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SAMMANDRAG 

 

Change Fatigue är ett begrepp som vuxit fram ur det faktum att omorganisationer idag sker 

på kontinuerlig basis och att medarbetare därmed känner sig trötta på förändringar. 

Begreppet är relativt utforskat inom vård och omsorg. Trots detta är fenomenet ett växande 

problem i dagens samhälle och är således inte unik för någon specifik bransch. I denna 

fenomenologiska studie undersöks definitionen av begreppet i och med att 

grundforskningen som finns inom ämnet är begränsad. Vidare undersöks hur chefer inom 

fyra statliga verk, utöver vård och omsorg, hanterar fenomenet. Datainsamlingen följer en 

fenomenologisk metod och fyra teman som identifierats utifrån fenomenet; definition, 

orsaker, åtgärder och bidragande faktorer. Resultaten visar att Change Fatigue kan 

förklaras som passiv uppgivenhet vilken framkommit genom flertalet och misslyckade 

omorganisationer. Intervjuade chefer belyser vikten av att inkludera medarbetare i 

förändringsprocessen för att åtgärda problemet. Trots konkreta förslag på åtgärder tycks 

samtliga chefer avsätta begränsat med tid på att åtgärda och förebygga fenomenet. En ny 

aspekt som inte har framkommit i tidigare studier är medarbetares personlighet och 

privatliv. I denna studie framkommer det att dessa två faktorer bidrar till förekomsten av 

fenomenet.   
 

  
Nyckelord: Change Fatigue, offentlig sektor, omorganisation, chefer, åtgärder 
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1. INLEDNING	  
 

I det inledande avsnittet presenteras studiens bakgrund samt det nuvarande 

forskningsläget. Därefter beskrivs och motiveras behovet av studier inom det valda 

forskningsområdet. Vidare presenteras och motiveras studiens syfte, avgränsning och 

disposition. 
 

1.1 BAKGRUND 

“Två av tre organisationsförändringar misslyckas på ett eller annat sätt. I värsta fall kan 

det leda till sjukskrivningar, produktionsbortfall och kompetensflykt. För att lyckas gäller 

det att få medarbetarna engagerade i förändringsarbetet.” (Zeidler, 2015) 

 

Förekomsten av förändring inom organisationer ökar i takt med tiden och är nuförtiden 

mer regel än undantag (Stensaker & Meyer, 2011, s. 107). Organisationer verksamma i 

dagens samhälle verkar i ett nästintill permanent tillstånd av organisatorisk förändring 

(Aronowitz et al., 2015). Omkring två tredjedelar av alla omorganisationer misslyckas, 

detta trots att förändringarna har till syfte att generera positiva effekter som gynnar 

organisationen både på kort och lång sikt (Zeidler, 2015; Serrat, 2010). För att nå en lyckad 

omorganisation krävs det att medarbetarna stödjer förändringsarbetet och dess huvudmål 

från början till slut (Scott-Morgan, 2001). Hur cheferna hanterar och inkluderar 

medarbetarna i förändringsarbetet är därmed avgörande för medarbetarnas engagemang i 

arbetet (Ibid). 
 

Tidigare forskning talar för hur omorganisationer kan och bör genomföras, men mindre om 

vad organisatorisk förändring gör med medarbetaren som individ (Winter, 2013). 

Medarbetare kan reagera negativt på förändringsarbete och uppvisa känslor så som stress, 

osäkerhet och ångest (Chatzinikou, 2015, s. 674). Två begrepp som vuxit fram ur de 

negativa effekter som förändringsarbeten kan ha på medarbetare är Change Resistance1 

och Change Fatigue2 (Winter, 2013). Change Resistance är ett fenomen där medarbetares 

motstånd till organisatorisk förändring kan förklaras av individers värderingar, vanor och 

mentala hälsa (Harich, 2010). Förändringsmotståndet kan handla om en fullständig vägran 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I denna uppsats kommer termen förändringsmotstånd att användas synonymt med Change Resistance.   
2 I denna uppsats kommer termen förändringströtthet att användas synonymt med Change Fatigue.  
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att samarbeta alternativt avsaknad av stöd för vissa specifika förändringsplaner (O´Connor, 

1993). Change Fatigue är inte en vägran att samarbeta utan snarare att medarbetare hamnar 

i ett slags apatiskt tillstånd där de känner sig trötta på att förändra (Beaudan, 2006). Det 

kan vara skadligt för en organisation att genomföra förändringar då medarbetare som är 

förändringströtta är negativt inställda mot ytterligare förändringar (Turner, 2012). 
 

Change Fatigue som begrepp började väcka uppmärksamhet på 1990-talet och till skillnad 

från Change Resistance har endast lite forskning gjorts om dess orsaker och potentiella 

lösningar (Winter, 2013). Enligt Winter (2013) är chefer den part i en organisation som 

med största sannolikhet kan påverka graden av Change Fatigue hos medarbetare. För att 

lyckas med omorganisationer är det således av största vikt att upptäcka fenomenet för att 

vidare förebygga det; en utmaning för alla chefer som skulle underlättas ifall det fanns mer 

forskning på ämnet (Turner, 2012). 
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Organisatorisk förändring påverkar människor då det är de och inte processer eller teknik 

som eventuellt motsätter sig förändring (Serrat, 2010, s. 2). En erkänd norsk professor 

inom organisationsförändring är Inger Stensaker. Hon menar att hur medarbetare reagerar 

på organisatorisk förändring baseras på graden av tidigare erfarenhet av omorganisationer 

(Stensaker & Meyer, 2011). Chefers försök till att genomföra förändringar kan komma att 

resultera i att de istället skapar en känsla av frustration hos medarbetare i en organisation 

(Perlman, 2011). Förmågan att hantera förändring samt förmågan att förutse och hantera 

medarbetares sätt att reagera på den är således centrala utmaningar för chefer (Stensaker & 

Meyer, 2011, s. 106). 
 

