna vi valde att undersöka var Folktandvården, Akademiska sjukhuset och UL. Vi 

valde dessa intressenter dels för att de är tre av de största förvaltningarna under Region Uppsalas 

ledning, men också för att de kunde ge svar på vår forskningsfråga om hur interna intressenter 

har tolkat förändringen (Ahrne & Svensson 2015). Detta perspektiv med kommunikatörer inom 

Region Uppsala och hos närstående förvaltningar menar vi har gynnat vårt resultat då det ger 

en mer nyanserad helhetsbild samtidigt som det gav oss en möjlighet att se 

organisationsförändringen från flera synvinklar. Interna intressenter har gett oss en tydlig bild 
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av hur organisationskommunikationen tolkas inifrån. Eftersom vi fokuserade på de 

kommunikativa aspekterna av en organisationsförändring har kommunikatörer inom Region 

Uppsala och hos förvaltningarna varit de som varit av mest intresse för intervjuer. Med 

kommunikatörer menar vi personer som har en kommunikativ arbetsroll inom organisationen, 

alltså de som har en direkt kontakt med den kommunikativa delen av Region Uppsala och dess 

intressenter. Utöver detta fick vi även tillgång till tryckt material i form av en budget, årsrapport, 

en regional utvecklingsstrategi samt en varumärkeshandbok, dessa dokument fick vi tillgång 

till i samband med de intervjuer vi gjorde. De dokument vi valde att fokusera på och analysera 

var den regionala utvecklingsstrategin och varumärkeshandboken, analysen av dessa dokument 

kompletterade de intervjuer vi genomförde. 

 

4.2.3 Genomförande 

 

Efter att vi fastställde vårt urval genomförde vi intervjuer med de utvalda forskningsobjekten. 

Totalt genomförde vi fem intervjuer till vår studie som tog plats på regionkontoret och hos 

intressenterna på deras egna kontor. Intervjuerna på regionkontoret blev ungefär 45 minuter 

långa medan intervjuerna med de interna intressenterna var cirka på 30 minuter. För att 

säkerställa materialinsamlingen spelades intervjuerna in och därefter har de också transkriberats 

vilket ledde till ungefär 90 sidor transkriberat material som vi sedan kunde analysera. 

Intervjuerna inleddes med att intervjuobjekten fick presentera sig själva, sin titel och sin 

arbetsroll. Intervjufrågorna var därefter formade för att ge oss svar på våra forskningsfrågor 

rörande organisationsförändringen, dessa intervjufrågor var till exempel “Vad har ni för syn på 

förändringen?” och ”Hur fungerar kommunikationen mellan er? Vad är bra? Vad är dåligt?” 

(Bilaga 1 & 2) vilket ställdes till alla våra intervjuobjekt. Till de interna intressenterna ställde 

vi också frågor som berörde deras involvering i förändringen, till exempel ”Region Uppsala 

förändrades, vad innebar det för er? Har även kommunikationen förändrats?” (Bilaga 1). 

Kommunikatörerna på Region Uppsala fick dessutom svara på frågor om 

organisationsstrukturen och målen med kommunikationen, till exempel ”På vilket sätt har ni 

bedrivit kommunikationen internt?” (Bilaga 2). Resterande frågor återfinns i intervjuguiderna.  

 

Intervjuerna vi genomförde anser vi var kvalitativt semi-strukturerade vilket innebar att vi på 

förhand hade ett antal frågor som vi ville ha svar på, men vi lät samtidigt intervjuerna forma sig 

själva då vi ställde följdfrågor som inte var förberedda men som tangerade det ämne vi 

samtalade om. Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) menar dock på att det är så gott som 
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meningslöst att definiera vilken typ av intervju som har bedrivits, då det inte är definitionen 

som spelar någon roll utan hur genomförandet har gått till. Vi är medvetna om detta, och håller 

till viss del med, men vi anser ändå att våra intervjuer är semi-strukturerade då intervjuerna 

ändå till viss del var strukturerade, men att det fanns en strävan till ett öppet samtal. Det är 

också det som är just fördelen med den kvalitativa intervjumetoden då den gav oss möjligheten 

att disponera om, tillägga och radera våra frågor allt eftersom intervjun fortskred, till skillnad 

från en kvantitativ studie där en blir mer bunden till ett frågeformulär. Detta gagnade oss då vi 

som tidigare nämnt fick ett resultat med mer nyanser och beskrivningar av händelseförlopp än 

om vi använt oss av förutbestämda frågeformulär där frågorna blir låsta och möjligheten till 

utveckling av tankar blir begränsat i och med standardiserade frågeställningar (Ahrne & 

Svensson 2015).  

 

4.3 Abduktiv forskningsansats 
 

I vår studie har vi arbetat abduktivt. Abduktion handlar om att fastställa hur sakförhållanden 

ligger till och på så sätt förstå hur vi förstår dem (Sohlberg & Sohlberg 2013). Konkret handlar 

det om att formulera de villkor som kan tänkas gälla för att vår undersökning ska bli begriplig 

(Sohlberg & Sohlberg 2013). Detta gjorde vi i vår undersökning genom att inte utgå från en 

förutbestämd teori utan istället applicerade vi teorierna efter att vi samlat in vårt empiriska 

material. På förhand stakade vi visserligen ut potentiella teorier men det var först efter vi hade 

genomfört insamlingen som vi kunde fastställa i vilken riktning vi ville föra vår undersökning. 

Genom att konstant revidera och forma vår studie, utefter det material vi fick fram, skapade vi 

ett sammanhang åt insamlingen och analysen av vårt empiriska material och gjorde detta 

begripligt (Sohlberg & Sohlberg 2013). Därför var vår undersökning exempelvis inte deduktiv 

då vi inte tog fasta på en specifik teori som sedan skulle prövas. Den var inte heller induktiv då 

vi inte ämnade att komma fram till större generaliseringar utifrån systematiserade erfarenheter 

(Sohlberg & Sohlberg 2013), det fanns visserligen generella inslag, men de utgjorde aldrig en 

grundbult i studien.  
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4.4 Analys av empiriskt material 
 

För att slutligen analysera vårt empiriska material valde vi att använda oss utav kvalitativ 

dataanalys.  Inledningsvis transkriberade vi våra intervjuer för att på sätt konkretisera materialet 

vi skulle tolka. Därefter kodade vi intervjuerna som vi hade transkriberat, detta gjorde vi för att 

bryta ner och reducera datan så att den blev hanterbar för oss (Hjerm et al. 2014). 

 

Forskningsfråga Kod Tema 

Vad har Region Uppsalas 

ledning haft för mål med 

kommunikationen kring 

organisationsförändringen? 

Medveten fokus på 

förvaltningarna. 

Långsiktig ökning av 

varumärke. 

Interna intressenter. 

Inte externt. 

Tvetydighet i 

kommunikationen. 

Hur har Region Uppsalas 

ledning tolkat 

kommunikationen kring 

organisationsförändringen? 

Identitetsskapande.  

Tydligt.  

Informationsspridning. 

Minska osäkerhet. 

Informativ och 

identitetsskapande 

kommunikation. 

Hur har interna intressenter 

tolkat kommunikationen kring 

organisationsförändringen? 

Pådyvlad förändringen. 

Eget race. 

Involvering i ledningsgrupp 

Involvering i förändringen men 

inte varit så aktiv. 

Hade hellre sett förändring till 

storregion. 

 

Skillnader i tolkningar av 

kommunikationen. 

Tabell 1 – En översikt av kodning och tematisering. 

 

I analysarbetet av det empiriska materialet vi samlade in så utgick vi ifrån forskningsfrågorna 

för att på så sätt skära ner materialet och för att på ett tydligt sätt kunna se de paralleller och 

samband som fanns mellan vårt material och våra uppsatta forskningsfrågor. Därefter skapade 

vi koder som beskrev de fundamentala betydelserna av intervjuerna som vi genomfört, dessa 

koder kopplades samman med våra forskningsfrågor. Därefter sammanställde vi koderna och 

kunde binda dem samman i teman, teman som utgjorde grunden för vår analys.  

