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Sammanfattning 

Genom en fallstudie av en organisationsförändring har vi studerat de anställdas 

upplevelse av kommunikation i samband med huvudmannabyte. 

Organisationsförändringen berör ett omvårdnadsboende för äldre som genom ett 

anbudsförfarande byter huvudman. Syftet med fallstudien var att beskriva och analysera 

kvalitativt olika uppfattningar om den förändring som organisationen genomgått. 

Frågeställningarna rör hur de anställda talar om hur kommunikationen på arbetsplatsen 

såg ut innan, under och efter byte av huvudman. Tidigare forskning pekar på vikten av 

att uppmärksamma både horisontell och vertikal kommunikation i en organisation samt 

hur en arbetsledning på bästa sätt kan få en engagerad och delaktig personal som inte 

upplever stress och oro. Med utgångspunkt i det har vi valt att utgå från diskursanalys. 

Vår avsikt var att studera hur en diskurs skapas inom den organisation fallstudien berör. 

Av den anledningen valde vi att använda oss av gruppintervjuer för att klargöra det som 

gruppen anser vara viktigt. 

Vad vår fallstudie ger för handen är att före den nye huvudmannens tillträde till 

organisationen förekom ett sätt att kommunicera. Vilket skedde i form av samtal och 

dialog, i vertikal- både uppifrån och nerifrån samt horisontell form. Det respondenterna 

beskriver är, att de under den tiden kände sig delaktiga och ansvariga. Under 

övergången uppstod vad vi vill beskriva som ett diskursivt brott där kommunikationen 

inte nådde fram, under den tiden kom den horisontella kommunikationen att öka. Efter 

att den nye huvudmannen tillträtt kom kommunikationen främst att ske via dokument 

och papper. Det har inneburit en ökad vertikal kommunikation som främst går uppifrån 

och ned samt att den horisontella kommunikationen mellan de anställda har minskat. 

Det har för respondenterna inneburit ett bristande engagemang där de dels uttrycker en 

känsla av att bli idiotförklarade då de blir tilldelade arbetsuppgifter utan en dialog, men 

även en avsaknad av bekräftelse, där de upplever sig som osynliga så länge de bara 

arbetar på.  

  

Nyckelord: organisationsförändring, arbetstagarperspektiv, horisontell och vertikal 

kommunikation, 
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Inledning  

Inom vård och omsorg blir det allt vanligare att de anställda med jämna mellanrum får 

byta arbetsgivare utan att för den sakens skull byta arbetsplats. Orsaken till det är att 

verksamheter inom offentlig sektor allt oftare läggs ut på anbud. Vid ett 

anbudsförfarande bestäms vilken aktör som ska driva verksamheten och hur länge den 

aktören är ansvarig innan verksamheten ska ut på anbud igen. Anbudsfrågan är ett 

dagsaktuellt ämne som ger upphov till många diskussioner. Dagspressen rapporterar 

ofta om de olika aktörernas eventuella vinstintressen, ledarstilar samt om olika 

styrsystem. Diskussionen utgår nästan uteslutande från ett ledarskaps- eller 

samhällsperspektiv. Vårt intresse berör en av aspekterna i den aktuella diskussionen, 

nämligen vad det kan innebära för den personal som väljer att fortsätta att arbeta i 

verksamheten men med en ny ledning, i en ny organisation. När den nye arbetsgivaren 

tar över en hel verksamhet med befintlig personal gäller det att kunna kommunicera de 

nya riktlinjerna personalen förväntas arbeta utifrån.  

Övergripande problemområde  

För välfärdstjänstesektorn beskrivs 1990-talet som marknadens årtionde. Under den 

här tiden kom den statligt finansierade välfärden att utsättas för konkurrens, vilket är en 

viktig aspekt av vad som kommit att kallas New Public Management (NPM). NPM kan 

beskrivas som ett paraplybegrepp för ett antal reformer som syftar till att 

marknadsorientera den offentliga förvaltningen.1  Med den kommunallag som antogs 

1992 och den s.k. ”Ädelreformen”, även den införd 1992 kom äldreomsorgen att 

genomgå en stor förändring. Kommunallagen från 1992 innebar precis som Szebehely 

beskriver det i en statlig utredning (2000:38)2 en ökad frihet för kommuner att fatta 

beslut kring bl.a. drifts- och styrformer. Ädelreformen innebar att ansvaret för bland 

annat äldreomsorgen gick från landstinget till kommunal instans.3 

Förändringen som kom i samband med den nya kommunallagen gav upphov till en 

förändrad organisationsstruktur där den privata marknaden fått stå modell. 

Argumenten för konkurrensutsättning har varit både ideologiska och ekonomiska, något 

som även tydliggörs av de språkbruk som används. Här går vårdtagaren från att vara 

                                                        

 

1 Marta Szedehely: ”Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi”, i Laura Hartman (red): 
Konkurrensens konsekvenser –Vad händer med svensk välfärd?. Stockholm: SNS Förlag, 2011, s.215-216 
2 Marta Szedehely: ”Äldreomsorg i förändring – knappare resurser och nya organisationsformer”, i SOU 
2000:38, Vård och omsorg, Stockholm: Socialdepartementet, 2000, s.171-224 
3 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/lang/%C3%A4delreformen 
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boende, till brukare och numera kund. Under tiden 1993 till 1999 kom den offentligt 

finansierade äldreomsorgen i privat regi att tredubblas.4  

De senaste åren har allt fler verksamheter inom vård och omsorg gått från att vara 

kommuners och landstings ansvar till att drivas i privat regi, vilket sker genom ett 

anbudsförfarande. Det innebär att fler intressenter, både privata och kommunala, 

konkurrerar om att få driva en verksamhet i ett visst antal år. Vid vinst av anbud vet 

företaget/kommunen att verksamheten, oftast med befintlig personal, ska drivas i deras 

regi under den avtalade tiden och att det sedan ska ske ett nytt anbudsförfarande.5  

Förändring av en ledningsorganisation i samband med att en ny huvudman tar över 

ansvaret innebär nästan oundvikligt konsekvenser för den befintliga verksamheten och 

dess styrning. Visserligen kontrolleras den offentligt finansierade verksamheten, oavsett 

om den ligger under kommunal eller privat regi, av de lagar och regler som instiftats för 

att kunna säkerställa en likvärdig verksamhet.  Sådana krav innebär ofta att man inom 

en verksamhet måste dokumentera vissa specifika händelser och att det är personer på 

en viss position som ska dokumentera. Men trots denna styrning har 

verksamhetsutövarna stor frihet att utforma det dokumentationssystem man vill 

använda sig av i verksamheten. Det står varje utövare fritt att, utöver de av 

anbudsansökan ställda krav, utöka antalet arbetsuppgifter som ska dokumenteras, till 

exempel genom att införa nya kvalitetssäkringssystem eller miljöledningssystem.6  

När en ny organisation ska implementeras, innebär det att den befintliga verksamheten 

med dess personal, ofta ställs inför nya styrnings- och ledningsdirektiv. Den nya 

ledningen kommer att vilja att verksamheten så fort som möjligt blir del i den nya 

organisationen och fullt ut arbetar efter samma system som de övriga verksamheterna. 

Förändringar i organisation och verksamhetsstyrning kommer med andra ord att på ett 

eller annat sätt påverka den verksamhet som bedrivs och de människor som arbetar där. 

Om man drar det tills sin spets så kan det innebära att personalen, från en dag till en 

annan, går från en välkänd och inarbetad typ av ledning/styrning till något helt nytt, 

främmande och kanske skrämmande. 

I denna uppsats kommer vi att genomföra en fallstudie av ett omvårdnadsboende i 

Mellansverige som under våren 2011 gått från att drivas i kommunal regi till privat regi 

efter ett anbudsförfarande. Där vill vi ta fasta på den förändring som personalen erfarit. 

Vi har fått tillgång till omvårdnadsboendet av dess ledning och har intervjuat en del av 

                                                        

 

4 Szedehely SOU 2000:38, s.172  
5 Konkurrensutsättning inom äldreomsorgen, Artikelnr 2004-131-25, Stockholm: Socialstyrelsen, s.33  
6 Agneta Abrahamsson & Lena Agevall: ”Välfärdssektorns projektifiering – kortsiktiga lösningar av 
långsiktiga problem?”, Kommunal ekonomi och politik, nr 4, volym 13, 2009, s. 38-39 
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den personal som varit med om övertagandet. I våra inledande samtal med ledningen 

framkom ett önskemål att vi i vårt arbete bidrar med kunskap om hur personalen tagit 

emot de förändringar som genomförts. Ledningen vill veta hur personalen såg på 

förändringen innan den genomfördes och nu när den är genomförd, hur de tycker att det 

blev. Man vill även veta om personalen var orolig för något särskilt och om de nu anser 

att den oron var befogad. Utifrån detta menar vi att det är intressant att studera 

kommunikationen mellan ledning och personalen, hur förändringsarbetet har lanserats, 

och hur det har upplevts av personalen.  

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera kvalitativt olika uppfattningar om 

den förändring som genomförs på ett omvårdnadsboende vid byte av huvudman. Vi 

kommer att fokusera på hur de anställda talar om det agerande och kommunicerande 

som sker vid byte av huvudman och införandet av nya rutiner. Vår avsikt är även att på 

uppdrag av ledningen vid det aktuella boendet ta reda på hur personalens förväntningar 

innan och under förändringen stämmer överens med hur det upplever att det är idag.  

Frågeställningar: 

 Hur talar de anställda om hur kommunikationen på arbetsplatsen såg ut innan 

bytet av huvudman?  

 Hur talar de anställda om hur kommunikationen på arbetsplatsen såg ut under 

själva bytet av huvudman? 

 Hur talar de anställda om hur kommunikationen på arbetsplatsen såg ut ca 6 

månader efter bytet av huvudman? 

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen tar sin början i ett övergripande problemområde där det även redogörs för 

syfte, avgränsningar samt uppsatsen frågeställningar. I nästa avsnitt berörs den tidigare 

forskningen följt av teoretiskt perspektiv, där vi valt att utgå från diskursanalys. Under 

rubriken metod redogörs för den kvalitativa metod vi valt samt undersökningens 

tillvägagångssätt. Därefter följer ett avsnitt där vi redogör för bearbetning och analys. 

Under resultat presenteras vårt insamlade material, här strukturerat under olika teman, 

innan, under och efter förändringen. I den avslutande diskussionen summerar vi våra 

resultat vilka följs av en mer detaljerad redogörelse. Uppsatsen avslutas med 

implikationer för forskning och praktik.  
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Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras den forskning som befunnits relevant för studien, den består i 

huvudsak av forskning kring kommunikation, med fokus på den interna kommunikationen. 

Avsnittet avslutas med hur vi tänkt att den tidigare forskningen ska kunna användas i vårt 

arbete. 

Vi har valt att fokusera på den interna kommunikationen på arbetsplatsen, och då 

specifikt på hur de anställda uppfattar ledningens budskap och hur det kommunicerats. 

Författarna Jacobsen och Thorsvik skriver i Hur moderna organisationer fungerar7 om 

kommunikation i organisationer. Enligt författarna finns det en traditionell definition av 

kommunikation: “en process där personer eller grupper sänder eller utväxlar 

information”8. Men författarna menar att kommunikation är mer än bara information 

som ska förmedlas, det är även en överföring av känslor, idéer och förhållningssätt. 