”There is little literature discussing Change Fatigue in detail” (Winter, 2013). Litteraturen 

som redogör för och diskuterar Change Fatigue samt de bakomliggande orsakerna är 

begränsad (Ferguson, 2011). Den vetenskapliga disciplin där fenomenet är som mest 

utbrett är inom vård och omsorg (Winter, 2013). Forskare som har studerat Change Fatigue 

inom området vård och omsorg menar att förändringströtthet är ett resultat av avlösande 

och utdragna förändringsprocesser. De menar även att förändringströtthet kan vara en följd 

av brist på tillit till ledningen efter en svag arbetsinsats av chefer (MacIntosh et al., 2007; 

McMillan & Perron, 2013; Reineck, 2007).  
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Förekomsten av Change Fatigue är dock inte unik för någon specifik bransch utan är 

istället ett fenomen som växer och blir mer vanligt som följd av att förändringstakten 

accelererar (Perlman, 2011). Begreppet är inte en term som används i stor utsträckning och 

därmed finns det ingen utarbetad vetenskaplig definition. (Ferguson, 2011). Detta har väckt 

vårt intresse att i första hand definiera hur fenomenet uppfattas ur ett chefsperspektiv.  

Merparten av den forskning som finns täcker inte chefers roll i att motverka fenomenet 

Change Fatigue. Följaktligen vill vi se hur det hanteras av chefer inom ett annat område än 

vård och omsorg, men fortfarande inom ramen för offentlig sektor.  
 

1.2.1 Forskningsfrågor 
1) Vad är Change Fatigue utifrån ett chefsperspektiv?   

2) Hur hanterar chefer inom offentlig sektor Change Fatigue? 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att fastställa om begreppet Change Fatigue är känt hos chefer 

som har medverkat vid omorganisationer inom offentlig sektor. Därefter är syftet att bidra 

med en ökad förståelse för fenomenet samt se vilka åtgärder som chefer eventuellt vidtar 

för att motverka förändringströtthet. Det empiriska resultatet avser att ge en bild av vilka 

uppfattningar av begreppet Change Fatigue som kan uppkomma under en omorganisation. 

Kunskapen kan bidra till ökad förståelse och därmed sätt att effektivt motverka problemet i 

alla typer av verksamheter. Följaktligen har studien likväl teoretisk som praktisk relevans.  
 

1.4 DISPOSITION 
I det inledande kapitlet presenteras det valda forskningsområdet, bakgrundsinformation, 

forskningsfrågor samt syftet med studien. Därefter presenteras tidigare forskning av 

begreppet Change Fatigue; definition, orsaker, åtgärder och bidragande faktorer. 

Metodkapitlet beskriver tillvägagångssätt, forskningsansats och studiens kvalitet. I empirin 

presenteras insamlad data genom intervjustudien, vidare kopplas det empiriska underlaget 

till tidigare forskning i en avslutande analys och diskussion. Avslutningsvis framförs 

studiens bidrag samt förslag på vidare forskning inom ämnet Change Fatigue. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Följande avsnitt presenterar tidigare forskning rörande fenomenet Change Fatigue. Som 

tidigare nämnt är begreppet ett relativt oetablerat koncept. En systematisk sökning av 

begreppet i olika databaser har genomförts i syfte att gå igenom den litteratur som finns 

tillgänglig. Således presenteras merparten av vad som är skrivet om Change Fatigue i 

detta avsnitt.  
 

2.1 DEFINITION 
Change Fatigue kan definieras som en allmän känsla av apati eller passiv uppgivenhet mot 

organisatorisk förändring (Perlman, 2011; Turner, 2012). Det handlar inte om att bevilja 

eller avslå en organisationsförändring utan snarare en allmän känsla av apati gentemot den 

(Ibid). Fenomenet kan således beskrivas som en känsla av frustration, misstro och en 

cynisk inställning att varje förändring är dömd att misslyckas redan från start (Ace & 

Parker, 2010, s. 25). Individer med Change Fatigue har varken energi för att försvara 

rådande läge eller tillräckligt med intresse för att fullfölja förändringsprocessen (Turner, 

2012). Fenomenet bidrar till att medarbetare tappar fokus, hopp och entusiasm till att arbeta 

(Serrat, 2010, s. 3).  
 

Medarbetare som känner sig förändringströtta beskriver fenomenet som känslan att man 

gör allt rätt, men när det är över vill de flesta ha en paus innan nästa våg och det är inte 

alltid möjligt vid flera förändringar på följd (Hyde, 2014). Medarbetarna börjar istället 

ignorera omorganisationen för att sedan hoppa tillbaka till gamla rutiner (Beaudan, 2006, s. 

1).  
 

Ett tecken på att en organisation har Change Fatigue är att det finns en ovilja att dela eller 

kommentera uppgifter rörande diverse prestationer (Beaudan, 2006, s. 3). Det kan även 

finnas en ovilja att ta del av information rörande förändringsarbetet (Serrat, 2010, s. 3). 