 

Koderna utgjorde de väsentliga beståndsdelarna i texten, men utan ett sammanhang säger de 

ingenting. Därför var det avgörande för oss att tematisera koderna för att på ett övergripande 

sätt presentera vår data och sätta in det i en kontext (Hjerm m.fl. 2014). Tematiseringen använde 

vi för att skapa mönster och visa på samband som sedan fungerade som utgångspunkter när vi 

slutligen genomförde analyser och kom fram till slutsatser som summerade resultatet (Hjerm et 
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al. 2014). Med vårt syfte i åtanke, och i det socialkonstruktionistiska förhållningssättet vi haft, 

där människors samspel och förhållande till varandra står i fokus, blev en kvalitativ metod det 

mest naturliga tillvägagångssättet. I och med det blir också kvalitativ dataanalys ett naturligt 

val, med tanke på att denna analysmetod ger möjlighet att jämföra just samspelet och 

förhållandena mellan människor (Hjerm m.fl. 2014). 

 

Detta ledde också in på hur vi analyserade de tryckta material vi hade tillgång till. För analys 

av detta tryckta material använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen av detta 

material används framförallt som en komplettering till de intervjuer och den kvalitativa 

dataanalysen som vi genomförde som utgör merparten av vårt empiriska material och arbete. 

Den kvalitativa innehållsanalysen användes för att öka bredden på vår studie en aning och gav 

oss samtidigt en möjlighet att analysera en del av det tryckta material som Region Uppsala har 

gett ut, vilket utgör en del av den interna kommunikationen som de har bedrivit i samband med 

organisationsförändringen. Det material vi använde oss av var en varumärkeshandbok och en 

regional utvecklingsstrategi (RUS). Varumärkeshandboken är ett häfte som kortfattat summerar 

hur varumärket dess identitet definieras och hur det ska användas i offentliga sammanhang, den 

är ämnad användas av de interna intressenterna för att organisationen ska tala på ett enhetligt 

vis under. Handboken kom i samband med organisationsförändringen under slutet av 2016. Den 

regionala utvecklingsstrategin är en konkret plan för hur regionen ska utvecklas i framtiden och 

de mål Region Uppsala har för regionen. Den regionala utvecklingsstrategin publicerades i 

samband med organisationsförändringen.  

 

Innehållsanalys från ett kvantitativt synsätt kan beskrivas som en teknik för att objektivt, 

systematiskt och kvantitativt få fram manifest och latent innehåll av kommunikation. Men för 

att lösgöra sig från den kvantitativa hållningen så kan innehållsanalys också beskrivas som en 

forskningsmetod som systematiskt beskriver, kategoriserar och/eller drar slutsatser kring 

kommunikativa meddelanden (Croucher & Cronn-Mills 2015). Och genom att istället studera 

texter kvalitativt så ger det oss möjlighet att gå djupare in i texterna för att förstå dess mening. 

Då texter mer eller mindre alltid innehåller flera lager av mening och när text analyseras så 

kommer det alltid att göras med olika grader av tolkning (Graneheim & Lundman 2004). Vi 

tolkade både den manifesta meningen i texterna, som behandlar vad texterna säger och den 

avsedda meningen, men även den latenta meningen som behandlar den underliggande 

meningen med texterna (Croucher & Cronn-Mills 2015; Graneheim & Lundman 2004).  
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Likt den analys vi gjorde av materialet från intervjuerna så har vi också kodat, tematiserat och 

i resultatkapitlet summerat de texter vi har studerat. Där kodningen handlar om att bryta ner 

materialet för att göra det mer överskådligt och ta ut de mest väsentliga delarna i texten för vår 

analys, materialet reduceras till de mest centrala dragen (Hjerm m.fl. 2014). Därefter 

strukturerade vi dessa koder och såg vilka relationer de hade till varandra för att kunna utforma 

teman (Hjerm m.fl. 2014). Teman som sedan kunde summera vårt material och efter det visa 

på de resultat vi fått fram, som vi sedan då kunde dra slutsatser utifrån. 

 

Tryckt material Kod Tema 

Regional utvecklingsstrategi 

(RUS) - ”En växande region, 

en nyskapande region, en 

region för alla.” 

Nyskapande organisation. 

Involverande. 

Förnyelse av organisation. 

 

Informativ och 

identitetsskapande 

kommunikation. 

Varumärkeshandbok - “Hej då 

blygsamheten. Hej 

internationell lyskraft!” 

Identitetsskapande.  

Förnyelse.  

Bort från det gamla.  

 

Informativ och 

identitetsskapande 

kommunikation. 

Varumärkeshandbok - ”Ett gott 

liv i en nyskapande 

kunskapsregion med 

internationell lyskraft.” 

Identitetsskapande.  

Drivkraft för organisationen. 

Strävan efter något större. 

 

Informativ och 

identitetsskapande 

kommunikation. 

Tabell 2 – En översikt av den kvalitativa innehållsanalysen. 

 

När vi analyserade det tryckta materialet kunde vi se att alla de koder vi fick fram ledde till 

samma tema. Framförallt så var materialet format för att skapa en ny identitet hos 

organisationen men det handlade också mycket om att gå ifrån det gamla och sträva efter något 

större. Visionerna som presenterades fungerade som en drivkraft för organisationen och gav 

dess förvaltningar riktmärken att agera utifrån.  

 

4.5 Metodologisk reflektion 
 

Inom framförallt kvantitativa studier är validitet och reliabilitet centrala begrepp. Validitet 

handlar traditionellt sett om att undersöka det som forskaren på den teoretiska nivån påstår att 

hen undersöker (Esaiasson et al. 2017). Det måste finnas en överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator samtidigt som det råder en frånvaro av systematiska fel 

(Esaiasson et al. 2017). Reliabilitet är ett annat viktigt begrepp och handlar traditionellt sett om 

att det område som forskaren undersöker ska vara konsekvent och visa på samma resultat över 

tid (Croucher & Cronn-Mills 2015). Undersöks något 2010 ska resultatet vara likadant 2017. 
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Problemet är att en undersökning inte kan vara reliabel till 100% när det kommer till kvalitativa 

studier. Detta beror främst på att det är människor som undersöks vilket vanligtvis leder till 

avvikelser då vissa missförstånd mellan forskare och forskningsgrupper är oundvikligt 

(Croucher & Cronn-Mills 2015).  

 

Validitet och reliabilitet är som tidigare nämnt centrala begrepp och något som författaren måste 

ta hänsyn till för att en studie ska anses vara trovärdig. Men att bedöma kvalitativa studier 

utefter dessa vanligt förekommande kvantitativa krav är dock fruktlöst (Hjerm m.fl. 2014). I 

och med att kvalitativa metoder inte bygger på upprepade och säkra mätningar på samma sätt 

som kvantitativa metoder så blir kravet på reliabilitet mer eller mindre irrelevant (Hjerm m.fl. 

2014). Validitetskravet tjänar inte heller något större syfte i kvalitativa studier eftersom 

poängen med metoden är känsligheten för kontextfaktorer och mångfald, inte stabilisering och 

standardisering som används vid kvantitativa metoder (Hjerm m.fl. 2014). Eftersom det inte 

finns några procedurer som är tillräckligt standardiserade för att mäta dessa aspekter 

(stabilisering och standardisering) inom kvalitativ forskning så blir kravet på validitet också 

problematiskt och kan inte användas på samma sätt som i kvantitativa studier (Hjerm m.fl. 

2014). Validitet tas dock i beaktning i denna studie då vi kan se värdet av begreppet i och med 

att vi undersöker det vi ämnar undersöka (Sohlberg & Sohlberg 2013) med hjälp av frågor som 

berör förändringen av Region Uppsala som sedan besvaras av personal inom Region Uppsala.  

Som nämnt så är vi kvalitativa i vår studie och i och med att vi studerar människors tolkningar 

av kommunikation där uppfattningar kan skilja sig åt beroende på kontext. Vår studie behöver 

därför nödvändigtvis inte få samma resultat om tio år, det är kontextfaktorerna här och nu som 

formar vår studie, därför är begreppet reliabilitet irrelevant för vår undersökning.  

 

Då begreppen validitet och reliabilitet är mer anpassade för kvantitativa studier så bör 

kvalitativa studier sträva efter en genomgående trovärdighet (Ahrne & Svensson 2015), detta 

blir därför ett begrepp som utgör en mer central roll i vår studie. Trovärdighet kan uppnås på 

flera olika vis och vi tar framförallt upp aspekten rörande transparens (Ahrne & Svensson 2015) 

som vi har reflekterat över allt eftersom studien fortskred. Transparens handlar om att forskning 

är möjlig att diskutera och kritisera vilket vi har tillgodosett genom att vara öppna med vår 

process och vårt tillvägagångsätt. Vi har redogjort för de metoder vi använder oss av och vi 

problematiserar även kring vår egen forskningsprocess, allt för att läsaren ska förstå hur vi har 

tänkt och resonerat kring våra metodval (Ahrne & Svensson 2015). För ökad trovärdighet 

argumenterar vi också för att vår studie även uppnår en viss form av generaliserbarhet (Ahrne 
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& Svensson 2015), detta då denna studie kan känneteckna hur kommunikationen kring 

organisationsförändringar kan te sig. Vid liknande fall och vid liknande regionbildningar så 

finns det möjlighet att generalisera utifrån vår studie.  