Kommunikation kan vara antingen enkelriktad, där information går från sändare till 

mottagare utan att någon återkoppling sker, eller tvåvägskommunikation som genom att 

informationen återkopplas innefattar en dynamisk process.  

För att kunna veta vilken kommunikationsväg som är lämpligast när något ska 

förmedlas krävs att man är medveten om hur de olika kommunikationskanalerna, 

skriftligt eller muntligt, fungerar. Muntlig kommunikation innebär att mer än bara orden 

används för att få fram budskapet, så som tonfall, ögonkast och vad kroppen signalerar. 

Vid muntlig kommunikation uppstår det enligt författarna lättare missuppfattningar än 

vid skriftlig kommunikation. Detta då vi sällan har samma uppfattning om hur en annan 

människas kroppsspråk ska tolkas. Å andra sidan så har den skriftliga kommunikationen 

mycket svårare att förmedla det som författarna kallar “rik information”. I det skiftliga 

budskapet finns begränsat med utrymme vilket gör att den skriftliga informationen 

saknar till exempel nyanser. Det är dessutom svårare och tar längre tid att få 

återkoppling på den skriftliga informationen än på den muntliga.   

Vidare visar Jacobsen och Thorsvik på att det vid flera studier i hur man i organisationer 

kommunicerar har visat sig att de flesta människor anser att den effektivaste formen av 

kommunikation är den muntliga, speciellt om de upplever att de har tidsbrist. Detta är 

något som backas upp av ett flertal ledarstudier som alla visar på att ledare föredrar att 

få informationen tilldelad sig muntligt framför skriftligt. Vad som ska förmedlas är något 

                                                        

 

7 Dag I Jacobsen, Jan Thorsvik: Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur, 2008 
8 Ibid., s.295  
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som påverkar vilken metod att kommunicera som väljs. Information som ska nås av 

många överförs oftast via skriftlig kommunikationsväg. Medan ett mera känsligt 

budskap oftast förmedlas med hjälp av muntlig kommunikation. 

Jacobsen och Thorsvik tar upp tre olika typer av problem som kan uppstå vid 

kommunikation i en organisation: 1, När man vill delge information men det 

uppkommer problem i själva kommunicerandet. 2, När det inom organisationen 

formligen vräker ner information och det är omöjligt att ta till sig allt. 3, När vissa inom 

organisationen avsiktligt undanhåller eller förvanskar informationen. 

Inom organisationer brukar kommunikationsleden se ut som organisationsstrukturen, 

vilket oftast innebär att det finns dels vertikal kommunikation som går både uppifrån 

och ner samt nerifrån och upp. Dels en horisontell kommunikation som sker mellan 

anställda som har liknande arbetsuppgifter och ofta även jämförbar utbildning. Den 

horisontella kommunikationen är mer utbredd inom till exempel en enhet än den är 

mellan olika enheter, vilket enligt Jacobsen och Thorsvik kan bero på bland annat: 1, 

personal som arbetar tillsammans och kanske utför samma arbetsmoment upplever 

samma saker och får liknande intressen. 2, har ofta lika kvalifikation, vilket leder till att 

de har samma språk som underlättar kommunicerandet. 3, de vistas på samma fysiska 

plats under arbetstid och har därmed daglig kontakt. Det är främst den formella 

informationen som brukar tas upp när man talar om vertikal och horisontell 

kommunikation men den informella informationen finns också där som en viktig detalj i 

en organisations kommunikation. Den informella informationen är viktig när det gäller 

att få den formella informationen, till exempel det som muntligt informerats om på 

möten, tolkad kollektivt.9  

I samband med en organisationsförändring blir kommunikationen extra viktig, något 

som Sara von Platen beskriver i sin avhandling Intern kommunikation och 

meningsskapande vid strategisk organisationsförändring10. Avhandlingen tar avstamp i 

en organisationsförändring inom Sveriges television men ämnet torde vara fullt 

överförbart på vilken organisation som helst i förändring. von Platen tar fasta på ett 

stort antal referenser som alla instämmer med vikten av kommunikation i samband med 

organisationsförändring, där kommunikation bidrar till allt från delaktighet, 

engagemang och minskad upplevelse av stress och oro. Hur arbetstagarna tar till sig den 

kommunicerade förändringen påverkar i sin tur hur arbetet med 

organisationsförändringen faller ut. von Platen benämner det som ”nya förståelser”, som 

kommer sig av hur förändringar, nya arbetssätt och ansvarsfördelning kommuniceras. 

                                                        

 

9  Ibid., kap 8 
10 Sara von Platen: Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring: 
en studie av Sveriges television. Örebro universitet: 2006, s.15  
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Hur arbetstagarna uppfattar det som kommuniceras varierar dock. Enligt von Platen 

härrörs det till arbetstagarnas ”bakgrund, positioner och intressen”11. Vilket påverkar 

vad arbetstagarna tar till sig av det kommunicerade, och att det för dem får olika 

innebörd.12  

Den interna kommunikationen fyller även en funktion när det kommer till ”hur 

medarbetare skapar mening”13 för omställningsarbetet i organisationen. Vem som 

kommunicerar avgör hur vi tar till oss av det kommunicerade budskapet. Där 

mottagandet även avgörs av hur och var det sker. von Platen lyfter fram vikten av att 

kommunicera i ett socialt sammanhang.14 Det innebär att kommunikationen sker i ett 

samtal med möjligheter att diskutera och dryfta olika uppfattningar. När 

kommunikationen sker muntligt i ett större sammanhang eller i skriftlig form ökar 

risken att budskapet inte går fram som det var tänkt då dialogen oftast uteblir. Den 

kommunikationen som sker i ett större forum alternativt i skriftligt format har således 

svårare att nå ut med sitt budskap.  

Nilsen & Mäkitalo beskriver i ”Att överbrygga ”vi” och ”dom” – om konsten att ta andras 

perspektiv i samtal om organisationsförändring”15 det som att företagsledningar överlag 

har en alltför förenklad syn på hur de ska kommunicera med de anställda. Det innebär 

en tro på att de mål och visioner som ledningen väljer att kommunicera tolkas på ett 

entydigt sätt inom organisationen, att det som ledningen kommunicerar är transparent. 

Vid en djupare analys är det snarare så att målen tenderar att se olika ut beroende på 

var i organisationen de belyses. De handlar således om vilka förutsättningar som 

mottagaren har. För ledningen innebär det att perspektivet måste vidgas, att ta del av 

hur de andra ser och tolkar målen. Samtalets fokus blir därmed framåtblickande, mot 

vad som önskas uppnå och hur detta ska kunna genomföras. Författarna sammanfattar 

sitt kapitel med att en av de saker många av dagens organisationer strävar efter är att nå 

vad de benämner som det ”reflexiva kunnandet” vilket innefattar en vetskap om samt 

kunskapen att beakta olika perspektiv. 

 Dalfelt m.fl. beskriver organisationskommunikation som ett ämne med en perifer 

ställning inom Medie- och kommunikationsvetenskapen16. I en artikel för Nordicom 

                                                        

 

11 Ibid., s.16  
12 Ibid., s.16  
13 Ibid., 16 
14 Ibid., s.19 
15 Mona Nilsen & Åsa Mäkitalo: ” Att överbrygga ”vi och ”dom” – om konsten att ta andras perspektiv i 
samtal om organisationsförändring”, i E. Jernström & R. Säljö (Red.): Lärande i arbetsliv och var dag.  
Jönköping: Brain Books AB, 2004, kap. 6 
16 Sara Dalfelt, Mats Heide, Charlotte Simonsson: ”Organisationskommunikation. Ett forskningsfält på 
framväxt”,  Nordicom information, nr 2, 2001, 
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(Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning17) skriver de att 

de forskare som ägnat sig åt ämnet har valt att arbeta utanför akademin. 

Organisationskommunikation beskrivs av författarna som ”ett forskningsfält utan 

tydliga gränser”. Författarnas ambition är inte att fastställa hur 

organisationskommunikation ska definieras utan de har snarare för avsikt att bidra till 

att tydliggöra begreppet. Forskningen grupperar sig i två läger, dels de som enbart ser 

till intern kommunikation och de som ser till både intern och extern. 

Boken Kommunikation i förändringsprocesser är en produkt av ett forskningsprojekt vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Redaktörerna beskriver i inledningen18 att den främsta 

orsaken till att organisationsförändringar misslyckas är brister i organisationens interna 

kommunikation. Här påtalas vikten av att satsa på dialog och samarbete i kombination 

med att information sprids på mer traditionellt sätt för att uppnå bästa effekt med 

förändringsarbetet. Genom att arbeta i dialogform uppnås ett meningsutbyte mellan 

deltagarna och det blir mer än ett sändar- mottagare möte, vilket ger ett engagemang 

och en känsla av delaktighet och därmed en ökad möjlighet att uppnå de effekter som 

önskas. Hur pass framgångsrik en organisationsförändring blir kommer sig således av 

hur mottagarna tolkar det kommunicerade. ”Förändringar bör ses som kommunikation, 

och kommunikation både möjliggör och sätter gränserna för hur en förändring initieras, 

implementeras och senare används i organisationen”.19 Här kan vi dra paralleller till von 

Platen och hennes perspektiv på kommunikation som ett samspel. Det innebär att det 

inte är en fråga om överföring utan om något som sker i mötet, i interaktionen mellan 

människor. Via kommunikation kan organisationsmedlemmarnas uppfattningar 

utväxlas och mening skapas.20 

I Kommunikation i förändringsprocesser21, beskriver författaren Monstad vikten av att få 

initial information från närmaste chef då en förändring ska genomföras samt att det sätt 

som kommunikationen sker på spelar roll, då det ligger till grund för förtroendet och 

vilken inställning arbetstagarna har till det som ska åstadkommas. Välinformerade 

arbetstagare får ett större engagemang och en förståelse som gör att de aktivt kan delta i 

organisationsförändringen. Genom att arbeta utifrån de sätt Monstad förespråkar, med 

strategisk kommunikation ökar chanserna för en framgångsrik organisationsförändring. 

                                                        

 

17 Nordicom är en institution inom Nordiska ministerrådet, http://www.nordicom.gu.se/?portal=about 
18  Catrin Johansson, Mats Heide: ”Om organisationsförändringar”, i C. Johansson & M. Heide (red): 
Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö: Liber, 2008, s.11-22. 
19  Ibid., s.22  
20 Von Platen. s.34 
21 Therese H Monstad: ”Strategisk kommunikation i förändringsprocesser”, i C. Johansson & M. Heide 
(red), Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö: Liber, 2008, Kap 6. 

http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
http://www.nordicom.gu.se/?portal=about
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Monstad avslutar sitt kapitel med bland annat orden ”Kommunikation är det som 

konstituerar en organisation och därmed också förändringar”22.  