Andra typiska kännetecken för Change Fatigue kan exempelvis vara att medarbetare 

kommer för sent till jobbet alternativt lämnar för tidigt, tar för långa luncher, är stressade, 

inte är mottagliga för nya idéer samt saknar resultatmål (O’Keefe, 2011).  
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2.2 ORSAKER 
Phillips (2007) menar att förändringströttheten i en organisation påverkas av 

medarbetarnas tidigare erfarenheter av omorganisationer. Fenomenet kan således vara en 

följd av att omorganisationer ständigt avlöser varandra (Ibid). Bernerth et al. (2011) 

bekräftar detta och menar att Change Fatigue kan uppstå om en organisation gått igenom 

flertalet förändringar på följd. Även förändringar som löper parallellt med varandra kan 

bidra till uppkomsten av Change Fatigue (Abrahamson, 2004). När förändringarna sker 

jämsides med varandra går respektive förändring långsammare att genomföra. Varje 

förändring blir då mer benägen att misslyckas och risken för att förändringströtthet kan 

uppstå ökar. (Ibid) 
 

Fergusson (2011) menar å andra sidan att Change Fatigue orsakas av kronisk misskötsel av 

förändring snarare än ett direkt svar på själva förändringen. Tröttheten kan bero på att 

medarbetare förväntas lära sig nya färdigheter, roller och beteenden utöver sina vanliga 

uppgifter (Ibid). Abrahamson (2004) tror att Change Fatigue uppstår när ett 

förändringsarbete överges halvvägs eftersom att det uppstår ett bättre sätt att utföra något 

på. Medarbetarna upplever således att förändringarna inte gör märkbara skillnader eller 

förbättringar för organisationen och tycker därav inte att det är värt att delta (Winter, 

2013). Negrin (2013) har en liknande bild av Change Fatigue och menar att det inte är ett 

fenomen som hänvisar till det faktum att medarbetare är trötta på förändring. Hans åsikt är 

att Change Fatigue hänvisar till hur förändring hanteras, hur lång tid det tar att gå igenom 

den och hur utbrända medarbetarna blir av processen (Ibid). 
 

Generellt tycks den litteratur om Change Fatigue som finns vara överens om att fenomenet 

orsakas av förändringar som sker alltför snabbt, förändringar som inte förvaltas väl eller 

med en förändring alltför snabbt efter den senaste utan tid för återhämtning (McCann, 

1999, refererad i Winter, 2013, s. 43). 
 

2.3 ÅTGÄRDER 
Fenomenet bör identifieras så tidigt som möjligt i förändringsprocessen för att på bästa sätt 

förebygga och åtgärda problemet (Ace & Parker, 2010, s. 25). För att minska förekomsten 

av Change Fatigue menar Turner (2012) att chefer bör skifta tänkandet bort från en 

projektbaserad strategi mot en mer systembaserad strategi. Ett systemtänkande i 
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förändringsarbetet är viktigt för att inse att samtliga förändringar är anslutna till varandra 

och kommer att påverka hela organisationen (Ibid).  
 

Bland andra Serrat (2010, s. 1) redogör för vikten i att inkludera de människor som på 

något sätt berörs av omorganisationen; “Folk kommer att hjälpa till att bygga vad de 

skapar.” Även Beaudan (2006) menar att chefer borde arbeta från botten i organisationen 

och på så vis lära sig vad som fungerar och inte, vidare bör en realistisk plan för varje 

specifikt fall utformas. Med detta tänkesätt kan organisationen bemöta motstånd utan 

trycket av att behöva visa omedelbara resultat (Ibid). Serrat (2010, s. 3) bekräftar detta och 

menar att lösningen till att motverka Change Fatigue är att på kontinuerlig basis förbättra 

förändringsprocessen i mitten eller botten av organisationen för att upprätthålla ett 

långsiktigt välbefinnande i organisationen. Det är även avgörande för utfallet av 

omorganisationen att engagera de individer som är mest drabbade av förändringen (Turner, 

2012). De personer som berörs av förändringen kan vara organisationens största tillgång 

eller dess största hinder. Det gäller att engagera dem i planeringen för att på så sätt minska 

eller helt eliminera Change Fatigue. (Ibid)  
 

I stället för att ställa höga förväntningar genom en formell, väl synlig lansering bör chefer 

konstruera varje del i förändringsarbetet från grunden (Beaudan, 2006). Genomförandet av 

förändringen bör således även anpassas till verksamheten. I stället för att påskynda 

förändringsprocessen bör chefer därmed lägga tid och resurser på att driva ständiga 

förbättringar genom att skapa utbildning och förståelse. Detta för att driva förändringen 

framåt och på rätt spår. (Ibid)  
 

Vidare beskriver Turner (2012) att det är viktigt att avsätta tid och resurser för 

förändringsarbetet. Negrin (2013) menar å andra sidan att ju snabbare förändringen 

genomförs desto snabbare kan organisationen nå ökad prestanda. För att minska Change 

Fatigue tror han det är mest fördelaktigt att påskynda medarbetarna genom förändringen 

för att de snabbt ska kunna njuta av det positiva resultat som förändringen ger (Ibid). Hyde 

(2015) talar från egna erfarenheter och menar även han att förändringsprocessen bör 

påskyndas då medarbetare föredrar tiden efter förändring i och med att arbetet då kan 

stanna densamma för ett tag.  
 

Turner (2012) belyser vikten av att se till att varje del i förändringsprocessen har ett 

detaljerat och dokumenterat resultat. Hon anser att många förändringsinitiativ påbörjas 
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utan ett väldefinierat syfte och utan en tydlig förståelse av resultatet. Regelbunden kontroll 

av medarbetarnas framsteg genom övergångsprocessen och organisatorisk anpassning kan 

förebygga Change Fatigue. (Ibid) Ingen gillar förändring för förändring skull; människor 

vill, behöva och förtjänar att veta varför förändring är viktigt (Hyde, 2014). 
 