 

Vår studie har varken ett induktivt eller deduktivt förhållningssätt, istället är den abduktiv. 

Induktion handlar om att ha en utgångspunkt i empiriska data och därefter utveckla ny kunskap 

med hjälp av teorier (Hjerm m.fl. 2014). Det vill säga att en samlar in empiriskt material först 

och därefter arbetar fram ett resultat från redan existerande teorier. Att arbeta deduktivt handlar 

istället om att testa teorier gentemot redan insamlade data (Hjerm m.fl. 2014). Här handlar det 

istället om att se hur teorierna förhåller sig mot empirin. Anledningen till att vi inte använde 

oss av induktion var för att vi inte var ute efter att skapa en generaliserad slutsats, istället var vi 

ute efter att studera tolkningar som vi menar inte är generaliserbara. Deduktion var inte heller 

applicerbart då vi inte gick in med förutbestämd teori som vi sedan studerade om den stämde 

eller ej (Hjerm m.fl. 2014). Vi valde att istället arbeta abduktivt då vi ville ha större flexibilitet 

och ständigt pendla mellan teori och empiri där vi allt eftersom studien fortskred kunde anpassa 

vår tolkning av tolkningen. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Som forskare är det viktigt att hela tiden reflektera över sin egen roll utifrån ett etiskt 

förhållningssätt, detta då varje intervju skiljer sig ifrån varandra och historierna som berättas är 

unika (Ahrne & Svensson 2015). Som intervjuare har det därför varit viktigt för oss att inte 

påverka resultatet, utöver det faktum att vi har bestämt vilka frågor som skulle ställas, utan 

istället låta varje enskild individ föra sin egen talan. När det kommer till insamlandet av 

empiriskt material har vi också varit medvetna om vår roll som intervjuare och därför försökt 

vara humana, empatiska och förstående för att på så sätt tillgodose en legitim studie (Ahrne & 

Svensson 2015). Det har varit viktigt att konstant reflektera över konsekvenserna för de berörda, 

till exempel kan anonymitet räcka för att göra en studie legitim. Detta har inte varit nödvändigt 

för oss då de intervjuade har ställt upp med namn, men det är ändå någonting som vi har tagit i 

beaktning då vi informerat de vi intervjuat om denna möjlighet. Vår ambition har varit att 

konsekvenserna av våra handlingar ska vara goda, därmed ställer vi oss med en konsekvensetisk 

utgångspunkt (Ahrne & Svensson 2015). 
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När det kommer till tolkningen av det empiriska materialet har det varit viktigt för oss att agera 

nyanserat eftersom världen tilldelas mening när en tolkning genomförs (Ahrne & Svensson 

2015). Denna tolkning blir särskilt viktig inom samhällsvetenskapen då det redan finns en stor 

mängd teoretiska perspektiv att tillgå, exempelvis Habermas teori om kommunikativt 

handlande eller Durkheims teorier om arbetsfördelning (Ahrne & Svensson 2015). Dessa 

perspektiv, bland många andra, innebär att ett och samma område kan tolkas, beskrivas, 

förklaras och förstås på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt vi som samhällsvetare har 

(Ahrne & Svensson 2015). Utgångspunkterna skiljer sig åt och vissa blir mer lämpliga än andra 

beroende på vilken undersökning det är som bedrivs. Vår utgångspunkt grundade sig i idén om 

kommunikation som en meningsskapande process (Christensen m.fl. 2013) vilket grundlade 

vår syn på vikten av kommunikation i denna studie.  
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5. Resultat och analys 
 

5.1 Presentation av empiriskt material 
 

I följande kapitel kommer vi presentera det resultat vi har kommit fram till i samband med 

insamlandet av empiriskt material. Detta kapitel utformas som en ren presentation av materialet 

och efterföljande kapitel utgörs av ett mer analytiskt skrivande. Både resultatdelen och 

analysdelen tar avstamp i våra forskningsfrågor.  

 

5.1.1 Vad har Region Uppsalas ledning haft för mål med kommunikationen kring 

organisationsförändringen? 

 

Region Uppsala behöver hela tiden förhålla sig mot det politiska då de jobbar under 

regiondirektören, nära politiken, och fungerar som ett stöd för att politikerna i Uppsala ska 

kunna genomföra sina beslut. Tjänstemännen inom Region Uppsala är inte politiskt tillsatta 

men deras position gör att de kommer nära beslut som handlar om Uppsala Läns utveckling. På 

Region Uppsala samråder och samverkar organisationen med kommuner, och det än mer sedan 

organisationsförändringen (Elgenstierna 2017-11-22).  

 

Martina Melander, som var dåvarande kommunikationsstrateg på Region Uppsala under 

förändringsprocessen, uttrycker en tanke om att ett medvetet mål med kommunikationen i 

samband med förändringen var att inte kommunicera så mycket externt till befolkningen. Detta 

på grund av en osäkerhet kring införandet av storregioner, vilket skulle medföra en ännu större 

förändring för Region Uppsala. 

 

“För medborgaren där ute i nuläget så handlar det om, ja det är väl bra att de 

vet att Region Uppsala är landstinget men de kommer fortfarande gå till 

Folktandvården och till Vårdcentralen och till Akademiska och åka 

kollektivtrafik, för dem i vardagen så betyder inte det här någonting, så där låg 

vi lite lågt medvetet, för att vi tänkte, blir vi storregion då behöver vi göra om 

allt i alla fall, då blir det ett jättearbete”. (Melander 2017-11-29) 

 

Dock så uttrycker också Martina en idé om att Region Uppsala kommer att behöva ta ett steg 

framåt i sin kommunikation och hur mycket de syns externt. Hon menar att i och med 
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förändringen och tillkomsten av regional utveckling som ett ansvarsområde och att de därmed 

är mer involverade i projekt och med andra företag så måste de positionera sig mer och blir ett 

tydligare varumärke.   

 

“I och med att vi bytte då och fick regional utveckling så får vi positionera på 

ett annat sätt för vi är ju mer ute, eftersom vi bidrar, vi är oftast partner i många, 

vi bidrar med medel och pengar till olika projekt och till olika start upp-företag 

och andra delar, det gör att vi som varumärke kliver ett steg framåt och syns 

mycket mer än vad vi har gjort tidigare och det blir ju för oss en resa, vi är ju 

inte där än”. (Melander 2017-11-29) 

 

Martina menar på att Region Uppsala just nu, och under förändringen, inte lagt så stor vikt vid 

den externa kommunikationen till befolkningen och utomstående organisationer. Men att detta 

är någonting som de kommer att försöka lägga större fokus på i framtiden “...jag vet att de 

funderar och det kanske finns numer en anledning till att faktiskt gå ut och jobba lite mer med 

varumärke, grafisk profil och annat om vi nu ska leva med Region Uppsala under… ja, tills 

vidare.” (Elgenstierna 2017-11-22).  

 

Region Uppsala talar också mycket om sina långsiktiga mål, bland annat om beslut som ska tas 

2030, vilket är medvetet från organisationens sida. “Ja, det är väldigt lång sikt, men alltså man 

måste ändå tänka högt och stort och långt och det är ganska svårt att förutsäga hur det är.” 

(Elgenstierna 2017-11-22). Detta rör bland annat den digitala utvecklingen och förhållningen 

till den, med nya applikationer och hemsidor, men de långsiktiga besluten berör också 

utvecklingen i samhället, bland annat när det kommer till sjukhus i länet och fyrspår för 

tågtrafiken. “...men vi har rätt mycket sånt som tidigare låg på regionförbundet har vi tagit 

över, så man tar fram såna här regionala utvecklingsplaner och funderar just över fyrspår och 

vägsträckningar och cykelstrategier…” (Elgenstierna 2017-11-22). Utöver det här vill Region 

Uppsala också göra Uppsala län till ett attraktivt län där företag vill etablera sig och ha 

förutsättningar för att utvecklas (Elgenstierna 2017-11-22). Region Uppsala är med andra ord 

en central aktör för samhällsutvecklingen i hela länet på alla dess olika plan.  