 Melén Fäldt, Institutionen för psykologi, Lunds universitet, visar att ”Forskningen kring 

förändringsprocesser har inte i lika stor omfattning studerat individer som mottagare 

och genomlevare av förändringar, som de som är initiativtagare till eller leder 

förändringar. När mottagare av förändringar studeras är det ofta utifrån perspektiv med 

anknytning till motstånd till förändring”.23  

I våra efterforskningar och litteratursök om kommunicerande av 

organisationsförändring och med fokus på personalens upplevelse har det varit svårt att 

hitta relevant tidigare forskning. Vilket bekräftas av von Platen i hennes kommentar om 

att ”fältet präglas av ett avsevärt större intresse från praktikerhåll än från den 

akademiska sidan”24.  Johansson och Heide berör svårigheten att hitta forskning kring 

ämnet där de förvisso lyfter fram att forskningen kring organisationsförändringar är 

omfångsrik men att mindre fokus har lagts på att studera hur kommunikationen kan 

komma att påverka och hur det uppfattas ur ett arbetstagarperspektiv. Något som 

uttrycks i det faktum att kommunikation ofta begränsas till att röra hur information ska 

spridas och mindre på hur den kommer att tas emot. Här påtalas även att den forskning 

som bedrivs kan ses som splittrad och med en otydlig akademisk hemvist vilket även 

innebär att det finns en brist på teorier som är genomarbetade för ämnet i fråga.25    

Utifrån den tidigare forskning vi funnit och vad vi valt att studera genom vår fallstudie 

tänker vi oss att övergången mellan de två huvudmännen och hur den kommer att 

upplevas av de anställda kan komma att påverkas av hur de får möjlighet att ta till sig 

den förändring som verksamheten står inför. I den tidigare forskning vi studerat påtalas 

vikten av kommunikation. Det är som von Platen anför, av stor vikt att sätta in 

kommunikationen i ett socialt sammanhang. Vilket i vår studie kan innebära att de 

anställda får möjligheten att ta till sig informationen under ett möte med berörda parter. 

Det innebär en möjlighet att ställa frågor och få svar på dessa. Omställningen innebär 

troligen att följdfrågor dyker upp i takt med att information ges.  

Monstad lyfter fram vikten av att det är den närmaste chefen som kommunicerar en 

organisationsförändring samt att sättet som kommunikationen sker på spelar roll. Då 

våra respondenter arbetar på olika pass och där det är flera pass fördelat över dygnen 

                                                        

 

22 Ibid., s.161  
23 Maria Melén Fäldt: Förändringskompetens: en studie av anställdas upplevelser och lärande i samband 
med organisationsförändring. Lund: Institutionen för Psykologi, Lunds universitet, 1995, s.34  
24 von Platen, s.21 
25 Catrin Johansson & Mats Heide: ”Kommunikation om förändring”, i C. Johansson & M. Heide (red), 
Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö: Liber, 2008, Kap 1. 
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kan det tänkas vara oundvikligt att informationen når dem på olika sätt samt vid olika 

tillfällen och informationen meddelas av olika personer.  

Hur förändringar och nya arbetssätt tas emot kan komma att påverkas av hur lång tid 

mottagarna får för implementering. Finns det öronmärkt tid för att lära nytt och 

reflektera över de eventuellt nya arbetssätt som ska införas eller är det tänkt att det ska 

ske såsom huvudmannabytet, från en dag till en annan? För ledningen som har ett 

budskap att kommunicera och i det här fallet en förändring att implementera är det 

viktigt att ha i åtanke att det kommunicerade budskapet kan tas emot på olika sätt. 

Nilsen och Mäkitalo tar upp hur företagsledningar tenderar att se på kommunikation 

med en förenklad syn, att det som kommuniceras även är det som mottagarna tar till sig. 

På en arbetsplats med olika grader av erfarenheter och förförståelse kan det för vår 

studie komma att bli aktuellt att se huruvida de anställda har en samstämmig eller 

diversifierad syn på det ledningen förmedlat. Mittuniversitetets projekt Kommunikation 

i förändringsprocesser antar ett annat förhållningssätt till hur en 

organisationsförändring kan komma till stånd då de förespråkar dialogen som 

arbetssätt. Graden av engagemang de anställda i vår fallstudie uppvisar, kan komma att 

bero på huruvida de uppfattar att det finns en dialog.  
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Teoretiskt perspektiv 
 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv där fokus ligger på diskursanalys. 

Avsnittet avslutas med kritik mot diskursanalys och varför vi har valt att använda oss av 

det. 

I vårt arbete kommer vi att fokusera på hur personalen talar om förändringsarbetet som 

har initierats, genomförts och i viss mån pågår. Om vi hittar skillnader kommer vårt 

intresse inte att fokuseras på varför dessa skillnader finns. Det kommer snarare att 

handla om att fokusera på att det finns skillnader, då vi tror att det är viktigare att i vissa 

situationer veta att det finns skillnader i hur information och kommunikation upplevs än 

varför det finns skillnader. Med andra ord, att lära sig att hitta skillnader i ett 

sammanhang för att få en fungerande kommunikation i förändringsarbetet. 

Diskursanalys 

Vi har valt att utgå från diskursanalys. Den litteratur vi använt är Diskursanalys som teori 

och metod av författarna Winther Jørgensen och Phillips26. De skriver att diskursteorier 

är ”teorier som lämpar sig för undersökningar av kommunikationsprocesser i olika 

sammanhang”.27 Eftersom vi är intresserade av att studera just 

kommunikationsprocesser i ett förändringsarbete menar vi att detta stämmer väl med 

vårt syfte.  

En diskurs definieras av Winther Jørgensen och Phillips som ”ett bestämt sätt tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”28. I vårt fall handlar det om ett bestämt 

sätt att tala om kommunikation vid förändringsarbete. Diskursteori kan med andra ord 

beskrivas som en språkteori som används för att analysera hur vi skapar vår verklighet. 

Den ser till hur språket används i specifika sammanhang för att skapa mening om ett 

fenomen.  

Fokus kommer inte att ligga på varför det finns skillnader, utan det faktum att om det 

visar sig att det finns skillnader kan dessa även ha betydelse för verksamheten. Målet är 

att medvetandegöra att kommunikation kan upplevas på olika sätt. Det vi kommer att ha 

                                                        

 

26 Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips: Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur, 2000   
27 Ibid., s. 8 
28 Ibid., s.7 
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tillgång till är vad personalen gör, i det här fallet handlar det om språkbruk, hur 

personalen agerar – det som formar verksamheten. 

Vi vill se hur en diskurs skapas på den här arbetsplatsen. Diskurserna skapas i samtal 

mellan människor, hur människor reagerar och agerar. Diskursen är ett sätt att beskriva 

en kultur eller en tradition som är regelbunden. I analysen letar man kontraster, det som 

bryter och är annorlunda i syfte att finna likheter och skillnader mellan människors 

uttalande och därigenom klargöra olika mönster. Den kan för vår del vara ett sätt att 

upptäcka olika grupperingar på den arbetsplats vi valt att studera. 

De angreppssätt som boken tar upp har alla en socialkonstruktionistisk grund. 

Socialkonstruktionism beskrivs här som en samfälld benämning för ett antal nya teorier 

som berör samhälle och kultur. Författarna lutar sig här mot Burrs karaktäristika av 

socialkonstruktionismen, något som delas av de olika angreppssätten. Författarna 

benämner dem som nyckelpremisser29: 

”En kritisk inställning till självklar kunskap”  

Den kunskap vi har om vår omvärld, är inte objektiv i någon absolut mening utan 

snarare något vi uppfattat utifrån vårt eget sätt att kategorisera vår omvärld. Det 

handlar alltså inte om att verkligheten avbildas i en spegel utan något som skapas av 

människor i kommunikation. 

”Historisk och kulturell specificitet” 

Vår syn på världen präglas av att vi huvudsakligen är kulturella och historiska individer. 

Hur vi förstår och företräder världen ur historiskt och kulturellt perspektiv är både 

specifikt och kontingent. Det innebär således att hur vi ser på oss själva och på vår 

omvärld kunde ha sett annorlunda ut och kan även komma att förändras över tid.  

”Samband mellan kunskap och sociala processer” 

Hur vi förstår världen är något som skapas och vidmakthålls i de sociala processerna 

människor emellan. 

”Samband mellan kunskap och social handling” 

Utifrån en bestämd världsbild kan visst agerande ses som något fullkomligt naturligt 

medan andra ses som helt osannolika. Hur de olika sociala världsbilderna ser ut styr hur 

                                                        

 

29 Ibid., s.11-12 
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individerna agerar och utgör därmed en ram där avvikelse kan leda till påtagliga sociala 

konsekvenser. 

Winter Jørgensen och Phillips menar, med stöd av flera olika teoribildningar inom 

området för diskursanalys, att det oftast förekommer flera olika diskurser parallellt med 

varandra i vad de kallar en diskursordning, men där en av diskurserna har 

definitionsföreträde över de andra diskurserna. Den rådande diskursen är stabil så 

länge som dess förutsättningar är beständiga och att det som ses som det normala inom 

den, inte utsätts för starkt ifrågasättande. Det här får i sin tur betydelse för 

utformningen av diskursanalysen. Winter Jørgensen och Phillips skriver att ”Med denna 

ram kan man sedan (bland annat med hjälp av tidigare undersökningar) försöka 

kartlägga de olika diskurserna: vilka olika områden de täcker, hur de var och en ger 

betydelse åt världen, var det råder öppen kamp mellan olika framställningar, och vilka 

självklarheter som de olika diskurserna är eniga om”.30    

 

Kritik 

Kritik som framförts mot socialkonstruktionismen menar att då all slags kunskap och 

social identitet är kontingent31 skulle en logisk följd vara att allt flyter vilket får till följd 

att regelbundenhet och tvång därmed skulle lösas upp i det sociala. Författarna menar 

dock att detta är en förvrängd syn på socialkonstruktionismen. De hävdar tvärtemot att 

flertalet socialkonstruktionister har en syn på det sociala fältet som är mer regelbunden 

och justerande. Det ser det som att kunskap och identiteten är kontingent men att det i 

en konkret situation skulle vara relativt låsta.32  

Vi är intresserade av att ta del av hur de anställda talar om det förändringsarbete som 

genomförts på det aktuella omvårdnadsboendet. Vetskapen om hur de anställda 

upplever kommunikationen under ett förändringsarbete kan ha betydelse för hur man 

inom verksamheten i framtiden planerar genomförandet av förändringar. För att få fram 

upplevelserna i de olika faserna av övergången (innan, under och efter) har vi valt att 

använda oss av diskursteori, då vi anser att det tillsammans med fokusgrupp som 

insamlingsmetod för det empiriska materialet, passar vårt syfte. 

                                                        

 

30 Ibid., s.138 

31 Något som inte är fastställt. Det som framstår som givet ställs fast i handlingarna, vilket vi människor 
förhåller oss/bidrar till. 
32 Ibid., s.12  
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Metod 
 

I avsnittet nedan redogörs för den kvalitativa metod som använts, där ingår även 

undersökningens tillvägagångssätt, urval och de huvudkrav vetenskapsrådet ställer. 

Författaren till Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod, 

Andersen33, beskriver med inspiration av Holme och Solvang den kvalitativa metoden 

som ett sätt att skapa en djupare insikt om det vi studerar. Primärt handlar 

kunskapssyftet här om att förstå och inte om att förklara.  