2.4 BIDRAGANDE FAKTORER 
Enligt Hyde (2015) kan ålder vara en bidragande faktor till förändringströttheten. Han 

menar att äldre yrkesverksamma personer kan känna sig uppgivna och som att de för en 

hopplös kamp mot förändringar. Medarbetares arbetslivserfarenhet verkar därmed kunna 

ha en inverkan på utfallet av förändringsarbetet (Ibid). Orlando (2013) har presenterat ett 

resultat vilket bygger på en femårig undersökning av en grupp lärare som vardera har 

undervisat i tjugo år eller mer. Problemet var att dessa lärare ej använde en nyligen 

implementerad teknik i samma utsträckning som nyanställda lärare. En framstående faktor 

varför denna skillnad fanns i Orlandos resultat var att de lärare som undervisat i minst tjugo 

år hade Change Fatigue. (Ibid)  
 

2.5 KRITIK MOT TIDIGARE FORSKNING 
Lengnick-Hall et al. (2011) menar att det är positivt att det finns en motståndskraft då 

denna tillåter att team håller jämna steg med förändringar, återhämtar sig från oavsiktliga 

konsekvenser och skapa nya möjligheter. Även MacIntosh (2007) är inte övertygad om att 

Change Fatigue är ett relevant begrepp att använda och menar att resultatet i slutändan kan 

bli bra även om det är motgångar under genomförandet av en omorganisation. Vidare 

belyser han det faktum att det inte finns fullständiga studier som undersöker fenomenet 

genom hela organisationsförändringen och därmed inte tar hänsyn till det slutgiltiga 

resultatet. (Ibid) “The train may have left the station but the journey is incomplete.” 

(MacIntosh, 2007, s. 23) 

 

Den huvudsakliga svagheten i denna studie är det faktum att grundforskningen inom ämnet 

är begränsad och det kan därmed vara svårt att förlita sig på den litteratur som finns 

tillgänglig.  
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3. METOD 

 

I följande avsnitt presenteras de metodval som gjorts vid utformningen av studien samt den 

ansats som använts i utförandet av studien. Vidare förs en diskussion rörande 

tillvägagångssätt för datainsamling, kvaliteten och trovärdigheten i materialet. 
 

3.1 FORSKNINGSANSATS 
Vi har valt en fenomenologisk ansats i denna studie då forskare inom denna ansats har 

uppfattningen att världen vi lever i är socialt konstruerad och att individen själv formar 

förståelsen för denna (Fisher, 2007, s. 20). Ansatsen har således ett induktivt 

förhållningssätt då det är empirin och inte teorin som utgör utgångspunkten i studier som 

bygger på fenomenologisk ansats (Karlsson, 1993, refererad i Szklarski, 2009). Det 

omvända, deduktiv ansats, innebär att utifrån teorier som redan existerar välja olika 

egenskaper på exempel ett visst fenomen, vilket vi i detta fall inte har möjlighet eller 

ämnar göra (Saunders et al. 2012). 
 

Begreppet livsvärld används ofta för att förklara individens upplevelse av sin vardag samt 

dennes förhållningssätt till omvärlden (Wikgren, 2003). Fenomenologi är en metod som 

hänvisar till det sätt vilket vi som individer uppfattar och förstår vår egen livsvärld (Ibid). 

Förståelsen för världen vi lever i formar individen själv utifrån följande attribut: (1) dennes 

tolkning av verkligheten vilken är influerad av normer och deras personliga sätt att se på 

omvärlden, (2) andra individers tolkningar av omvärlden samt (3) kompromisser och 

överenskommelser som uppstår ur förhandlingar utav de två förstnämnda. Vidare är 

forskare inom denna ansats, liksom vi, intresserade av egenartade händelser i en specifik 

situation, även om vi senare kommer att kategorisera den detaljerade informationen. En 

nyckelfråga inom forskningen är; “Kan vi generalisera hur människor bestämmer att 

agera i en viss situation?” (Fisher, 2007, s. 21). Det utforskade fenomenet kan vara av ett 

allmänt intresse i en viss tid, som till exempel upplevelsen av stress i vardagen (Szklarski, 

2009, s. 135). Vi kommer därmed studera de beskrivningar som individer ger av Change  

Fatigue utifrån deras verklighet. 
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3.2 FORSKNINGSDESIGN 
Change Fatigue är ett relativt outforskat fenomen och för att kunna uppfylla vårt syfte att 

undersöka utvalda informanters sociala verkligheter har kvalitativ metod använts då denna 

anses vara lämplig i studier där forskningsområdet är relativt okänt (Saunders et al., 2012). 

Kvalitativ metod är således det naturliga valet inom fenomenologisk ansats då kvantitativ 

forskning inte överensstämmer med tankesättet att världen vi lever i är socialt konstruerad. 

Det övergripande målet för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör 

individer och situationer i individers sociala verklighet. På det sättet skiljer sig detta synsätt 

från den kvantitativa metoden där man observerar, registrerar och mäter en mer eller 

mindre given verklighet vilket vi inte ämnar göra. (Ibid)  

 

3.3 DATAINSAMLING 
Bogdan & Taylor (refererad i Bryman, 2011, s. 33) har studerat och beskrivit 

fenomenologi: ”för att kunna förstå innebörden i en människas beteende försöker 

fenomenologen se saker och ting utifrån den personens perspektiv”. Med det som grund 

har vi valt att basera vår datainsamlingsmetod på semistrukturerade intervjuer, en 

intervjuform som bygger på att intervjuerna inte är lika standardiserade som vid traditionell 

metod. Saunders et al. (2012) menar att semistrukturerade intervjuer är lämpliga för studier 

där det är viktigt för forskaren att erhålla en djupare förståelse för forskningsdeltagarnas 

ståndpunkter och förhållningssätt, vidare bidrar metoden med djup till insamlad data. 