 

Dessa uttalanden från ledningen i Region Uppsala speglar de mål och de val som organisationen 

har tagit när det kommer till kommunikationen i samband med organisationsförändringen. 

Målen har handlat om att tänka långsiktigt och valet har varit att nästan enbart involvera sina 
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egna förvaltningar. Vi tycker att det tyder på en tvetydighet i kommunikationen, där den externa 

har mer eller mindre uteblivit. Denna tvetydighet i kommunikationen utgör ett tema för vår 

analys. 

 

5.1.2 Hur har Region Uppsalas ledning tolkat kommunikationen kring 

organisationsförändringen? 

 

Ledningen på Region Uppsala tog fram en varumärkesplattform för strategiska styrdokument, 

där de presenterar hur organisationen ska se ut, vilka de är och vad de ska göra. I denna 

presenterar de hur deras verksamhet ser ut och vilka områden de jobbar med. 

Varumärkesplattformen lyftes fram för att informera deras anställda på förvaltningarna, vilket 

var den primära målgruppen, dessa ska veta om vad Region Uppsala har för uppdrag (Melander 

2017-11-29). Kommunikationen med varumärkesplattformen till de interna intressenterna har 

varit mer eller mindre helt informativ och beskrivande om händelseförloppet i samband med 

förändringen. 

 

Återkommande hos ledningen på Region Uppsala är det möjliga behovet av ett vidare 

varumärkesbyggande av deras organisation, men samtidigt en tveksamhet till nödvändighet av 

ett sådant byggande. Ledningen uttrycker en medvetenhet om deras förvaltningars redan starka 

varumärken och att detta gör att deras eget behov av ett starkt varumärke mindre angeläget.   

 

“...vi har ju väldigt starka dottervarumärken; Akademiska Sjukhuset, UL och 

jobbar du på Akademiska Sjukhuset då kanske du inte ens brukar presentera dig 

att du jobbar på Akademiska Sjukhuset utan då säger du “jag jobbar på 

brännskadeavdelningen”, det är där du har din identitet och pratar med folk om 

och så. Region Uppsala är inte nödvändigtvis något som man måste profilera 

jättestarkt mot allmänheten och så.” (Elgenstierna 2017-11-22). 

 

Utöver den rent informativa ambitionen de har haft med kommunikationen till sina interna 

intressenter i samband med förändringen så ser de framtagandet av en varumärkesplattform 

också som ett sätt att skapa sin identitet för organisationen. Med sitt eget identitetsskapande så 

formar det också intressenternas syn på organisationen och de projicerar en egen identitet på 

organisationen. 
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“Ja, så vi gjorde ett medvetet val och sa det, vi tar fram en varumärkesplattform 

för oss, vi byter namn till Region Uppsala då det är viktigt för våra medarbetare 

att de vet vår identitet, så att vi har en identitet när vi kliver in i ett större 

sammanhang. För att vi hade ingen varumärkesplattform tidigare och när man 

slår ihop organisationer såhär med olika verksamheter så är det ett ypperligt 

tillfälle att skapa den gemensamma plattformen. Och det här, kan man ju säga, 

är paraplyet för hela liksom Region Uppsala, sen har Akademiska sina värdeord 

och sina mål som dem styr mot. Men det man kan säga är gemensamt för hela 

Region Uppsala, det är vår vision, den har alla.” (Melander 2017-11-29). 

 

Denna vision är gemensam och är densamma som presenteras i den regionala 

utvecklingsstrategin (Region Uppsala 2017). Visionen delas in i tre delar; en växande region 

fokuserar på utvecklingen av det geografiska området, en nyskapande region berör näringslivet 

och dess utveckling och den sista delen, en region för alla, lyfter fram länets invånare (Region 

Uppsala 2017). Dessa begrepp och utryck, som Region Uppsala har infört i och med 

förändringen, utgör en grund för hur förvaltningarna bör förhålla sig mot den kommunikation 

som Region Uppsala bedriver. Den regionala utvecklingsstrategin innehåller dels mätbara mål 

som visar på vad som behöver uppnås på länsnivå, men den innehåller också åtagande som 

visar vad Region Uppsala, tillsammans med sina förvaltningar, behöver göra rent konkret för 

att uppnå de regionala utvecklingsmålen (Region Uppsala 2017). 

 

Region Uppsala presenterar också flera citat i sin varumärkeshandbok, bland annat en som berör 

organisationens egen attraktionskraft. I handboken skriver de “Hej då blygsamheten. Hej 

internationell lyskraft!” vilket innebär att Region Uppsala ska tillsammans med sina 

förvaltningar höja siktet för att även andra så få reda på hur bra de är (Region Uppsala 2017). 

Citatet lägger en grund för framtiden som bygger på styrkorna i länet och på människors 

förväntningar där alla är en del av helheten (Region Uppsala 2017). Region Uppsala vill vara 

med och göra skillnad för hela samhället. Detta citat ramar in den ambition Region Uppsala 

har, både i och med förändringen men också för organisationen i framtiden, den utgör en mening 

av vad Region Uppsala ämnar uppnå med sin organisation. Den formar också organisationens 

identitet och de drivkrafter som de eftersträvar. Region Uppsala använder sig också av en 

övergripande vision som de presenterar i sin varumärkeshandbok ”Ett gott liv i en nyskapande 

kunskapsregion med internationell lyskraft” vars syfte är att förstärka bilden av en ny 
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organisation som strävar efter nya och större mål (Region Uppsala 2017). En vision de har tagit 

fram som ska genomsyra hela organisationen och formar dess identitet. 

 

Denna varumärkeshandbok, tillsammans med den kommunikation Region Uppsala har 

ambitionen att förmedla, tolkas av ledningen att skapa en identitet för organisationen. En 

identitet som de vill förtydliga och sprida till sina förvaltningar. Detta gör de genom att föra en 

informativ kommunikation där det är tänkt att förvaltningarna ska känna sig involverade i 

förändringen och minska deras osäkerhet kring den. Detta leder fram till vårt andra tema, 

informativ och identitetsskapande kommunikation. 

 

5.1.3 Hur har interna intressenter tolkat kommunikationen kring organisationsförändringen? 

 

När Region Uppsala genomförde sin förändring var det viktigt för dem att inkludera sina 

förvaltningar i förändringsprocessen. Martina Melander menar att den nya styrmodellen och 

den gemensamma visionen som Region Uppsala har arbetat fram tillsammans med sina 

intressenter har gjort organisationen tydligare i sin kommunikation och att det här är någonting 

som förvaltningarna också vet om. Malena Sténsson, kommunikatör på UL, påvisar dock en 

egen bild om förändringen som visar på att de har haft lite involvering i den, och att de inte har 

fått påverka så mycket. 

 

“Alltså vi har väl mera blivit pådyvlade förändringen, det är inte så att vi har 

varit med och fått påverka” (Sténsson, UL 2017-12-05). 

 

Vidare förklarar Sténsson att UL har varit lite motsträviga när det kommer till verksamheten 

med Region Uppsala. Hon menar på att UL står ut lite grann från övriga förvaltningar inom 

Region Uppsala, i och med att de inte har med sjukvård att göra, vilket är en central del inom 

Region Uppsala, och att större delen av deras intäkter kommer från UL:s egna kunder. Detta 

gör att de driver en mer kundnära kommunikation och har gjort det ett tag, därför menar hon att 

de har gått sin egen väg under Region Uppsalas förändring.  

 

“Ja alltså man kan säga såhär, vi kör ganska mycket vårt eget race, för 

kollektivtrafik är eget utifrån det andra perspektivet. Vi är lite motsträviga, vi 

vill köra vårt eget race, så kan man säga” (Sténsson, UL 2017-12-05). 
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Till skillnad från UL så tolkar Folktandvården förändringen på så sätt att de har fått varit med 

och påverkat besluten. Med det menar Katja Öberg Lundgren, kommunikationschef för 

Folktandvården i Uppsala, att de har fått varit med och diskuterat kommunikationsplaner och 

budskap bland annat.   