Metod kan beskrivas som ett systematiskt tillvägagångssätt att ta reda på hur 

verkligheten förhåller sig. Det kan göras genom att se till vilka orsaker som ligger bakom 

en händelse, vilken avsikt som ligger till grund för en handling eller vilken betydelse 

strukturen [eller diskursen - vår kommentar] har för de åsikter och handlingar individer 

har. Andersen lyfter fram att det som främst bör avgöra valet av metodologi är syfte, 

problemställning och slutligen objektområde för undersökningen.34  

Vårt arbete kommer att genomföras som en fallstudie. Vilket i vårt fall innebär att 

undersökningen utförts på en specifik arbetsplats vid ett tillfälle, under en 

organisationsförändring. Studien kommer att ske på ett omvårdnadsboende som just 

genomgått ett anbudsförfarande och bytt huvudman. Omvårdnadsboendet består av 4 

stycken avdelningar och totalt finns där 69 stycken lägenheter. Boendet har bemanning 

dygnet runt och personalen är uppdelad i tre olika pass, dag, kväll och natt. Dag- och 

kvällspassen bemannas av samma personal, en personalstyrka på 52 personer. 

Nattpassen bemannas av en personalgrupp på 15 personer, som uteslutande arbetar 

natt.  

Vår ambition är inte att kunna generalisera utifrån detta, utan att få en ökad förståelse av 

hur en händelse som denna kan tolkas. I vårt arbete har vi alltså valt att använda oss av 

kvalitativ metod för att samla in de empiriska materialen.  Fokus har varit på 

arbetstagarnas upplevelse av hur en organisationsförändring har kommunicerats. För 

att få tillgång till den informationen valde vi att utföra gruppintervjuer med 

dag/kvällspersonal respektive nattpersonal. 

                                                        

 

33 Ib Andersen: Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 
1998, s.31 
34 Ibid., s.31-34 
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Gruppintervjuer  

Vi har i vårt arbete låtit oss inspireras av Wibecks bok Fokusgrupper35 och hennes syn 

på att intervjua i grupp. Vår strävan var att söka skapa mening i grupp, då de i 

intervjusituationen uppmanades att berätta om den organisationsförändring de 

tillsammans upplevt.  

Från Kvale och Brinkmann36 tar vi med oss raderna om att försöka nå det som är viktigt 

för gruppen.37 I kapitel 8, om intervjuvariationer kommer författarna in på diskursiva 

intervjuer. Här ses diskursanalysen som något som kan användas för att se hur texter 

och tal kan komma att användas för att genomföra åtgärder, vilket i vår fallstudie kan 

innebära hur ledningen kommunicerat organisationsförändringen. Kvale och Brinkmann 

citerar här Potter och Wetherell rörande hur de som intervjuar i situationen kommer att 

bli en “aktiv deltagare snarare än som talande frågeformulär”38.  

Trots att vi inte valde att följa det som Wibeck ser som grundläggande i användning av 

fokusgrupper, det vill säga det hon anger som lämplig gruppstorlek, för att kunna 

beteckna en grupp som fokusgrupp har vi ändå valt att använda oss av samma upplägg 

vad det gäller bland annat arbetsplanering och rekrytering, vilket vi redogör för nedan. 

Historik 

Gruppintervju som metod har använts allt sedan 1920 talet av forskare inom 

samhällsvetenskapen. Metoden slog dock igenom när den kom att användas av Merton 

och Lazarsfeld innan andra världskrigets utbrott. 1956 utkom Mertons klassiker The 

Focused Interview som även kom att ge fokusgrupper sitt epitet. Under tiden mellan 

1950-1980 tal har metoden främst använts för marknadsundersökning men har sedan 

1980 talets mitt kommit att öka även inom samhällsinriktad forskning.39 

När används fokusgrupper 

I boken Fokusgrupper lyfter Wibeck fram fyra olika orsaker till att använda 

fokusgrupper. En av dessa ringar in just vad vi avser att titta på, nämligen att förstå 

olikheter. Olika individer uppfattar och upplever vad som sker på olika sätt. Genom att 

använda sig av fokusgrupper kan man få en bättre insikt och förståelse för just detta. Det 

                                                        

 

35 Wibeck Viktoria: Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod: Lund: 
Studentlitteratur, 2010 
36 Kvale Steinar & Brinkman Svend; Den kvalitativa forskningsintervjun; Lund: Studentlitteratur, 2009 
37 Ibid., s.166 
38 Ibid., s.172 
39 Wibeck, s.19-21 
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vanligaste arbetssättet är att göra en jämförelse mellan olika fokusgrupper. Här 

förespråkas en strävan att samla respondenter i grupper som är homogena samt att 

avvikelser grupperna emellan betonas.40  

Om gruppen 

Wibeck tar upp ett antal faktorer som kan komma att påverka hur användbar data en 

fokusgruppintervju resulterar i. Den första faktorn berör intrapersonella faktorer, det 

individuella. Det innefattar personlighetsdrag och hur dessa kan komma att påverka hur 

gruppen interagerar. Det kan handla om demografiska variabler som berör kön, ålder, 

utbildning etc. Här påpekas att interaktionen hjälps av att deltagarna i fokusgruppen 

innehar likartad socioekonomisk historia. Den andra faktorn berör det interpersonella. 

Vilket handlar om hur deltagarna interagerar. Det i sin tur kan komma att påverkas av 

de förväntningar som finns på hur de andra i gruppen ska komma att reagera. Här kan 

gruppdeltagarnas samhörighetsgrad eller möjligen önskan av att få ingå i denna 

samhörighet komma att skapa problem. Detta fenomen benämns gruppkohesion. 

Gruppen kan här komma att tänka på ett gemensamt och rätt sätt vilket kan leda till att 

resultatet riskeras. Faktor nummer tre berör miljöfaktorer. Med miljö avses bland annat 

den fysiska miljön, där vikten av att låta fokusgruppsintervjun ske utanför 

respondenternas arbetsplats. Wibeck tar även upp begreppet ”territorialitet”, vilket blir 

viktigt i fokusgrupper av mindre storlek. Det handlar om hur respondenterna i 

fokusgruppen rör sig i rummet och hur de kan tänkas agera om en särskild sittplats till 

exempel. Detta föranleder att en extra tanke ägnas åt hur rummet möbleras, olika 

placeringar kan uppfattas som olika grad av status. Studier visar att personer som 

tenderar att agera ledande gärna väljer placera sig mer centralt i en grupp.41   

Arbetsplanering 

När det gäller planeringen av arbetet lutar sig Wibeck även här mot D. Morgan som 

anger en process om 4 steg, planering, rekrytering, diskussionsledning och analys. Här 

påtalar författaren att i de fall det ämne som ska behandlas är något som rör 

fokusgruppens arbetsplats kan det vara av stor vikt att inte intervjua grupper med olika 

slags tjänster.42 

                                                        

 

40 Ibid., s.52-53 
41 Ibid., s.29-34 
42 Ibid., s.55 
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Rekrytering till fokusintervju  

Vid rekryteringsarbetet föreslår Wibeck en arbetsordning vilken vi har valt att följa. 

Först har en inledande telefonkontakt tagits, följt av stimulusmaterial i form av ett 

informationsbrev till personalen som skickats via e-post. Därutöver kommer vi att 

närvara vid två tillfällen på så kallade APT, dvs. arbetsplatsträffar där vi avser att 

informera personalen och försöka få respondenter. 

Kritik mot den kvalitativa forskningsintervjun 

För en undersökning som utförs med hjälp av en kvalitativ intervjumetod, i vårt fall med 

inspiration av kvalitativ intervjumetod, finns en risk att respondenterna inte törs säga 

vad de tycker pga. av att de upplever ett tryck från den övriga gruppen. En annan fara 

kan vara det faktum att intervjun antingen sker i en miljö som känns främmande för 

respondenterna alternativt att den sker på deras arbetsplats och att de därmed inte törs 

vara så ärliga med vad de faktiskt anser.43 

Den kvalitativa metoden ses heller inte som en valid metod, då den är beroende av 

subjektiva intryck. Kvaliteten på resultatet kommer sig av forskarens 

”hantverksskicklighet”. Genom detta kan intervjun ifrågasättas som en valid metod då 

den kommer att bero på de subjektiva intryck som forskaren får. Till kritiken kan läggas 

det faktum att resultaten inte går att generalisera. Något som Kvale och Brinkmann 

bemöter med raderna om att det råder en uppfattning där samhällsvetenskapen istället 

för målet att kunna generalisera kommit att ersätta det med möjligheten att den 

kunskap som erfars ska kunna överföras mellan olika situationer. Vilket dock bör ske 

”under beaktande av den sociala kunskapens kontextualitet och heterogenitet”.44 

Undersökningens tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna bestämde vi att båda två skulle delta vid intervjutillfällena och hur 

rollerna som observatör och moderator skulle fördelas mellan oss. Vi bestämde att 

rollfördelningen skulle se ut på samma sätt vid alla samtalstillfällen. I rollen som 

moderator är det enligt Wibeck en fördel att man talar samma språk som gruppen.45 

Vilket gjorde det naturligt att den av oss som har egen erfarenhet av både 

arbetsuppgifterna och förändringsarbetet, fick rollen som moderator. 

Observationsrollen togs av den av oss som helt saknar den här typen av erfarenhet och 

som därmed lättare kan upptäcka sådant som en invigd kan vara ”hemmablind” för. 

                                                        

 

43 Ibid., s.144-145 
44 Ibid., 187 
45 Ibid., s.88-89  
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Förförståelse och överväganden  

Vårt arbete genomförs i en organisation och med en typ av organisationsförändring som 

en av oss känner väl till, det kan ses som både en fördel och nackdel. Här kommer 

förförståelsen att spela en stor roll, dels att den som intervjuar har en insikt om arbetet, 

förstår jargongen och kontexten. Som en fördel kan även lyftas att fram att vi faktiskt fått 

tillträde till arbetsplatsen, samt att respondenterna i intervjumomentet kan komma att 

uppleva en högre grad av förtroende.  

Som nackdel kan ses att med förförståelse dras slutsatser utifrån tidigare erfarenheter 

och därmed riskerar information som kommer fram i intervjun att missas. Något som 

kan leda till en felaktig bedömning. Vilket vi tror oss kunna motverka genom att den 

andre av oss saknar erfarenhet av både bransch och den här typen av 

organisationsförändring och därmed torde kunna se intervjun med andra ögon. Till det 

kan läggas en semistrukturerad intervjumall som är formulerad så att flexibilitet 

uppnås, det innebär att respondenternas svar kan ge upphov till nya frågor och att vi 

inte exakt ringar in vad vi önskar för svar. 

Urval av personer/grupper.  

Vår avsikt med arbetet var att ha ett urval som kan definieras som ett strategiskt urval. 

Genom att dela in våra intervjuer i dag/kväll och nattarbetande hade vi tänkt oss en 

jämförelse mellan dessa, då omvårdnadsboendet kräver bemanning dygnet runt. Det 

innebär att undersköterskor/vårdbiträden på grund av schemaläggning är indelade i två 

olika grupper, dag/kvälls personal och nattpersonal.  Grupperna finns på arbetsplatsen 

olika tider på dygnet vilket gör det intressant att se om upplevelsen av 

förändringsarbetet skiljer sig åt mellan dessa arbetsgrupper.  