Denna typ av intervjuform framkallar förklaringar och reflektioner som informanterna ger 

av fenomenet (Saunders et al., 2012, s. 137). 
 

Intervjuerna utgår från ett fåtal exempelfrågor indelat i teman som varierar beroende på 

situation (Saunders et al., 2012, s. 374). Då informanterna ska använda sig av egna ord för 

att beskriva erfarenheter har vi under samtliga intervjuer börjat med en allmän fråga som vi 

sedan har byggt vidare på med särskilda följdfrågor (Back & Berterö, 2009, s. 151). 

Frågorna är inte fastställda och anpassning sker beroende på flödet i samtalet. Detta är 

väsentligt för att inte riskera att påverka informanternas svar (Ibid). För att underlätta 

analysarbetet har samtliga intervjuer ljudinspelats och transkriberats ordagrant (Back & 

Berterö, 2009, s. 152). Då intervjuerna utgår från ett fåtal exempelfrågor ger detta oss 

möjlighet till att hålla en struktur och återkoppling till vår operationalisering (se nedan).  

 



10 (33) 
	  

3.3.1 Intervjuguide 
“Fenomenologi passar bra att använda när forskaren vill utgå från ett empiriskt material 

istället för en teori.” (Szklarski, 2009, s. 131) Detta har vi tagit i beaktning och våra teman 

har således ändrats och korrigerats i takt med datainsamlingens gång. De teman vi tidigare 

trodde skulle utgöra grunden för resultatet har ändrats och vidare specificerats under vägen. 

Ett första utkast på teman för våra intervjufrågor bestod av följande fyra delar: definition, 

symptom, reaktioner och förebyggande åtgärder. Då bland annat definition behövde 

fördjupas, symptom och reaktioner flöt ihop och förebyggande åtgärder behövde 

kompletteras med situationsbaserade åtgärder formades tillslut två huvudkluster med 

respektive två teman (se operationalisering nedan). Vi har som ovannämnt inte använt oss 

av några i förväg utformade intervjufrågor, däremot har följande fem exempelfrågor 

genomlyst intervjuprocessen:   
 

• Hur tas information om nya omorganisationer emot av medarbetare? 

• Hur reagerar medarbetare på förändringar? 

• Hur agerar medarbetare innan/under omorganisationer?  

• Hur gör chefer för att få med alla medarbetare ombord?  

• Hur agerar de medarbetare som inte uppskattar förändringar?  
 

Intervjuerna varade i en till två timmar. Längden på intervjuerna gav oss möjlighet att 

frambringa en djupare förståelse för informanternas sätt att tolka, förstå och agera kring 

fenomenet Change Fatigue.   

 

3.3.2 Avgränsningar och presentation av informanter 
Stukát (2005, s. 114) menar att den tidsbegränsning som finns för att utföra studien kräver 

ett balanserat urval av relevanta kunskapskällor. Studien är geografiskt avgränsad till 

Uppsala län och behandlar endast chefer och medarbetare verksamma inom offentlig 

sektor. Intervjuerna är begränsade till sex informanter och fyra organisationer. Efter att ha 

granskat verksamheter inom offentlig sektor i Uppsala län har vi kommit fram till att valda 

organisationer (se Tabell 1) är lämpliga för denna studie då samtliga genomgår eller har 

genomgått en större förändring under de senaste två åren (Arbetsförmedlingen, 2015; 

Länsstyrelsen Uppsala, 2013; Polissamordningen, 2015; Uppsala universitet, 2013).  
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Tabellen nedan ämnar ge en överblick av informanterna. Informant A - D besitter någon 

form av chefsposition och informant E och F är medarbetare (se Tabell 1). Syftet är att se 

på valt fenomen ur ett chefsperspektiv men då vi vill komplettera detta perspektiv har vi 

således även valt att intervjua två medarbetare på valda organisationer. Detta för att se ifall 

chefers syn på förändringströtthet bland medarbetare kan bekräftas av medarbetarna själva. 

Informanterna som har deltagit i studien har vissa gemensamma intressen och erfarenheter 

så som att samtliga informanter har genomgått minst en omorganisation (Back & Berterö, 

2009, s. 151). Detta är nödvändigt då fenomenet Change Fatigue endast förekommer i 

vissa typer av miljöer (Ibid). Samtliga informanter har ombetts tillåtelse för inspelning av 

intervju och informerats om att all information anonymiseras (Yardley, 2008, s. 159). De 

har även informerats om att intervjuerna kommer att transkriberas och till viss del citeras i 

uppsatsen. Detta då noggrannhet genom transkribering är av betydande skäl inom 

fenomenologisk ansats (Back & Berterö, 2009).  

 

Informant Organisation Befattning Intervjudatum 

Chef A Arbetsförmedlingen Sektionschef  2015-12-01 

Chef B Länsstyrelsen Ställföreträdande chef  2015-12-11 

Chef C Polisen Kanslichef 2015-12-11 

Chef D Uppsala universitet Biträdande universitetsdirektör  2015-12-15 

Medarbetare E Polisen Kriminalinspektör 2015-12-15 

Medarbetare F Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlare 2015-12-17 

Tabell 1. Presentation av informanter. 
 

3.4 OPERATIONALISERING 
Inom fenomenologisk forskning är det som tidigare nämnt viktigt att forskningsfrågan styr 

metoden och inte tvärtom (Wikgren, 2003, s. 73). Vi har således i första hand skaffat oss 

kunskap om vår valda forskningsfråga och därefter låtit intervjuerna bringa klarhet i vad 

det är vi vill veta. Varje intervju som har genomförts i denna undersökning har påbörjats 

med utgångspunkt i de intervjuades erfarenheter. Metoden för undersökningen har sedan 

utformas utifrån resultatet av intervjuerna, förenligt med den fenomenologiska ansatsen. 