 

“Jo men det har vi gjort, vi har ändå diskuterat kommunikationsplaner och 

budskap och hur vi paketerar det här och varumärkena och logotyperna och vad 

händer och så. Det är ju sådana typfrågor vi diskuterar i ledningsgruppen för 

kommunikationen” (Öberg Lundgren, Folktandvården 2017-12-06). 

 

Folktandvården tycker att arbetet fungerar likadant nu som när Region Uppsala var landstinget 

i Uppsala län. Katja Öberg Lundgren har suttit med i ledningsgruppen i tre år och enligt henne 

har arbetsformerna inte förändrats i och med hopslagningen av landsting och regionförbund. 

“Nej jag skulle säga att arbetet är likadant. ...det har inte tillkommit något nytt.” (Öberg 

Lundgren, Folktandvården 2017-12-06). 

 

Akademiska sjukhuset är den tredje förvaltningen som vi valde att intervjua. Deras bild av 

kommunikationen i samband med organisationsförändringen liknar Folktandvården men skiljer 

sig till viss del från UL då de också menar på att de har fått vara med under beslutsfattningen 

och påverkat, men att de samtidigt är en egen aktör som jobbar mycket med sitt eget varumärke. 

Henrik Pederby, kommunikationsdirektör för Akademiska sjukhuset, förklarar varför.  

 

“Jag satt med i någon grupp när vi planerade kommunikation och så här, så jag 

inbjöds absolut att påverka och delta och så. Sen om jag har några synpunkter 

på det så kanske det är jag själv som inte har varit så aktiv, men jag var nog 

med rätt mycket ändå. Sen har inte vi kanske upplevt förändringen så stor som 

man har upplevt på regionkontoret, eller bland politikerna, för vi tuffar liksom 

på med vårt sjukvårdsuppdrag eller sjukvårdsforskning och utbildning och så” 

(Pederby, Akademiska sjukhuset 2017-12-12). 

 

Akademiska påvisar dock en syn på förändringen som att den hade kunnat medföra någonting 

mer. Pederby menar på att de hade tagit till sig förändringen mer om det istället hade blivit en 

storregion. Och att benägenheten till verksamhetsförändringar hade varit större från 
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Akademiska om besluten till storregion hade gått igenom, Pederby utrycker det som att 

Akademiska hade varit mer positiva till en sådan förändring. 

 

“Hade vi kommit med i en storregion hade vi påverkats mycket mer 

varumärkesmässigt och internt, Örebro och Uppsala hade kanske blivit ett 

Universitetssjukhus till exempel, med gemensam administration. Man hade 

liksom fått mer pengar till investeringar, man hade kunnat titta på hela 

sjukvårdsstrukturen i hela området och så där [...] vi hade varit mer positiva till 

en sådan förändring tror jag” (Pederby, Akademiska sjukhuset 2017-12-12). 

 

Med förvaltningarnas åsikter i åtanke kan vi skönja att det råder en differens i sättet de tolkar 

kommunikationen. Medan Region Uppsala förväntar sig att kommunikationen ter sig på ett 

visst sätt har förvaltningen olika tolkningar av den, tolkningar som till viss del stämmer med 

Region Uppsalas men i vissa fall också skiljer sig. Detta leder fram till vårt tredje och sista 

tema för analys vilket är, skillnader i tolkningar av kommunikationen. 

 

5.2 Analys av empiriskt material 
 

I följande del ska vi analysera det empiriska material som vi precis presenterade. Detta gör vi 

genom att applicera det teoretiska ramverk som vår undersökning bygger på. Vår analys är 

tänkt att synliggöra för hur kommunikationen från Region Uppsala har kommunicerats samt 

tolkats mellan organisationen och dess interna intressenter.  

 

5.2.1 Tvetydighet i kommunikationen 

 

När vi klev in i den här studien anade vi att det rådde en viss tvetydighet i den kommunikation 

som Region Uppsala bedrev under förändringen. Detta då vi utifrån inte kunde se en aktiv 

extern kommunikation trots att organisationen genomgick en organisationsförändring i och med 

hopslagningen av landsting och regionförbund i Uppsala län. När vi inledde denna studie 

började vi titta på Region Uppsalas hemsida, bland annat på ett videoklipp, där de uttryckte att 

“...vår viktigaste uppgift är fortfarande att förbättra och förenkla människors vardag och målet 

är att skapa ännu bättre förutsättningar för att människor ska vilja leva här…” (Region 

Uppsala 2017). Detta budskap fastställer att de jobbar för befolkningen i länet vilket också 
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väckte frågeställningar inom oss, hur såg de på sin externa profilering? Och om de gjorde det, 

hur kunde den gå obemärkt förbi för oss? 

 

Allt eftersom studien fortskred, och när ett resultat började utkristallisera sig ifrån de 

intervjuerna vi genomförde, insåg vi att vår föraning om tvetydighet i kommunikationen inte 

stämde helt överens med det vi kom fram till. Som resultatet visar så fanns det en tydlig tanke 

från Region Uppsala att medvetet rikta in sig mot den interna kommunikationen och inte 

fokusera på extern kommunikation. Dels för att det var tal om storregioner i Sverige och då 

hade en omstrukturering behövts genomföras fler än en gång och då krävt en mer extensiv 

extern kommunikation. Men det är också resurskrävande med extern kommunikation och då 

Region Uppsala är skattefinansierat prioriterade de sina resurser internt (Elgenstierna 2017-11-

22). Detta går emot vår bild av tvetydighet då det fanns en tydlig medvetenhet i sättet 

organisationen kommunicerade kring organisationsförändringen. Men samtidigt kan man 

ifrågasätta om tvetydighet i kommunikationen nödvändigtvis behöver vara något dåligt. 

Tvetydighet kan i vissa fall leda till oväntade och positiva konsekvenser. Region Uppsala har 

medvetet valt att fokuserat på att kommunicera internt vilket innebär en förstärkning av 

identiteten samt kulturen inom organisationen som i sin tur leder till bättre positionering på 

marknaden. Detta utgör exempel på vår teori angående socialisering där organisationskulturen 

utgör en viktig del av organisationsförändring (Lewis 2011). Region Uppsala stärks av att till 

exempel UL redan har ett starkt varumärke och när de bedriver sin externa kommunikation 

gynnas också Region Uppsala av det då de ingår i samma organisation, just eftersom den interna 

identiteten och kulturen redan har förstärkts. Region Uppsala är också medvetna om sin egen 

situation, vilket till viss del motsäger vår uppfattning om tvetydighet. Ett av målen för 

organisationen är nämligen att framöver stärka sitt eget varumärke, de vill göra en 

varumärkesresa (Melander 2017-11-29), där de vill bli tydliga med vilka de är, vad de vill och 

var de ska synas.  

 

5.2.2 Informativ och identitetsskapande kommunikation 

 

Som resultatet visar så anser Region Uppsala att hopslagningen av landsting och 

regionförbundet har effektiviserat arbetet som organisationen bedriver. Detta beror framförallt 

på att regionförbundet och landstinget, som tidigare tangerade samma arbetsområde, numera 

arbetar under samma varumärke (Elgenstierna 2017-11-22). Denna organisationsförändring har 

också lett till ett tydligare varumärke, ett varumärke som Region Uppsala menar på har varit 
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nödvändigt att förstärka i och med förändringen där målet har varit att skapa en ny 

organisationsidentitet för sina medarbetare där de medvetet går ifrån det gamla landstinget. 

Identitetsskapande är också ett sätt att skapa en organisationskultur och med hjälp av vår 

socialiserings-teori kan vi se att Region Uppsala formar om sin organisationskultur i och med 

förändringen. Den regionala utvecklingsfrågan kom in i och med sammanslagningen av 

landsting och regionförbund. Detta har påverkat Region Uppsala och dess förvaltningar i den 

bemärkelsen att de numera bidrar till att stärka länets kommuner för att tillgodose ett utvecklat 

näringsliv, utökad turism och ett stabilt företagsklimat så att länet får en möjlighet att växa 

(Melander 2017-11-29). Detta tillför en ny aspekt som Region Uppsala och förvaltningarna 

måste förhålla sig till och på så sätt formar organisationens kultur. Enligt socialisering handlar 

kulturskapande om att forma förståelsen hos organisationens medlemmar så de har samma 

värderingar, prioriteringar och formella samt informella förväntningar på hur organisationen 

ska fungera (Lewis 2011), vilket också är något vi skönjer när vi undersöker kommunikationen 

rörande organisationsförändringen inom Region Uppsala.  