Vad vi inte räknat med var att trots att vi från ledningen i företaget hade OK att 

genomföra denna undersökning så upplevde vi att det fanns en tvekan hos delar av 

personalen på omvårdnadsboendet. Det medförde en svårighet att få till de antal som 

Wibeck anger som lämpliga till våra fokusgrupper.  

Vi valde trots det att gå vidare då vi upplevde att de som visade intresse hade något att 

berätta för oss. Urvalet kom nu att omfatta två intervjuer med två personer åt gången 

och en intervju med en person. Vårt perspektiv i arbetet utgår helt från vård och 

omsorgspersonalen och personal från ledningsgruppen är således inte intressant att ha 

med i intervjuerna.  
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer   

Vi har i vårt arbete tagit och kommer att ta hänsyn till dessa principer, vilka syftar till att 

bidra med normer rörande forskning och de som studeras. Vi har även haft i åtanke att i 

de fall en konflikt skulle komma att uppstå hade en avvägning behövt göras mellan de 

ställda kraven på forskning respektive individens skydd.  

De forskningsetiska principerna omfattar 4 huvudkrav:  

Informationskrav, vilket innebär att forskningens syfte ska redovisas för berörda parter, 

samt att deltagande är frivilligt och därmed kan avbrytas när så deltagaren önskar. 

Informationen som meddelas ska även bestå av vilken institution samt namn på den 

person som står bakom projektet. I vår studie valde vi att informera vid flera olika 

tillfällen. Först och främst till ledningen i form av ett PM där vårt planerade arbete 

redovisades, genom ett brev till arbetsplatsen där vi efterfrågade intervjupersoner, samt 

genom två stycken personliga besök då arbetsplatsen genomförde en s.k. 

arbetsplatsträff (APT). Information fick respondenterna dessutom vid själva 

intervjutillfället då vi ytterligare en gång redovisade vårt syfte med undersökningen 

samt att det skedde på frivillig basis.  

Samtyckeskrav, där deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan innefattas, 

det vill säga i vilken omfattning och på vilka villkor det ska ske. Samtliga deltagare i vår 

studie har fått godkänna sitt deltagande utifrån premisserna att det är frivilligt. Vi har 

fått tillträde till deras APT, ledningen har samtyckt till vårt arbete och de har inte aktivt 

arbetat för att värva intervjupersoner bland personalen. Vilket kan ses ur två perspektiv, 

dels att personalen själva har fått avgöra om de önskat delta utan att känna påtryckning 

från sin arbetsledning men även att de anställda kan ställa sig frågande till om 

undersökningen är förankrad hos ledningen och om de gör rätt som ställer upp. 

Konfidentialitetskrav, som i att alla uppgifter om deltagare i en undersökning ska 

behandlas konfidentiellt. I materialet vi samlat in finns inga namn men väl detaljer som 

till exempel arbetsuppgifter som kan avslöja personen. Vi kommer i vår 

resultatredovisning inte att presentera någon sådan information som kan leda till att 

någon deltagare kan identifieras. 

Det sista, nyttjandekravet, innebär att de data som samlats in om forskningsdeltagarna i 

framtiden endast får brukas för forskning. Vilket i vårt fall innebär att vårt insamlade 
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material inte kommer att lämnas ut till någon i något annat syfte än i 

forskningsändamål46. 

Vår tredje intervju kom att bestå av en person och kan därmed inte räknas som en 

grupp. Vi väljer dock att använda oss av denna intervju då personen ifråga valt att ställa 

upp och inte själv kan påverka att vi inte fick någon mer person att intervjua. För vår del 

känns det inte etiskt riktigt och försvarbart att bortse från detta material då personen 

ifråga har tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter så vi väljer alltså att ta med 

även den. 

Intervjuguide 

Vårt arbete har dubbel ambition, dels att försöka finna svar på vår frågeställning; hur 

talar de anställda om hur kommunikationen såg ut, innan, under och cirka 6 månader 

efter byte av huvudman och dels ett från ledningen på den aktuella verksamheten, att ta 

reda på hur personalens förväntningar innan och under förändringen stämmer överens 

med hur de upplever att det idag är. Ambitionen har gått att förena i den intervjuguide vi 

valt att arbeta utifrån.  

För insamling av vårt empiriska material valde vi att använda oss en semistrukturerad 

intervjumall. Målet var att uppnå flexibilitet, vilket innebar att respondenternas svar 

skulle kunna ge upphov till ytterligare frågor samt möjligheten att få dem att tala fritt. 

Genom att inte ställa för detaljerade frågor och exakt antyda vad vi önskade få svar på 

passade det arbetet väl. På det viset kunde vi fånga vad respondenterna upplevde som 

angeläget att tala om. Vi valde att dela in intervjuguiden i en tidsaxel, där vi skrev ner ett 

fåtal ord. Genom att ställa den första frågan flödade sedan samtalen på och 

respondenterna kom att beröra i stort sett det vi intresserade oss för utan att vi behövde 

återvända till intervjuguiden. Den kom istället att fungera som en checklista där vi 

kunde markera vilka ämnen respondenterna berört. Under rubriken inför förändringen 

hade vi till exempel, tankegångar, attityd och allmän stämning. Medan vi under rubriken 

vid förändring använde, klarhet/tydlighet, vad hände. Under den sista rubriken, i 

dagsläget valde vi att ha frågan om de skulle vilja ändra på något.  

Utförande, kritik 

Intervjuerna gjordes 21-23 november, där tiden för intervjuerna varierade från 60 - 80 

minuter. Den första intervjun genomfördes i en avskild lokal på arbetsplatsen. Att 

                                                        

 

46http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002

.pdf  

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
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intervjua inom arbetsplatsen skulle ha kunnat påverka respondenterna negativt. Vi 

uppfattade dock inte att så var fallet. Övriga intervjuer genomfördes i en lugn lokal på ett 

närliggande bibliotek. Där trafikerades de angränsande lokalerna av bibliotekspersonal, 

vilket dock inte uppfattades som störande.  

Under samtliga intervjuer satt vi runt ett ovalt bord där vår placering var på både sidor, 

dvs. vi studenter satt på båda sidor, precis som våra intervjupersoner. Det blev alltså 

ingen ”vi och de” sida.  

Vid två av intervjuerna deltog 2 stycken personer/ intervju. Vid en intervju enbart 1 

person, något som skulle kunna ifrågasättas. Vårt val att ändå genomföra den härrör vi 

till vårt intresse för det den intervjuade önskade förmedla till oss, samt det faktum att 

personen tillhörde nattpersonalen, vars åsikter och upplevelse vi önskade få tillgång till. 

Intervjun kom att tillföra nya infallsvinklar för vårt empiriska material.  

Vår målsättning var att uppnå en gruppinteraktion kring ett ämne och utifrån 

resonemanget att vi valde att låta oss inspireras utifrån Wibecks bok Fokusgrupper 

anser vi oss ha fullföljt vad vi föresatt oss. 

Bearbetning och analys 
Inspelningarna av samtalen vid de tre intervjutillfällena transkriberades ordagrant i 

snar anslutning till intervjuerna medan de intryck vi fick ännu fanns kvar i minnet. Vi 

har under arbetets gång haft en diskussion kring huruvida talspråket skulle stå kvar 

eller om det skulle omarbetas till skriftspråk. Efter att ha läst Trost, Kvalitativa intervjuer 

där han säger; ”Finge jag se mitt talspråk i skrift kanske jag skulle skämmas – och det 

vore oetiskt av intervjuaren att utsätta mig för det”47, bestämde vi oss för att i vårt 

empiriska material, transkripten, använda talspråk men i redovisat resultat och citat 

skriftspråkliggörs texten något. 

De transkriberade intervjuerna sorterades in i tabeller, en tabell per intervju, där den 

vänstra kolumnen i varje tabell består av transkripten. I de nästkommande kolumnerna 

sorterade vi in transkripten, genom tematisering. Där de gavs rubriker utifrån det vi 

tittat efter som till exempel, känslor inför och känner sig delaktig i processen. Vi valde 

sedan att sortera in vad som sades utifrån en tidsaxel, innan, under och efter 

förändringen när vi presenterar dem i resultatkapitlet.  

                                                        

 

47 Trost Jan: Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010, s.154 
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Resultat  
Under resultatavsnittet presenteras respondenternas kommentarer strukturerat i tre olika 

teman, innan förändringen, under förändringen och efter förändringen. Genom att göra 

det i form av en tidsaxel åskådliggörs den förändring organisationen genomgått och 

respondenternas upplevelse tydligare.   

Före organisationsförändringen 

Våren 2011 går det aktuella omvårdnadsboendet över från den gamla huvudmannens 

regi till den nya huvudmannen. Inför övergången informerades personalen om 

övertagandet av ledningen från båda aktörerna. Respondenterna ger uttryck för en 

ambivalens om huruvida man ska gå över till företaget, vad är alternativet? Upplevelse 

av huruvida det egentligen fanns något annat val och var de skulle komma att hamna i så 

fall. I informationen från den gamla huvudmannen rekommenderas personalen att följa 

med till den nye huvudmannen då de inte kan garantera motsvarande tjänst utan istället 

erbjuder en placering inom till exempel hemtjänsten, men inte kan garantera var inom 

kommunen. Upplevelsen av att kommunen inte kunde garantera något jobb speglas i 

citatet: 

Vi var tvungna att stanna. (intervju 2) 

Respondenterna uttrycker att vem som står för driften spelar mindre roll, det som avgör 

är hur verksamheten styrs, vilket stöd de som arbetar får. Trots ambivalens sågs den nye 

huvudmannens entré som tilltalande då de i sin kommunikation till de anställda gav ett 

intryck av att de skulle uppskatta en nyfiken och innovativ personal. 