(Ibid) 
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Back och Berterö (2009) rekommenderar följande fyra steg för att göra en 

operationalisering inom fenomenologisk ansats:  
 

1. Forskarens första möte med texten: Det första steget i analysen är att noggrant läsa 

transkriptionen av varje intervju. Här noteras beskrivningar, språkliga kommentarer 

och begreppsliga uttryck.  

2. Identifikation av tema: Andra steget är att återigen läsa texterna och dela in dessa i 

teman som namnges efter textens sammanhang och innehåll. Här ska något om det 

väsentliga fångas genom identifikation.  

3. Kluster av överordnade teman: I det tredje steget listas de olika beskrivande teman 

som har identifierats och sorteras sedan in i olika områden, även kallade kluster.  

4. Genomförande av översiktstabell: Det fjärde steget innebär att göra en 

sammanfattande tabell som tillsammans med givna citat från informanter illustrerar 

respektive kluster. Teman formas sedan utifrån de givna forskningsfrågorna. 

Viktigt att ha i beaktning är att tabellen bör återspegla texternas innebörd snarare än 

forskarens förväntningar på vad som är accepterade kluster och teman. (Ibid) 

 

Kluster 1 

Forskningsfråga 1: Vad är Change Fatigue utifrån ett chefsperspektiv? 

Tema 1.1 

Definition 

”Det ser du i form utav kanske upplevd stress, oro. Alltså förhöjda 

resultat inom de områdena.” 

”Man tar på sig en roll som intellektuellt högre stående i förhållande 

till organisationen och sen så sprider man det giftet i andra 

sammanhang, i fikarum och liknande.” 

Tema 1.2 

Orsaker 

”Man kör på en väg och så kör man ner i olika diken på olika håll. 

Det är klart att det är väldigt frustrerande och jag tror då att har 

man den erfarenheten så… Är man mer skeptisk.” 

”Jaha, ska man förändra det här, det gjorde vi 

-97 och det blev inte bättre då.” 

Kluster 2 

Forskningsfråga 2: Hur hanterar chefer inom offentlig sektor Change Fatigue? 

Tema 2.1 

Åtgärder 

”Oavsett vad du gör, hur mycket kraft du än lägger, så kommer du 

aldrig att ha 100 procent.” 

”Man måste vara lyhörd.” 

”Avgörande med ett enkelt syfte.” 
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”De måste få driva processen själva.” 

Tema 2.2 

Bidragande faktorer  

”Jag har hittills tror jag aldrig träffat en person som är övertrött, 

utbränd eller vad man ska säga, som inte har en komplicerad 

privatsituation.”  

Tabell 2. Översikt av kluster med tillhörande teman. 
 

Teman har framkommit i enlighet med stegen enligt Back och Berterö (2009) och ur analys 

av insamlad data (se Tabell 2). Vi har undersökt mönster ur vårt transkriberade material 

från genomförda intervjuer och sett att fyra teman varit tydliga: definition, orsaker, 

åtgärder och bidragande faktorer. Val av de två presenterade klustren med tillhörande 

teman har inspirerats av studiens syfte då detta är tvådelat innefattande två skilda 

forskningsfrågor. Först syftar vi till att definiera fenomenet Change Fatigue ur ett 

chefsperspektiv. Vidare vill vi undersöka hur chefer hanterar detta. Vi vill belysa att då 

insamlad och analyserad data är utgångspunkten i fenomenologisk forskning har vi valt en 

indelning i teorin som är liknande med den i empirin.  
 

3.5 KRITISK DISKUSSION KRING METODVAL 
Inom fenomenologisk ansats förutsätts det att forskaren besitter insiktsfull kunskap om sina 

egna värderingar och tankeprocesser, för att denna ska förstå andra individers livsvärld 

(Fisher, 2007, s. 299). Vid redogörelse för vår studie har vi därmed haft i åtanke att 

resultatet kan färgas av våra egna värderingar, antaganden och fördomar. Utmaningen 

ligger i att sätta sin egen förståelse åt sidan för att undvika förekomsten av vår egen 

tolkning. Konsekvensen av denna kritik är att det kan te sig omöjligt att helt undvika 

förekomsten av tolkning. (Ibid) Det är därav väsentligt att läsaren tillåts få insyn i vårt 

tänkande, och vidare ha detta i beaktning vid läsande av uppsatsen (Fisher, 2007, s. 299). 

Insyn i vår studie har vi försökt förmedla genom ett detaljerat metodkapitel innehållande 

tillvägagångssätt samt en detaljerad referenslista för att visa på vad studien har för stöd i 

tidigare litteratur (Ibid).  
 

Ytterligare en problematik med fenomenologisk ansats inom forskning ligger i att hitta en 

metod som är som klippt och skuren för fenomenologisk forskning (Wikgren, 2003, s. 72). 

Ansatsen kan dock placeras inom den kvalitativa forskningen (Ibid). Saunders et al. (2012, 

s. 546) menar att kvalitativa uppgifter ofta är tvetydiga, elastiska och mer komplexa än 

kvantitativ data. Förståelsen för kvalitativ data måste därav vara hög för att den skall vara 
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meningsfylld (Ibid). Detta har vi försökt uppfylla genom noga transkribering och flera 

timmars läsning av materialet. Tolkningarnas rimlighet är direkt kopplad till resultatets 

tillförlitlighet (Maxwell, 1992, refererad i Szklarski, 2009). Ett sätt för att säkerställa 

tillförlitliga resultat är att låta en kompetent medbedömare granska vår reduktion av 

materialet, vår beskrivning av fenomenet samt vår indelning (Szklarski, 2009, s. 144). Då 

vi ej har haft tillgång till en kompetent medbedömare är således det presenterade materialet 

i denna studie anpassat efter vad vi som författare anser vara relevant och intressant.  
 