 

När organisationer genomgår en förändring kan gränser för organisationens identitet och 

omvärld bli otydliga (Heide m.fl. 2005). För att förtydliga en identitet vid förändring skapar 

organisationer ofta nya visioner som ska forma organisationen att sträva i en och samma 

riktning (Heide m.fl. 2005). Detta har också skett inom Region Uppsala där utvecklandet av en 

varumärkesplattform är ett exempel på detta. Beslutet var medvetet då Region Uppsala ansåg 

att det var viktigt med en sammanhållen identitet när de nu kliver in i ett större sammanhang 

med ansvar över den regionala utvecklingen (Melander 2017-11-29). Den övergripande 

visionen de har tagit fram ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell 

lyskraft” formar också organisationen och dess identitet, den utgör ett riktmärke över vad de 

ska sträva efter, att förstärka styrkor som finns i länet och låta alla vara en del av helheten 

(Region Uppsala 2017). Just begreppet “Internationell Lyskraft” formar olika meningar på 

olika nivåer där den manifesta meningen är att Region Uppsala vill synas på en internationell 

marknad, medans på en latent nivå så formar det om organisationen och dess mål, att de nu ska 

sträva efter någonting nytt och större. Detta nya är något som Region Uppsala och dess anställda 

ska förhålla sig till och verka utefter, detta är den identitet på organisationen som ledningen 

eftersträvar. Uttrycket ”nyskapande kunskapsregion” kan också ses på från olika nivåer, där 

den manifesta meningen befäster att regionen faktiskt är nyskapande och är en kunskapsregion 

oberoende av om den faktiskt är det eller inte. Den latenta meningen blir dock att detta är det 

som Region Uppsala ska sträva efter, och att nyskapande och kunskap är något 
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eftersträvansvärt. Denna strävan, är även den, identitetsskapande och formar hur organisationen 

ser på sig själv och de mål som den har. 

 

Denna nya identitet, mål och vision exemplifieras också tydligt i uttrycket “Hej då 

blygsamheten. Hej internationell lyskraft!” där just blygsamhet spelar en stor roll. Den 

manifesta mening är att organisationen helt enkelt inte ska vara blygsam utan ta större plats. 

Den latenta meningen blir då att organisationen faktiskt tidigare har varit blygsam och att de nu 

vill gå bort från det gamla och förnya organisationen och även här forma dess identitet. 

 

Kommunikationen till de interna intressenterna angående det nya identitetsskapandet har 

tolkats som rent informativ från ledningen inom Region Uppsala. Målet har varit att konkret 

informera förvaltningarna kring den rådande organisationsförändringen och vad den innebär 

för organisationen, det vill säga hur organisationen förändras, vad de nya visionerna handlar 

om och hur samarbetet ska fungera mellan ledningen och förvaltningarna. Det har helt enkelt 

handlat om att rama in den nya identiteten som ledningen på Region Uppsala vill att 

organisationen ska ha. Här kan vår teori angående Informationsspridning appliceras, den 

bygger på att information bidrar till minskad osäkerhet bland intressenterna och på så sätt 

minskar deras motstånd till förändringen (Lewis 2011). Vanligtvis är det osäkerheten hos 

intressenter som förklaras som ett av de fundamentala problemen vid förändring och skapar 

oroligheter inom organisationen (Lewis 2011). Därför har Region Uppsala varit noggranna med 

att sprida information till alla sina avdelningar och interna intressenter. Informationen angående 

organisationsförändringen har Region Uppsala tillhandahållit genom att dela ut 

informationsblad internt samt informerat sina förvaltningar via intranätet, och på så sätt har de 

påverkat sina interna intressenter till att bli förstående för förändringen. 

 

5.2.3 Skillnader i tolkningar av kommunikationen 

 

Ambitionen från Region Uppsala har varit att skapa en ny identitet som förvaltningarna 

förväntas förhålla sig emot. Men det råder ändå skillnader i tolkningen av kommunikationen, 

särskilt från förvaltningarna. 

 

UL anser att kommunikationen kring organisationsförändringen har varit rent informativ. UL 

tolkar förändringen och kommunikationen i och med förändringen som att de mer eller mindre 

har blivit påtvingade den, men samtidigt har de inte haft ambitionen att påverka särskilt mycket 
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heller. Istället har de “kört sitt eget race” (Sténsson, UL 2017-12-05) och jobbat mot sitt eget 

varumärke, då de menar på att det är så starkt i sig. Varumärket har de utvecklat redan innan de 

gick in i landstinget och därför vill de inte försaka den status de har uppnått (Sténsson, UL 

2017-12-05). Denna varumärkesaspekt berör varumärkesbyggnad, som menar på att om en 

organisation inte kan övertyga sina intressenter om vad de erbjuder med hjälp av varumärket så 

kommer organisationen, och dess strategi, att misslyckas (Gulbrandsen & Just 2016). UL 

behöver delvis biljettintäkter för att finansiera sin verksamhet vilket innebär att UL också är 

mycket måna om att bedriva sin egen kommunikation. Och därför ser de inte det som så 

nödvändigt att vara så tydligt kopplade till Region Uppsala, utan istället fokuserar de på sitt 

eget varumärke och sin egen identitet. Likt Region Uppsala lednings tolkning av 

kommunikationen så tolkar också UL kommunikationen som informativt orienterad. 

Förvaltningen har blivit informerade om (men inte involverade i) förändringen och därför har 

de fått förhålla sig som de själva vill mot informationen (jfr. Lewis 2011).  

 

Till skillnad från UL så har Folktandvården tolkat att de har blivit involverade i 

kommunikationen kring organisationsförändringen. Då UL tolkar det som att de enbart har fått 

information kring förändringen så upplever Folktandvården det som att de har fått varit med 

och påverkat beslut som har tagits. Detta berör begäran av synpunkter som menar på att det är 

gynnsamt att involvera intressenter vid en förändring då det ger en chans för beslutsfattare att 

stärka och engagera intressenter, genom att ta intressenternas känslor och funderingar kring 

förändringen i beaktning (Lewis 2011). Kommunikationsenheten på Folktandvården har suttit 

med i den ledningsgrupp som har behandlat förändringen och diskuterat 

kommunikationsplaner, budskap och hur Region Uppsala bör paketera varumärket. Detta 

poängterar Folktandvården i sin tolkning av hur kommunikationen har bedrivits vilket 

förstärker det faktum att begäran av synpunkter blir en applicerbar aspekt av den teori vi utgår. 

Det går även att skönja socialisering då Folktandvården poängterar att de ställer sig tydligt 

under Region Uppsalas vision, vilket bidrar till organisationskulturen (Lewis 2011). 

Folktandvården väljer att kommunicera budskapet “Internationell lyskraft” och ställer sig 

bakom den parollen (Öberg Lundgren, Folktandvården 2017-12-06). 

 

Även Akademiska sjukhuset upplever att de har blivit involverade i beslut som berör 

kommunikationen i organisationsförändringen. Det som skiljer dem från Folktandvården är 

dock att de har ett förhållningssätt av att stå lite mer på egna ben. Likheten med UL är att 

Akademiska sjukhuset också är vinstdrivande och stora delar av deras inkomst består av 
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betalande patienter, särskilt från de som kommer från länsgränsande kommuner (Pederby, 

Akademiska sjukhuset 2017-12-12). Detta leder till att begäran av synpunkter också är 

applicerbart på Akademiska sjukhuset då de har varit med och påverkat kring beslut som har 

berört kommunikationen i organisationsförändringen (Lewis 2011). Akademiska sjukhuset 

förhållningssätt av att stå på egna ben har dock påverkat deras ståndpunkt. Deras förväntning 

var att nya storregioner skulle bildas, men när det inte skedde har det istället lett till en viss 

ambivalens i deras förhållning mot Region Uppsala. Som förvaltning har Akademiska sjukhuset 

inte varit emot organisationsförändringen i sig, men när beslutet om att storregioner inte skulle 

genomföras i Sverige så tog Akademiska sjukhuset ett aktivt steg tillbaka i engagemanget kring 

förändringen. Detta handlar inte om ett direkt motstånd eller illvilja till 

organisationsförändringen (Heide m.fl. 2005), utan det uttrycker sig snarare i en ambivalens 

gentemot förändringen (Lewis 2011). Som förvaltning hade det inneburit större fördelar om det 

hade bildats storregioner i Sverige, när så inte blev fallet har de istället förhållit sig utifrån de 

direktiv de har fått samtidigt som de arbetar mycket med sitt eget varumärke och 

organisationsidentitet (Pederby, Akademiska sjukhuset 2017-12-12). 