Var det någonting som fick mig att gå över till Företaget, så var det att de 

uppskattade folk som är innovativa och nyfikenhet och det är precis det jag är. Jag 

ser positiva saker och jag är innovativ. Men… det var det som fick mig liksom att 

känna… att jag följer med. Det var det. (intervju 1) 

Jag hade aldrig jobbat privat i vården så jag kan inte säga att jag visste hur det 

skulle bli och det fick man ju inte veta heller innan, för det är ju ingen som kan säga 

det. Utan bara att det var så professionellt, så bra och att det skulle bli mera 

resurser, de gamla skulle få det bättre helt enkelt. Och det kan jag ju tycka att… det 

är ju inte utefter vem som styr, som avgör om det blir bättre eller sämre utan det är 

faktiskt de som jobbar, vilket stöd man får som jobbare. Det är det som avgör om 

det blir bra eller inte. (Intervju 3) 

Sättet att fördela arbetet innan övertagandet var enligt personalen annorlunda. De talar 

om det som att de tidigare hade mer samarbete då man gemensamt planerade arbetet 

och där personalen fick ta ett större ansvar. 
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Förut vi hade en fika klockan nio när vi hade tagit upp allihop. Vi satt och pratade, 

strukturerade vad som skulle hända resten av dagen. Vi planerade. Vi hade vår 

stund, ca 15 - 20 minuter. (intervju 2) 

Ja, vi fick vara ansvariga! (intervju 2) 

På kommunens tid då kom man när man skulle börja, och så gick man hem när man 

skulle sluta så var det inte mer med det. Om man var tvungen att jobba över, om 

någon var sjuk eller det hände något annat, så skrev man upp det så var det inget 

mer med det. (intervju 3) 

… all rapportering är borta. Det finns ingen muntlig rapportering kvar... bara 

genom pärmarna. Det är ju det man saknar (intervju 3) 

 
 
Under organisationsförändringen 

Enligt respondenterna uttrycks en brist på information, samt en avsaknad av 

kontaktpersoner för de olika situationer som uppstod i samband med övergången 

mellan de två huvudmännen. Ingen representant från företaget fanns tillgänglig/på plats 

och kunde underlätta övergångsprocessen för personalen. Personalen beskriver att de 

känner sig utlämnade, här uttryckt genom följande citat: 

Jag ville ha en chef på plats samma dag vi öppnade, en människa från Företaget 

med en portmonnä. Med möjlighet att vara där, som kunde säga; det finns, det 

fattas och jag ska skaffa det. Det tycker jag borde ha funnits. (intervju 2) 

Respondenterna anser att de borde ha lagts mer ansträngningar på att informera om de 

nya systemen, speciellt då den nya aktören anser att kunden är viktigast. För att kunna 

ta hand om kunden på ett bra sätt förutsätts personalen ha en bra backup, dvs. 

kunskapen om de nya systemen och där samtliga berörda har erforderlig information 

som krävs för att utföra arbetet. Här uttrycks en önskan om en mjukare övergång att 

sätta sig in i det nya systemet, och inte som nu: 

Det känns som om vi fick klara oss själva på något sätt. (intervju 2) 

Som ett exempel kan nämnas den nya mathanteringen, där all personal inte har givits 

samma kunskaper, vilket får till följd att de möjligheter som finns, inte till fullo kan 

utnyttjas. Här uttrycker personalen att ledningen borde ha lagt mer tid på att informera 

kring mathanteringen och hur olika maträtter skulle värmas för att kunna utnyttja 

möjligheterna optimalt. 
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Och vi skulle få en ny matleverantör… och det tycker man ju, det är ju en så pass 

viktig del så det borde de ha lagt lite krut på.. att utbilda oss på hur värmer vi den 

här maten, hur ska det här funka /…/ För det finns ju naturligtvis otroligt bra 

möjligheter,  men man kan inte utnyttja möjligheterna om man inte får veta om 

dem. (intervju 3) 

Respondenterna beskriver att man vid själva övertagandet befann sig i en situation som 

innebar en avsaknad av både materiella ting och kommunikation med ledningspersoner. 

Det berättas om tillfällen där personal för egna pengar gått och handlat varor som 

behövts för att kunna servera frukost till de boende på stället. De redogör för en 

situation där den gamle huvudmannen försvunnit helt och därmed tagit med sig 

förbrukningsmaterial och den nya huvudmannen inte riktigt kommit på plats och inte 

kunnat leverera nytt material och kommunicerat nya rutiner. Ett ”rent kaos” som en 

person uttryckte det, utan arbetskläder och delvis utan mat till frukosten.  

Då det inte kommunicerats från ledningen hur personalen ska lösa situationen som 

uppstod i glappet mellan det gamla och det nya, resulterar det i att personalen själv 

löser problemen genom att kommunicera med varandra och skapar egna rutiner tills de 

nya rutinerna kommunicerats av ledningen. En person uttrycker det som att personalen 

måste fortsätta att fungera och upplevelsen av att det hängde på dem att få 

verksamheten att fungera. 

Vi fick improvisera, inne på vår avdelning. Det var kaos. (intervju 2) 

Gruppen uttrycker en förståelse för att ledningen behöver tid för att omorganisera sig 

men samtidigt en besvikelse över att de själva inte gavs samma tid. Vilket speglas i 

följande citat: 

Vi ska göra hela jobbet på fältet som om de fungerade/.../ de behövde den tiden, 

men vi då? (intervju 2) 

Respondenterna talar om att strukturen i och runt verksamheten inte var tydlig nog. 

Vilket visar sig i att personalen själv med hjälp av varandra har fått löst 

arbetssituationer och fått lära av varandra. Till det kan tilläggas en upplevelse av att 

material saknas och där beställningar och leveranser inte har fungerat optimalt. 

Då är det, ja från början när de tog över så hade vi ju ingenting. Vi hade ju inga 

saker, vi fick ingen hjälp med beställningar, vi var utan saker. Vi blev bara släppta 

så… med allting. (intervju 2) 

Det samlade intrycket av intervjuerna är att personalen har strävat efter att överbrygga 

de brister som uppstått, dels genom att fråga varandra om någon annan vet hur saker 

ska lösas när de saknats instruktioner, men även vid de mer akuta situationerna genom 

att själva lägga ut pengar för att handla de varor som saknades för att kunna servera mat 
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till de boende. Eller letat efter substitut till det saknade, till exempel välling i stället för 

mjölk. 

… vi måste fortsätta att fungera. Jag menar att den första frukosten måste serveras 

utan mjölk. Ja visst, vi kokar välling. Och vi har sprungit över allt och letat… jag vet 

inte… /…/ Och jag vet folk som har gått och köpt mat för egna pengar. (intervju 2) 

Diskussionen kring själva övergången berördes olika mycket vid de olika 

intervjutillfällena. När intervju 2 diskuterar vad som hände vid övergången från en 

huvudman till en annan, håller de sig kvar länge kring tidpunkten vid själva 

övertagandet. En tid där personerna i gruppen beskriver att de kände sig ”ensamma” 

och saknade stöd hos ledningen. Här uppstår en slags konflikt för respondenterna, dels 

för att de direktiv som kommuniceras, inte till fullo stämmer med deras egen syn på hur 

arbetet ska utföras men även på grund av att de i brist på direktiv jobbar på som de gjort 

tidigare. En av respondenterna ger uttryck för att inte tänka, utan bara arbeta på för att 

inte börja må dåligt själv. Parallellt med att de uttalar en förståelse för att ledningen inte 

var närvarande.  

De behövde tid att omorganisera sig. Och jag förstår mycket väl att de behövde tid 

för att omorganisera sig. Men det de inte ser är att vi inte hade någon tid till att 

omorganisera någonting. Vi förväntades fortsätta utföra jobbet som om allting 

fungerade. Så upplevde jag det. (intervju 2) 

Vid intervju 3 gick samtalet snabbt över till att handla om hur arbetssituationen nu 

upplevs. Den turbulens som beskrivits i samband med övertagandet är inget man väljer 

att uppehålla sig vid. Vid intervju 1 (nattpersonal) beskrevs att övergången till ny 

huvudman i princip gick obemärkt förbi och således ingenting som ägnades någon 

längre tid i samtalet. 

Här återges även upplevelsen av att de måste parera för de glapp som uppstår mellan 

den gamla verksamhetens rutiner och fram till det att de nya rutinerna kommunicerats 

och implementerats till fullo. Vilket tar sig uttryck i att personalen får ta till egna 

lösningar. 

Vi får inga arbetskläder, ja då jobbar vi inte i dag. Vi väntar tills arbetskläderna 

kommer. Det kan vi inte säga. Det finns ingen mat. Ja, men då ger vi ingen mat. Det 

kan vi inte göra. Så det hänger på oss att ordna det. (intervju 2) 
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Efter organisationsförändringen 

Innan övertagandet av den nya huvudmannen inleddes arbetsdagarna med ett 

morgonmöte där personalen strukturerade upp dagen och gemensamt bestämde vad 

som skulle göras. I dagsläget inväntar de istället ett skrivet arbetsschema där varje 

person får sin del av dagens arbetsuppgifter tilldelat sig. Personalen beskriver att det 

nya arbetssättet med arbetsschema än så länge måste kombineras med det gamla 

arbetssättet, där man tog ett större personligt ansvar för helheten. Detta pga. att de 

arbetsscheman som nu används emellanåt saknar en del av de arbetsmoment som ska 

utföras.  

Vi kan inte lita på det där(arbetsschemat – vår kommentar), utan vi måste jobba 

parallellt. Med den gamla metoden med ansvar och ändå respektera den nya, för att 

det ska se ut så där /…/  javisst vi följer det, men vi måste ändå räkna själva. 

(intervju 2) 

… helt plötsligt har vi fått det här lappsystemet som vi ska gå efter… och det 

stämmer ju inte heller, de här lapparna. OK, det är ju bra med extrauppgifter, där 

det står att du ska ta skölj och… men det har vi alltid haft. Men just nya som 

kommer, de tittar sig blind på pappret. Och det faller ju bort massor av saker. 

(intervju 3) 

Personalen talar om att problematiken uppkommer då de förväntade datakunskaperna 

hos driftledarna48 inte motsvaras av de kunskaper som genom utbildning tilldelats dem. 

De framhåller att de förstår att det tar tid att lära sig nya saker men att det i dag känns 

som om det är personalen som får ta smällen för de brister som uppstår. 

Vi blir som en kudde. Allt som inte fungerar ramlar ner på oss och vi blir anklagade. 

Så länge det fungerar är man osynlig. (intervju 2) 

Förutom en upplevd brist på uppmuntran upplevs även en avsaknad av förtroende från 

arbetsledningens sida vad gäller personalens förmåga att fördela arbetet.  

Ibland blir man lite idiotförklarad av det här systemet. Du kan liksom inte tänka 

själv, det måste stå vilka du ska ge kaffe och vilka du ska bädda sängen åt.  

(intervju 3) 

Då det personliga schemat tilldelas samma morgon menar respondenterna att det blir 

svårt att ha en framförhållning och i tid planera för vissa moment, de säger att de 

                                                        

 

48 Driftledare – en av omvårdnadspersonalen som i sin tjänst har viss arbetsledarfunktion. 
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därmed saknar kontinuitet. Det nya arbetsschemat innebär enligt deltagarna att man 

inte i samma utsträckning tar ett gemensamt ansvar för helheten, utan att det finns en 

risk att man gömmer sig bakom sitt schema och blundar för andra uppgifter. En 

respondent uttrycker det så här: 

Är man trött och irriterad själv och det kommer en massa nytt folk, då går jag efter 

mitt arbetsschema. Man orkar inte... Sköt du ditt schema så sköter jag mitt. Det har 

blivit så att man arbetar mer ensam för vissa går strikt efter arbetsschemat. Man 

hjälper inte varandra, utan går och sätter sig när de är färdiga.” /.../ “Men det finns 

en massa saker som måste göras, som inte finns med på arbetsschemat. Det är ju 

som ett stort hem. (intervju 3) 

Respondenterna berättar att de numera har gått från muntlig kommunikation till att de 

själva ska ta till sig skriftlig information via ett pärmsystem. Något som enligt 

respondenterna verkar beröra väldigt stor del av kommunikationen inom 

verksamheten. 

Vad man än frågar om så blir man hänvisad till pärmar: Då tittar du här, så följer 

du kedjan ner. Följ sedan den röda tråden så kommer du att hitta källan där... Ja, 

men det var inte det jag frågade, jag ville ju bara prata med dig. Bolla problemen... 