Slutligen kan vi inte vara säkra på att i undersökningen upptäcka alla tänkbara sätt att 

uppfatta fenomenet. Ytterligare en begränsning i denna studie är således det relativt lilla 

antalet informanter i intervjustudien. Ifall vi hade utökat antalet försökspersoner eller valt 

en annan typ av undersökningsgrupp hade uppfattningarna kring fenomenet kunnat utökas. 

Det hade även kunnat bidra till en bredare förståelse för eventuella faktorer utöver 

individnivå som kan komma att påverka fenomenet. (Dahlgren & Johansson, 2009). En 

svaghet i denna studie är även att vi inte har valt att involvera fler medarbetare i studien 

varav detta kan bidra med att vi misslyckas med att se den verkligen effekten av Change 

Fatigue. Som tidigare nämnt har vi försökt motverka detta genom att inkludera två 

medarbetare i valda organisationer, risken finns emellertid att detta inte är tillräckligt.  
 

3.5.1 Kvaliteten på studien 
För att öka kvaliteten i denna studie har vi valt att ta hänsyn till en rad kriterier i enlighet 

med Yardley (2008, s. 159). Det första handlar om känslighet för sammanhanget och 

innebär att forskaren bör visa hänsyn för den sociokulturella miljön som informanterna 

befinner sig i samt för litteraturen och tidigare insamlat material. Vi har därav varit 

noggranna med att visa uppskattning för de data som lämnats under intervjuerna, tackat för 

det engagemang som informanterna har lagt ner samt bemött dem på ett respektfullt sätt. 

Vidare har vi, som ovan nämnt, informerat informanterna om att intervjuerna är frivilliga 

och kommer att anonymiseras. (Ibid) Det andra kriteriet som Yardley (2008, s. 160) 

belyser är engagemang och noggrannhet. Därav har vi lagt ner ett stort personligt 

engagemang i intervjuerna för att på så vi få varje informant att känna sig bekväm i 

situationen och därigenom blir mer villig att dela med sig av information. Vi har således 

även haft en grundlighet i studien genom att hålla god kvalitet på vårt arbete från början till 

slut. (Ibid) Det tredje kriteriet är att ha en transparent studie och att utföra den på ett 

sammanhängande sätt med en genomgående röd tråd (Yardley, 2008, s. 160). Detta har vi 
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gjort genom att redogöra för varje steg under processens gång. Det fjärde kriteriet handlar 

om vikten av arbetet och att det bör ge läsaren något intressant och användbart. Detta har vi 

försökt att uppfylla genom att undersöka ett område som tidigare inte är undersökt i någon 

större utsträckning. En del av det vi ämnar uppfylla med detta arbete är således även att det 

ska öppna upp för framtida forskning inom området. (Ibid) 
 

4. EMPIRI 

 

I följande avsnitt presenteras det empiriska resultatet av intervjustudien. Avsnittet är 

indelat i följande fyra delar; Definition, Orsaker, Åtgärder och Bidragande faktorer. 
 

4.1 DEFINITION 

Under intervjuerna framkom flera olika exempel för hur medarbetarna uttrycker sitt 

missnöje. Både chefer och medarbetare (informant A-F) beskriver att missnöjet till en 

början är dolt men att det sedan kan visa sig på olika sätt som beskrivs nedan.  
 

Chef A menar att majoriteten av de som känner sig negativt inställda gentemot förändring 

väljer att inte säga någonting på möten, inte uttrycka sitt missnöje för någon i 

organisationen utan endast vara föraktfull mot organisationen, ledningen och 

förändringsdiskussionen. Dessa personer tar på sig en roll som intellektuellt högre stående 

i förhållande till organisationen och sprider istället sitt missnöje i andra sammanhang så 

som i fikarummet eller dylikt. Informanten ser detta som vanligt förekommande och menar 

att det är lömskt och förödande för organisationen samt för det rådande förändringsarbetet.  
 

Chef B beskriver att missnöjet är dolt och inte synligt vid första anblick. Oron gör sig 

endast märkbar genom att prata med de anställda. “Det är inte riktigt att de säger ’nej jag 

vill inte’ utan det blir mer ett melankoliskt läge att de inte orkar försvara sina dagliga 

rutiner. De blir passiva, och inte heller orkar de sätta sig emot omorganisationen. För jag 

tror man blir avtrubbad.” Med jämna mellanrum genomförs det även mätningar för hur 

medarbetarna inom organisationen mår. På så sätt upptäcks missnöjet genom att 

mätningarna visar på förhöjda resultat av upplevd stress och oro. Chef C menar att 

missnöjet kan komma till uttryck i allt från ett surt e-postmeddelande, till att någon 



16 (33) 
	  

knackar på dörren, ringer på telefonen eller går via sin fackliga organisation “Det gror 

under ytan”.  
 

Chef D menar att personen i fråga kan hitta likasinnade på arbetsplatsen att dela sina 

åsikter med, alternativt ta hjälp av facket eller annan facklig organisation. Vidare menar 

hon att det största missnöjet är dolt. Personer trötta på förändring konfronterar väldigt 

sällan chefen. Vidare framlyfter Chef D att den ökade oro- och stressnivå hos 

medarbetarna kan leda till sjukskrivning hos vissa personer.  
 