 

5.3 Sammanfattning av resultat och analys 
 

Rent praktiskt har alla förvaltningarna blivit lika inkluderade i organisationsförändringen, men 

det är sättet de tolkar sin involvering i förändringen som det finns skillnader. Exempelvis kan 

vi se att UL ser det som att de enbart har fått information kring förändring och mer eller mindre 

blivit pådyvlade den medan Folktandvården och Akademiska sjukhuset, som har suttit med i 

samma ledningsgrupp som UL, ser det som att de har varit högst delaktiga i förändringen då de 

har varit med och aktivt fattat beslut. Trots samma förutsättningar så tolkar de förändringen 

olika. Likt UL ser också ledningen inom Region Uppsala det som att de har agerat rent 

informativt gällande kommunikationen. Detta skiljer sig också från den tolkning som 

Folktandvården och Akademiska sjukhuset har haft. Förvaltningarna vi har studerat har dock 

uppfattningen av att de står på egna ben och arbetar aktivt med sina egna varumärken, därför 

ser de sig inte särskilt bundna till Region Uppsala. Region Uppsala har dessutom bedrivit en 

extern kommunikation som inte har varit direkt, utan den har istället utvecklats indirekt via 

förvaltningarna som kommunicerar Region Uppsalas budskap. Detta har i sin tur lett fram till 

en form av omedveten tvetydighet som ändå har stärkt Region Uppsala som varumärke. 
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6. Avslutande diskussion, slutsatser och framtida forskning 
 

6.1 Slutsats 
 

Den här undersökningen har handlat om att undersöka kommunikationen i en 

organisationsförändring och hur den har tolkats av ledning samt interna intressenter. Syftet har 

varit att synliggöra för hur olika människor tolkar en organisationsförändring utifrån deras egna 

perspektiv och erfarenheter. Genom en fallstudie med hjälp av kvalitativa intervjuer samt 

kvalitativ innehållsanalys har vi försök att besvara vår frågeställning om vilka mål som har 

funnits i kommunikationen och hur kommunikationen har tolkats av både ledning och interna 

intressenter. Studien visar att det finns skillnader i tolkningen av kommunikationen framförallt 

bland de olika interna intressenterna, men också från ledningens tolkningar gentemot interna 

intressenters. Där exempelvis ledningens mål och tolkning av kommunikationen är att den har 

varit informationsorienterad medan några förvaltningar tolkar kommunikationen som att de har 

varit inkluderade i beslutstagande. Med stöd från uppsatsens teori om kommunikation som 

meningsskapande så betyder det att kommunikation handlar mycket om mottagarens 

uppfattning av kommunikationen och hur den tolkas. Kommunikation är inte konstant, den är 

inte sändare till mottagare baserad, utan istället skapas den i utbytet mellan involverade parter 

och ges mening utefter de involverades tolkning. Konstitueringen av organisationen sker i 

tolkningen av kommunikationen, både från de som kommunicerar och de som mottar. Det är i 

utbytet av kommunikationen mellan Region Uppsala och deras förvaltningar som 

organisationen skapas, detta har vår studie belyst. Studien visar också på att de tre aspekterna 

(informationsspridning, begäran av synpunkter och socialisering) av teorin om 

kommunikationsprocesser inom organisationsförändring inte behöver stå separat ifrån 

varandra. I de intervjuades tolkningar av kommunikationen så finner vi nyanser av flera av 

dessa aspekter och att de samspelar med varandra, även att kommunikation som anknyter till 

någon av dessa aspekter inte nödvändigtvis behöver utesluta de två resterande aspekterna.  

 

6.2 Avslutande övergripande diskussion 
 

I denna avslutande övergripande diskussion kommer vi jämföra de resultat som vi kom fram 

till mot de som finns i relaterade studier innan vi vidare reflekterar över våra empiriska metoder. 

När detta är genomfört kommer vi avslutningsvis föreslå studier för vidare forskning.  
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- 

 

Resultaten i vår studie går att koppla mot resultat som finns i relaterade studier. Likheterna är 

att vi fastslår det faktum att kommunikation är konstituerande för organisationer och att det är 

kommunikationen och tolkningen av denna som formar och skapar organisationer och deras 

verklighet. En parallell vi kan dra utifrån det Lewis (2011) presenterar är att denna teori om 

kommunikationsprocesser fungerar i praktiken. Det är möjligt att applicera de tre olika 

aspekterna som ett ramverk för kommunikationsstudier. Vår kritik mot denna teori är dock att 

den nödvändigtvis inte behöver delas upp i tre separata aspekter. Detta anser vi då aspekterna 

går ihop och det är svårt att applicera den ena utan att nämna den andra. Resultatet vi har fått 

fram påvisar att om kommunikationen exempelvis tolkas som informationsspridning så 

behöver inte den delen stå isolerad från de andra aspekterna. Kommunikationen kan tolkas som 

en blandning av flera aspekter, där informationsspridning kan vara ett sätt att skapa 

socialisering. En mer sammanhållen och konkret version av teorin hade därför varit önskvärd, 

både till den här men också för framtida studier. 

 

Det är också med detta tänk angående teorin om kommunikationsprocesser som vår studie 

bidrar med att öka en förståelse för strategisk kommunikation och hur 

förändringskommunikation tolkas, studien bidrar till förståelse för ämnets komplexitet och 

föränderlighet. Vår studie har fastslagit det faktum att kommunikation skapas i tolkningarna av 

den och att det inte finns en generell uppfattning eller att det är svart på vitt, utan att 

kommunikationen istället bygger på differentierade uppfattningar. Vi ställer oss bakom den 

rådande konsensus om synen på att kommunikation är meningsskapande och kan med vår studie 

visa på hur tolkningen av kommunikationen ter sig i praktiken samt synliggöra för de skillnader 

och likheter som finns mellan dessa tolkningar. Vår studie har även tagit avstamp ifrån Laurie 

K. Lewis (2011) och hennes forskning där intressenternas roll vid en organisationsförändring 

är central. Vår studie visar på hur hennes kommunikationsteori fungerar i praktiken. Studien 

belyser också vikten av identitet i samband med organisationsförändring och hur de 

förvaltningar vi har studerat tyr sig till den redan satta organisationsidentiteten de har inom 

förvaltningen istället för att omfamna den organisationsidentiet som Region Uppsala ämnar 

skapa. 

 

Den förändringskommunikationsteori vi använt oss av skiljer sig från den von Platen (2006) 

presenterar. Vi grundar oss i en mer satt teori som behandlar just kommunikation i samband 
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med organisationsförändring och hur denna teori kan te sig i verkligheten, medan hennes studie 

utgår från teorier om kommunikation som meningsskapande, sociala identiteter, roller, grupper, 

makt och status. Vi har medvetet valt att gå en mellanväg då vi har tydligt analyserat vårt 

resultat utifrån en förändringskommunikationsteori och genom den få fram en slutsats om hur 

kommunikation är meningsskapande och identitetsskapande, istället för att utgå från en teori 

om just meningsskapande eller identitet. Von Platens (2006) studie visar, till skillnad från vår, 

på anställdas uppfattning om att informationen om förändringen har varit bristfällig, trots en 

ideell kommunikativ situation. Vår studie visar då mer att Region Uppsalas kommunikation har 

varit till mestadels rent informativ och det är också så den är tolkad av interna intressenter, men 

också att kommunikationen har uppfattats som tillräcklig. Men en liknande slutsats mellan vår 

studie och von Platens (2006), är hur anställda (eller i vårt fall interna intressenter) skapar 

mening av förändringen genom deras uppfattning av identitet gentemot organisationen. Vilket 

yttrar sig i Region Uppsalas fall att förvaltningarna identifierar och tyr sig mer till sin egen 

organisation (alltså Akademiska sjukhuset, UL och Folktandvården) än till Region Uppsalas.  