Nej, då hittar du det i den där pärmen... (intervju 3) 

De som arbetar deltid talar om att det inte kan tillgodose sig information i samma 

utsträckning som de som arbetar heltid på grund av kortare arbetspass. 

Vill man ta del av den informationen så måste man göra det på egen tid, på rasten 

eller när man har slutat. Det finns inte en chans att man hinner med det på 

arbetstid. (intervju 3) 

Vid två av intervjutillfällena talar respondenterna om att det har blivit skillnad och att 

det börjar ordna sig med papper och beställningar. Det gäller även upplevelsen av att ta 

till sig information inom verksamheten. Vilket i viss mån även uttalas vid det tredje 

intervjutillfället men att de efterlyser en dialog, att kunna prata med varandra. 

I en av intervjuerna uttrycks uppskattning för att APT numera även omfattar 

nattpersonal och att det under den nye huvudmannens styre kommit att bli 

obligatoriskt, vilket gör att det sker under arbetstid. Något som ses som positivt för 

kommunikationen mellan de olika arbetspassen. Trots att vissa moment ännu inte 

fungerar och att andra har försämrats ser delar av personalen ljust på framtiden, vilket 

speglas i följande citat: 

Men jag tror fortfarande att det kan bli något bra. (intervju 1) 
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För de moment som inte fungerar uttrycks här en frustration, till exempel där 

respondenterna ger uttryck för att ha olika kunskaper om vad som gäller vid till exempel 

beräkning av semester, lön etc. Frustrationen omfattar även informationen som kommer 

ifrån ledningsmötena, här signalerar en del av respondenterna att protokollen finns att 

tillgå i en pärm samtidigt som det i en annan intervju framgår att den informationen inte 

nått dem.  

Och de (protokollen från ledningsgruppsmötena – vår kommentar) finns för oss att 

läsa. Det fick jag reda på häromdagen, att de finns i en pärm att läsa. Det har inte 

jag vetat förut. (intervju 3) 

… för en vecka sedan, så var det någon som jobbade deltid som sa: Var är mina 

semesterdagar? Mina semesterdagar har tagit slut, de är borta. Inte ens vår chef 

visste för en vecka sedan hur de räknar semestern. Hon hade ingen aning, och vet 

fortfarande inte. Hon skulle ha något samtal med löneassistenten. (intervju 3) 

I intervjuerna uttrycks en viss förståelse för de situationer som uppstått, de berättar om 

en verksamhetschef som vid tillfället saknade utbildning om de nya rutinerna och där 

den biträdande chefen ännu inte tillträtt. De talar om att de parerar och underlättar för 

chefen då denne har en tuff arbetssituation. Även gentemot driftledarna uttrycks en 

förståelse för att deras arbete tar tid då de saknar administrativ erfarenhet, är 

rekryterade bland undersköterskor samt att de sitter på två stolar, de är både kollegor 

och arbetsledare. Här uttrycks även en insikt om varför förbrukningsmaterial saknades 

vid övergången. Samtidigt uttrycks en besvikelse över att övertagandet som var planerat 

sex månader i förväg inte medfört en bättre planering och struktur från den nye 

huvudmannens sida.  

Jag har fått en förklaring, de har sagt att den nya huvudmannen inte får komma in 

på stället så länge den gamla äger stället. (intervju 2) 

Dessutom var det så att under hela sommaren var det ju, ja dels är det ju 

semesterperioder då det strular ju till det för det första… och för det andra så var 

det så att chef nr 1 var ensam chef, väldigt länge innan chef nr 2 kom. För att chef 

nr 2 höll på med något annat, inom Företaget då. Och det är ju klart att…    

(intervju 3) 
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Avslutande diskussion  

Vid ett anbudsförfarande skiftar verksamheten huvudman från en dag till en annan, 

vilket resulterar i ett förändringsarbete som påverkar organisationens kommunikation. 

Vi har i vårt arbete tittat på hur de anställda på ett omvårdnadsboende talar om 

upplevelsen i samband med ett sådant förändringsarbete.  

I skiftet mellan de två huvudmännen beskriver respondenterna en arbetsplats där 

gammalt och nytt möts och där det i mötet uppstår ett avbrott. De berättar om 

situationer och händelser där de går från en rutin till en annan, men där en verksamhet 

fortfarande ska bedrivas. Vid de intervjuer vi genomfört framgår att det i verksamhetens 

förändringsarbete finns tre tidsperioder, innan, under och efter övertagandet. Vårt 

intervjuunderlag utgick från personalens upplevelse i samband med övergången från en 

huvudman till en annan och fram till idag, cirka 6 månader efter övertagandet. Vid 

intervjutillfällena fick våra respondenter fritt diskutera kring den här händelsen. Utifrån 

det har vi kunnat utläsa att det respondenterna talar om är kommunikation i olika grad, 

både horisontellt och vertikalt. I arbetet med att analysera intervjuerna utläser vi att 

respondenterna beskriver en diskursordning med två tydliga diskurser (innan och efter 

övergången) med ett tydligt diskursivt skifte vid själva övergången. 

Övergripande diskussion  

Innan 

De kommunikationssätt som fanns på arbetsplasten innan skiftet av huvudman beskrivs 

av respondenterna på så sätt att vi tolkar den som både horisontell och vertikal. 

Horisontell då de tillsammans under morgonen planerade för hur dagen skulle 

struktureras. Där kunde de lägga upp en strategi för arbetet som sträckte sig över längre 

tid än bara det närmsta arbetspasset för dagen. Men även den vertikala, där återges 

upplevelsen av att kommunikationen gick i båda riktningarna, i de fall respondenterna 

var tvungna att arbeta över kunde de meddela ledningen i efterhand att de var tvungna 

att stanna kvar på arbetet. Respondenterna ger uttryck för att arbetet under den tidigare 

huvudmannen utmärktes av dialog och samtal vilket resulterade i att de kände en högre 

grad av ansvar. Ett arbetssätt som ligger helt i linje med det vår tidigare forskning anför. 

 

Inför övertagandet präglades kommunikationen mellan personalen och den nye 

huvudmannen av samtal i och med det möte där de anställda informerades och hade 

möjlighet att ställa frågor kring övertagandet av den nye huvudmannen. På plats fanns 

en högt uppsatt chef från den nya huvudmannen närvarande och besvarade de frågor 

som uppstod hos personalen. Vilket överrensstämmer med det von Platen lyfter fram, 

att vem som kommunicerar avgör hur det tas emot. Respondenterna ger uttryck för att 

den nye huvudmannen lyckats kommunicera förändringen på ett sätt som gav tilltro och 
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goda förhoppningar. Den oro som respondenterna de facto uppgav att de kände innan 

övergången orsakades till största delen av beslutsunderlaget som den gamle 

huvudmannen presenterade, då det upplevdes som alltför osäkert. Det var svårt att 

bestämma sig för i vilken regi ens anställning skulle komma att vara. Skulle de välja att 

stanna hos den gamle huvudmannen trots osäkerheten om var anställningen skulle 

förläggas eller skulle de låta anställningen gå över till den nya huvudmannen och stanna 

i den verksamhet som var bekant och trygg?  

Inför övergången upplever således personalen det som mindre oroligt att gå över till den 

nya huvudmannen än alternativet att välja att stanna kvar hos den gamla och inte veta 

säkert var någonstans rent geografiskt man hamnar men även inom vilken typ av 

verksamhet, vilket kan bero på att kommunikationen mellan personalen och den nya 

huvudmannen upplevts som tydligare och klarare, medan kommunikationen mellan den 

gamle huvudmannen och personalen upplevts som mer otydlig. Något som kan bero på 

att man inte haft tillgång till information i den utsträckning som personalen önskat. I det 

här avseendet kan man säga att den nya huvudmannen har lyckats med det som enligt 

von Platen är så viktigt, att genom kommunikationen ge personalen möjlighet att känna 

sig delaktig och engagerad vilket resulterade i en minskad upplevelse av oro och stress. 

 

Övergången 

Inför övergången fanns en tydlig vertikal kommunikation mellan nya huvudmannen och 

personalen vilket tydliggjorde förväntningarna från arbetsgivaren. Vid övergången 

avbröts den vertikala kommunikationen och det finns olika tänkbara orsaker till detta. 

En orsak som personalen tar upp är det att verksamhetschefen för verksamheten i den 

första huvudmannens regi valde att följa med till den nya huvudmannen, vilket innebar 

att denne direkt efter övertagandet sattes i utbildning och därmed inte fanns tillgänglig 

ute i verksamheten. Personalen tar även upp en annan orsak. Den ledningsperson som 

hade kunskaper om de nya arbetsrutinerna och som av den nya huvudmannen utsetts 

till att vara den som skulle komma och fungera som biträdande verksamhetschef, fanns 

på plats först flera veckor senare. 

Vid tiden för övertagandet inträffade ett att antal incidenter som inte ingick i 

personalens gängse rutiner, till exempel matvaror och förbrukningsmaterial som 

saknades, beställningar som fallerade. Då verksamheten inte tillhör den kategori som 

går att stänga ner då material saknas ställs det krav på att situationen hanteras efter 

bästa förmåga. I en sådan här situation blir behovet av kommunikation extra viktigt. 

Respondenterna berättar om de här händelserna på så sätt att vi kan se att det som 

händer är att personalen utvecklar en ökad horisontell kommunikation där den 

vertikala saknas.  För att kunna servera frukost en morgon samordnas en insamling 

bland personalen för att kunna köpa in de varor som saknas. En av respondenterna 
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uttrycker det så som att de inte fanns någon valmöjlighet utan att det var upp till 

personalen att lösa problemen som uppstod. 

När den vertikala kommunikationen plötsligt inte finns tillhands måste således den 

horisontella kommunikationen bli starkare för att verksamheten ska kunna fortgå. 

Respondenterna berättar om förändringen på så vis att vi kan se att den horisontella 

kommunikationen som fanns inom avdelningen utvidgandes så att den i större grad 

även kom att innefatta grannavdelningarna. Det Jacobsen och Thorsvik beskriver som 

den vanligast förekommande horisontella kommunikationen, den inom till exempel 

avdelningsgränserna, frångås alltså här när den vertikala kommunikationen försvinner. 

Ett glapp uppstår och personalen täpper till det efter bästa förmåga. I intervjuerna 

framkom dock att det fanns en grupp som inte märkte någon större skillnad i sitt arbete 

under övergången, nämligen nattpersonalen. 

Det uttrycks att de på natten inte märkt så mycket av den pågående turbulensen, trots 

att man säger att det även på natten saknades matvaror och förbrukningsmaterial. Det 

är alltså samma arbetsplats, samma boende och samma varubrist. Ändå upplever inte 

nattpersonalen att situationen var så turbulent. Övergången med tillhörande strul 

berörde även nattpersonalen men det utan att de upplevde det som struligt. Det får oss 

att tänka att den ändring i sättet att kommunicera som dag- och kvällspersonalen 

upplevde inte drabbade nattpersonalen i samma utsträckning. Det kan vara så att 

nattpersonalen befinner sig på arbetsplatsen vid en tidpunkt då det inte finns 

arbetsledare på plats vilket kan innebära att nattpersonalen redan tidigare var vana vid 

att arbeta utan eller i alla fall med en annan typ av vertikal kommunikation. Att den 

horisontella kommunikationen är den viktigaste under denna tid på dygnet. utifrån det 

här resonemanget kan vi inte uttala oss med någon säkerhet, utan flera ännu ej 

studerade faktorer måste i så fall beaktas. Så som till exempel om det kanske är olika 

typer av omvårdnadsarbete som utförs beroende på vilken tid på dygnet man arbetar. 