 

I Grandien och Johanssons (2016) studie, som visar på att organisationsförändring formas av 

diskurser på meso- och makronivå, så misslyckades förändringen och organisationerna gick 

tillbaka till att arbeta på samma sätt som tidigare, i båda av de två fall som studerades. En 

affärsorganisation och en lokal kommun. Till skillnad från vår studie så fokuserar Grandien och 

Johansson (2016) på diskursers påverkan på beslutsfattande och implementering av 

organisationsförändring. En av deras slutsatser är att de processer som sker på en 

organisationsnivå inte alltid är kontrollerade av kommunikatörer och att organisationer 

påverkas av de rådande samhällsdiskurser och trender som existerar. Detta stämmer inte 

överens med de resultat vi har kommit fram till i denna studie, dock så kan det påpekas att det 

som ledde fram till Region Uppsalas organisationsförändring skedde på en samhällsnivå. Då 

besluten om storregioner låg hos politiker och på en regeringsnivå, vilket sedan slopades, och i 

sin tur ledde till en våg av landsting i Sverige gick över till att bli regioner. Detta påverkade 

såklart Region Uppsalas process och beslut till förändring. 

 

En tydlig likhet mellan vår och Grandien och Johanssons (2016) resultat är betoningen på 

tolkningen av förändring. Där förändringen och kommunikation kring den uppfattas olika 

beroende på individuella agendor och hur förändringen personligen uppfattas. Vilket är tydligt 

i vår studie mellan förvaltningarnas olika tolkningar. En till likhet är även att förändring och 

kommunikation är en process som skapar mening för de som verkar inom organisationen och 
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att organisationsmedlemmarna tar till sig förändring på olika sätt, tolkar den olika och skapar 

också sin egen mening till vad den har för betydelse och påverkan för organisationen.  

 

Som insamlingsmetod har intervjuer fungerat på ett tillförlitligt sätt, detta då det hjälpte oss att 

synliggöra nyanser i åsikter som hade riskerats att gå förlorade om vår undersökning hade varit 

kvantitativt inriktad. Då vår undersökning fokuserade på den kommunikativa delen i en 

organisationsförändring kändes insamlingsmetoden relevant då intervjuobjekten fick prata om 

sina egna upplevelser och tankar på ett öppet sätt inom ramen för vad en kvalitativ intervju 

erbjuder. På så sätt kan också insamlingsmetoden kopplas till vårt syfte med att tolka tolkningen 

gällande kommunikationen i organisationsförändringen.  

 

Intervjuerna har letts in mot att handla om kommunikationen mellan organisationen och de 

interna intressenterna samt deras uppfattning kring det. Det här har också format vår studie allt 

eftersom då den har ändrat skepnad ett par gånger. Det var med hjälp av kvalitativa intervjuer 

som detta abduktiva arbetssätt möjliggjordes. Det som har fungerat bra med intervjuerna är att 

alla intervjuobjekten har varit villiga att ställa upp, kommunikationen mellan oss har varit direkt 

och det har inte varit någon utmaning att få frivilliga respondenter till undersökningen. 

Intervjuerna har också varit enkla att genomföra utan några tekniska problem eller 

intervjuobjekt som ställt in sin medverkan. Vad som däremot har varit utmanande har varit 

transkriberingen, den tog lång tid och vi kanske har varit lite väl ambitiösa när det kommer till 

omfattningen av insamlandet av empiriskt material. Studien blev väl grundad men det har 

nödvändigtvis inte varit helt nödvändigt för oss. Till nästa gång skulle man kunna se över 

upplägget en aning och precisera frågor samt följdfrågor mer, framförallt för att intervjuerna 

inte ska avvika från ämnet. Kvalitativa intervjuer har dock varit fördelaktigt och vi skulle inte 

vilja ändra insamlingsmetoden i sig.  

 

Under forskningsprocessen har vi lärt oss vikten av att arbeta strukturerat. Inledningsvis var vi 

inte ödmjuka nog för uppgiften att få ner faktiskt text, detta gav oss aldrig tidsbrist, men det 

gjorde att belastningen blev högre allt eftersom studien fortskred. Nästa gång skulle vi inte ta 

så lätt på själva skrivandet utan istället verkligen skriva under hela processen. Dessutom insåg 

vi sent att vi blev tvungna att lyfta in i tidigare forskning angående identiteter och 

identitetsskapande. Även detta har lärt oss vikten att arbeta strukturerat. Under 

forskningsprocessen har vi också fått en ökad förståelse för forskningsramar och vikten av att 

arbeta inom ett utvalt forskningsparadigm, som till viss del styrde de metodval vi gjorde. Det 
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tolkande paradigmet, som vi anslöt oss till, blev en form av ledstjärna för oss, både när det 

kommer till våra metoder men framförallt när det gäller resultatet och tolkning av det. Under 

intervjuerna har det varit viktigt för oss som forskare att ha ett neutralt förhållningssätt, vi la 

ingen värdering i de åsikter våra respondenter hade och vi erbjöd var och en chansen att vara 

anonym. Dessutom underrättade vi våra intervjuobjekt om att vi spelade in samtalen. Vi var 

också noga med att lägga vår egen värdering först i analysen av resultaten. Utöver detta har det 

inte uppkommit några forskningsetiska frågor som vi behövt diskutera eller ta i beaktning. 

 

Som studie har vår undersökning förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse för 

kommunikationens roll vid en organisationsförändring och hur denna kommunikation är en 

tolkningsfråga.  

 

6.3 Framtida forskning 
 

Som framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie om ett par 

år för att se hur kommunikationen mellan Region Uppsala och deras interna intressenter ser ut 

då. Region Uppsala som organisation är i dagsläget ung, därför skulle det vara intressant att 

undersöka om kommunikationen förändras i och med det faktum att organisationen blir en mer 

etablerad aktör på marknaden. Frågor som skulle kunna ställas då kan förslagsvis beröra hur 

kommunikationen har förändrats samt hur intressenterna ser på utvecklingen av samarbetet. En 

undersökning av Region Uppsalas externa kommunikation kan också vara av intresse för 

framtida forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide - Interna intressenter 
 

- 

 

Allmänt kring organisationen 

 

Vem är du och vad är din arbetsroll? 

 

- 

 

Organisationsförändringen 

 

Hur ser kommunikationen ut mellan Region Uppsala och er verksamhet? 

 

Vad har ni för syn på förändringen? 

 

Region Uppsala förändrades, vad innebar det för er? Har även kommunikationen förändrats? 

 

Hur arbetade ni mot landstinget förut? 

 

Hur arbetade ni mot regionförbundet förut? 

 

Hur arbetar ni mot Region Uppsala nu? 

 

Hur fungerar kommunikationen mellan er? Vad är bra? Vad är dåligt? 

  



 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide - Region Uppsala 
 

- 

 

Allmänt kring organisationen 

 

Vem är du? 

 

Vilka är Region Uppsala? 

 

Vad arbetar ni för? 

 

Vilka är det som jobbar för Region Uppsala? 

 

Vilka anser ni vara era interna/externa intressenter? 

 

Vad innebär ert större ansvarsområde? 

 

Har ni några uppsatta kommunikativa mål att förhålla er till? 

 

Vad är era mål som organisation framöver? 

 

- 

 

Organisationsförändringen 

 

Vad har ni för syn på förändringen? 

 

Syftet med förändringen? Vad ville uppnås med förändringen? 

 

Vi har upplevt att förändringen har gått obemärkt förbi för allmänheten, delar ni denna 

uppfattning? Varför är det så? 

 

Har de varit en medveten strategi? 



 
 

 

Utåt sett upplevs det som enbart ett namnbyte. Sammanslagningen av regionförbundet och 

landstinget måste dock ha inneburit en stor organisatorisk förändring. Stämmer det? På vilket 

sätt har det varit det i sådana fall? 

 

Har det uppstått några problem under denna förändring? I sådana fall, vilka? Har det funnits 

något motstånd mot denna förändring? 

 

Hade ni genomfört denna förändring även om det inte varit på tapeten hos regeringen förra 

året? 

 

Interna 

 

Har ni haft kommunikativa mål inom organisationen? Villka mål då? 

 

På vilket sätt har ni bedrivit kommunikationen internt? 

 

Har ni medvetet involverat intressenter? 

 

Hur har målen och kommunikationen mottagits av de anställda inom Region Uppsala? 

 

Har ni någon bild av hur denna förändring har mottagits av intressenterna? 

 

Hur fungerar kommunikationen mellan er? Vad är bra? Vad är dåligt? 

 

Externa 

 

Hur mycket har ni velat att externa intressenter, det vill säga befolkningen och närliggande 

organisationer, ska ha tagit del av denna förändring? 

 

Hur har ni bedrivit kommunikationen med de? 

 

Hur tycker ni att de har mottagit den kommunikation ni bedrivit? 