I det här fallet ser det ut som om den information som gått ut till alla har tagits emot 

olika beroende på vilken personalgrupp man tillhör.  Nilsen och Mäkitalo säger i “Att 

överbrygga “vi” och “dom” - om konsten att ta andras perspektiv i samtal om 

organisationsförändring”, att det är viktigt att en arbetsledning inte tror att det som 

kommuniceras uppfattas på samma sätt, att det är transparent. 

Idag 

Då respondenterna beskriver hur de upplever sin arbetssituation i dagsläget ges ett 

intryck av att sättet de kommunicerar på har kommit att förändras. Från en existerande 

dialog innan övertagandet, via ett avbrott under, till att nu ske till större delen via 

papper och dokument. De olika sätten att kommunicera före och efter skiftet av 

huvudman kopplar vi till olika diskurser, där kommunikationen innan övertagandet 

präglades av samtal och dialog samt överrapportering mellan passen. I samband med 
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övertagandet uppstod ett diskursivt skifte, ett av personalen upplevt avbrott i 

kommunikationen. Man kom att befinna sig mellan den gamla diskursen och den nya 

diskursen. I skiftet uttrycks att den vertikala kommunikationen upphörde och att 

avsaknaden kompenserades med en ökad horisontell kommunikation. Till exempel 

rörande rutiner, arbetssätt och problemlösningar. 

I en diskursordning förekommer fler parallella diskurser, där en diskurs för tillfället har 

definitionsföreträde framför de andra. Vi har i vår fallstudie identifierat två diskurser, 

rörande kommunikationen före och efter skiftet. Där den med definitionsföreträde är 

den diskurs som kom efter skiftet och som nu råder. I de olika diskurserna råder således 

olika typer av kommunikation, både horisontell och vertikal. Utifrån intervjuerna tolkar 

vi kommunikationen som rådde innan skiftet som både vertikal och horisontell, här 

upplevde respondenterna en dialog och att de genom morgonmöten tillsammans kunde 

strukturera arbetsdagen. Efter diskursskiftet kom den vertikala kommunikationen att 

dominera, främst genom skriftlig information. Respondenterna efterlyser här en dialog, 

att kunna prata och bolla de problem som uppstår. Istället blir de hänvisade till ett 

pärmsystem där all information finns som i en kedja, där det gäller att söka sig fram. Här 

framgår även att de vägar som ledningen valt att kommunicera via inte till fullo är kända 

för samtliga respondenter, det innebär att inte alla upplever att de har den 

informationen de behöver vilket ger ett intryck av kunskapsglapp. Något som även von 

Platen tar upp, att kommunikation som sker i skriftligt format har svårt att nå ut med 

sitt budskap, vilket här tycks vara ett faktum.  

von Platen redogör för hur arbetstagarna tar till sig den kommunicerade förändringen 

kan komma att påverka utfallet, hon kallar det här för ”nya förståelser”, vilket är ett 

resultat av hur förändringar och nya arbetssätt kommuniceras. Respondenterna ger 

intrycket av att alla inte har kunnat ta till sig/ fått samma information. Det framgick att 

informationsvägarna inte var kända för alla. I takt med att den vertikala 

kommunikationen åter uppstår, om än i en annan form, så får det här till följd att den 

horisontella kommunikationen avtar. Här uttrycks en upplevelse av att arbetet utifrån 

personliga scheman kom att ersätta den horisontella kommunikationen som tidigare 

fanns, vilket går på tvärs mot det som forskningsprojektet Kommunikation i 

förändringsprocesser anför, nämligen att arbete som sker i dialogform främjar 

engagemang och ger de anställda en känsla av delaktighet. 

Respondenterna uppehåller sig kring organisationsförändringen och talar om de olika 

tidsperioderna på olika vis, dels genom att beröra dem olika mycket, dels genom att de 

uttrycker att de har olika grad av kunskap kring de kommunikationsvägar som 

ledningen valt. I de intervjuer vi genomfört kan vi se att det inom respektive 

intervjutillfälle finns en enighet vad det gäller synen på det förändringsarbete som 

genomförts. Samtalen vid de olika intervjutillfällena flyter på, respondenterna fyller i 

och fyller på i samtalen och de framstår aldrig som att de inte delar den uppfattning som 
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de andra uttryckt. Vad som dessutom framgår är att även om de båda dagpassen har en 

unison syn på hur kommunikationen sker, har de nattarbetande inte märkt av skillnaden 

i kommunikationen på samma sätt. Således går det att urskilja en skillnad mellan de två 

dagpassen i förhållande till nattpasset. Respondenterna har med all säkerhet fått samma 

information tilldelat sig men ändå har de tagit emot den på olika sätt. Just det entydiga 

sättet att kommunicera är något som Nilsen och Mäkitalo tar upp, de lyfter här fram att 

målen har en tendens att uppfattas olika beroende på vems perspektiv som antas. 

 

Implikationer för forskning och praktik 

Här redovisas de slutsatser som fallstudien bidragit med och vad det kan innebära i 

praktiken eller för fortsatt forskning. 

Vid en organisationsförändring av det slag som skett vid övertagandet av det i studien 

aktuella omvårdnadsboendet, där i princip allt utom personalen och de brukare som bor 

på boendet byts ut, kan vi konstatera att behovet av kommunikation är stort. I den 

stunden vanor frångås uppstår således situationer som kräver mer kommunikation. 

Personalen måste kunna ges möjlighet att känna att de får stöd och uppbackning oavsett 

vad som händer för att bibehålla en god arbetsmiljö och därmed undvika stress och oro. 

I vår studie har vi kunnat påvisa att det finns skillnader i hur kommunikationen under 

förändringsarbetet upplevts beroende på vilken tid på dygnet personalen arbetar. Det vi 

däremot inte har haft möjlighet att se är vad det är för något som kan tänkas ligga 

bakom denna skillnad. Inte heller om det i praktiken innebär att informationen har 

tagits emot och efterlevs i olika grad beroende på när på dygnet personalen vistas på 

arbetsplatsen. I en eventuell vidare studie skulle det därför vara intressant att titta 

närmare på de olika arbetspassens, såsom dag/kväll och nattens, arbetsförhållanden för 

att se om det finns några olikheter dem emellan som kan vara orsaken till de olika 

upplevelserna av förändringen. Vetskapen om att information upplevs på olika sätt 

beroende på vilket arbetspass man tillhör, möjliggör för arbetsledningen att kunna 

specialanpassa den information som ska förmedlas. 

Vidare skulle det vara intressant att utföra en jämförande undersökning mellan två eller 

fler arbetsplatser som genomgår byte av huvudman. Där det är jämförbara 

verksamheter men olika aktörer som tar över och därmed implementering av olika 

styrdokument. Det skulle vara intressant att se om en sådan undersökning skulle visa på 

skillnader i hur personalen upplever övergången beroende på vem som tar över eller om 

upplevelsen är den samma oavsett aktör.  

Då en ny aktör träder in och därmed tar med sig ett nytt förhållningssätt, en ny diskurs, 

kan även frågan om det finns ett arbetssätt som är lämpligt för alla arbetsplatser ställas. 

Finns det vinster att göra med att bibehålla delar av den gamla organisationens 
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arbetssätt? Optimalt torde vara att sakta implementera en ny diskurs/arbetssätt för att 

få med sig samtliga i personalen och förfina det som fungerat väl och därmed utarbeta 

ett nytt gemensamt arbetssätt. 

Genom de personliga scheman som tilldelas varje morgon skapas en ”du sköter ditt/jag 

sköter mitt” mentalitet. I praktiken riskerar det här att leda till en ökad tröghetsfaktor 

där det flexibla arbetssättet minskar till förmån för det skrivna arbetsschemat. Vad vi 

sett är att personalen talar om att de idag gör det som finns på schemat och övriga 

uppgifter tenderar att tappas bort. Det som tidigare var självklara arbetsuppgifter som 

togs hand om av den som hade tid, är idag uppgifter som försvinner om de inte finns på 

schemat. Flexibiliteten i det dagliga arbetet har alltså minskat och en risk för en ökad 

tröghetsfaktor har uppstått.  

Kommunikation är ett intressant ämne som spänner över många områden. God 

kommunikation kan medföra en engagerad och delaktig personal men genom att inte 

kommunicera eller genom att välja fel kommunikationsmetod kan resultatet bli det 

motsatta och medföra en dålig arbetsmiljö. Något samtliga arbetsledningar borde ha i 

minnet, oavsett om de står inför en organisationsförändring eller ej är att, allt 

kommunicerar, både det man gör och det man väljer att inte göra. 

Så frågan är vad en arbetsplats bör sträva efter, horisontell och/eller vertikal 

kommunikation.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
Hej, 

Vi heter Annika Almqvist Höddelius och Petra Holmgren Reichler och läser sista 
terminen på programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Vi 
ska nu skriva ett examensarbete.  

Ni har nyligen varit med om en omorganisation, vilken vi är mycket intresserade av att 
få veta mer om och skriva om. Därför undrar vi om ni skulle kunna tänka er att dela med 
er av era erfarenheter till oss. 

Vår förhoppning är att få fram en ökad förståelse för vad som händer vård- och 
omsorgspersonalen vid omorganiseringar. En ökad förståelse skulle eventuellt kunna 
underlätta för personalen vid nästa anbudsförfarande. 

Vårt arbete har godkänts av ledningen på XXXXX, som kommer att få del av resultatet. 
Resultatet av vårt arbete kommer vara anonymt. 

Vi hoppas att ni kan tänka er att träffa oss i grupp och prata om era erfarenheter. Vår 
tanke är att träffa tre olika grupper, två grupper med personal som jobbar dag/kväll och 
en grupp med nattpersonal. Vi kan tänka oss grupper om 3-5 personer men de kan 
givetvis vara större om ni är många som kan ställa upp.  

Vi kommer att hålla till i Blåsenhus, mellan Slottet och Botaniska trädgården. Det finns 
ingen möjlighet för oss att erbjuda ersättning för er tid men som tack för ert deltagande 
erbjuder vi fika och en guidad visning i Tropiska växthuset som avslutning på mötet.  

Den 15 nov och 17 nov har ni APT och då kommer vi att finnas på plats för att ge lite mer 
information och svara på eventuella frågor. 

 

Datum för intervjuer;  

Nattpersonal måndag 21/11, dag/kvälls personal tisdag 22/11 och 
onsdag 23/11. Alla tillfällen är mellan klockan 18.00 och 19.00 och 
därefter tar vi en tur i Tropiska växthuset, ca 1 timme. 

 

Tack på förhand                                                                         

Annika & Petra 

Annika Almqvist Höddelius, 0000 - 000000, xxx.xxx@xx.se     
Petra Holmgren Reichler, 1111 - 111111, xxx.xxx@xx.com           
Handledare, docent Irving Palm, tel 018-471 11 92, Sociologiska institutionen, 
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