4.2 ORSAKER 
De intervjuade (informant A-F) medger att omorganisationer, både stora som små, har 

blivit en viktig och naturlig del av dagens företagsklimat. Chef B menar att det snarare är 

ett krav än en riktlinje att som medarbetare vara flexibel och anpassningsbar för att kunna 

arbeta inom alla organisationer, oavsett bransch. Även Chef C redogör för att 

förändringsarbeten har blivit en trend och en ständigt pågående process inom alla 

organisationer verksamma i dagens samhälle: “Det fanns säkert en tid när förändringar 

inträffade med en cykel på 50 år. Fast för ganska många år sedan så tror jag att vi trädde 

in i en värld där förändring är en ständigt pågående process.” Samtliga informanter 

redogör för att majoriteten av medarbetarna på vardera arbetsplatsen reagerar positivt till 

förändring och ser detta som en naturlig del av det dagliga arbetet. Däremot uttrycker de 

även att negativa reaktioner gentemot förändring alltid finns där och är en negativ följd av 

att omorganisationer i dag sker på kontinuerlig basis.  
 

Samtliga informanter konstaterar att det alltid finns en viss procentenhet som inte mår bra 

av att omorganisationer ständigt avlöser varandra. Chef A menar att det kan grunda sig i 

osäkerhet och således vara en konsekvens av att den berörda känner sig oviss om 

framtiden. Otaliga omorganisationer leder till att medarbetaren börjar tvivla på sin 

kompetens och detta skapar stress. Det kan yttra sig i att personen känner sig frustrerad 

över att ännu en gång behöva förändra; “Jaha, ska man förändra det här, det gjorde vi -97 

och det blev inte bättre då”. Chef A menar även att det främst är irrationell omorganisation 

som frambringar trötthet. Med detta menar informanten att förändringen tenderar att bli för 

splittrad vilket leder till att medarbetaren aldrig får chans till att fokusera på någonting fullt 

ut. 
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Chef D belyser det faktum att lång erfarenhet av organisatorisk förändring som gått snett är 

en utlösande faktor för Change Fatigue. “Man kör på en väg och så kör man ner i olika 

diken på olika håll. Det är klart att det är väldigt frustrerande och jag tror då att har man 

den erfarenheten så… är man mer skeptisk.” Chef C förklarar det som att förändring 

vilken påverkar vissa individers komfort-zon kan leda till att personen i fråga känner sig 

skeptisk till förändring. Enligt honom är uttalanden så som “nej inte igen, vi har redan 

hållit på med det här på 90-talet” inte heller allt för ovanligt förekommande. Dock 

påpekar Chef C att lång erfarenhet av dålig organisatorisk förändring inte är ett krav för 

förekomsten av Change Fatigue; “Jag tror företeelsen finns överallt, även om 

organisationen har mycket förändringar eller inte”. Även Chef B menar att medarbetare 

kan bli förändringströtta som en följd av att ständigt bli tvingade att förändra sina 

arbetssätt. Dock är han inne på samma spår som Chef C och tror inte att det är ett krav för 

att känna sig förändringstrött.  
 

Medarbetare E har själv känt sig negativt inställd till förändringar på arbetsplatsen. Detta 

som en följd av en rad omorganisationer som har gått snett i kombination med brist på tillit 

till ledningen. Eftersom att ingenting har förbättrats känner han sig nu negativt inställd 

gentemot omorganisationer och förändringar på arbetsplatsen. Sakerna som varit fel innan 

har således inte blivit bättre. I motsats till detta beskriver Medarbetare F att han är positivt 

inställd till omorganisationer. Medarbetare F, är till skillnad från Medarbetare E, relativt 

nyutexaminerad och har endast tre års arbetslivserfarenhet. När Medarbetare E jämför sig 

med arbetskamrater som är negativt inställda tror han att den positiva inställningen beror på 

att Medarbetare E endast besitter goda erfarenheter av omorganisationer. 
 

4.3 ÅTGÄRDER 
Samtliga chefer blev tillfrågade vad de gör för att förebygga och hantera fenomenet 

Change Fatigue. Att involvera medarbetarna i förändringsprocessen verkar vara en 

genomgående taktik. Detta görs i syfte att motivera medarbetare till att orka fullfölja 

processen och att ge dem känslan av att de själva är med och driver processen framåt. 

Majoriteten av cheferna understryker även vikten av kommunikation mellan medarbetare 

och chefer.  
 

Chef A menar att det bästa sättet att förebygga fenomenet är att involvera medarbetarna i 

förändringsprocessen. Detta sker genom att fördela ut arbetsuppgifter till personalen och 
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sedan be dem att själva utforma förslag på hur de vill arbeta. Enligt honom blir resultatet av 

arbetet bäst när medarbetarna själva är med och driver processen framåt. Även Chef C talar 

om att involvera medarbetarna via så kallade “tvärgrupper”. Dessa har till syfte att föra 

samman medarbetare med helt skilda åsikter och be dem att själva hitta en lösning på 

rådande problem. 
 

Chef D belyser chefens roll i förändringsarbetet. Hon menar att chefens ord är vad 

medarbetarna lyssnar till; står en chef och säger något som denne själv inte tror på - då 

kommer inte medarbetarna att tro på det heller. Det är därför av största vikt att chefer själva 

brinner för och tror på förändringsarbetet för att det ska kunna fullföljas och generera ett 

positivt resultat. “Vilken välrustad kommunikationsavdelning som helst kan inte 

konkurrera med chefens ord.” Medarbetare E bekräftar detta. Han upplever att chefer 

överlag inte lyssnar tillräckligt på sin personalstyrka. För att vinna personalens förtroende 

måste de först och främst hålla sina löften och genomföra det de faktiskt säger att de ska 

genomföra. “Alla vinner på att personalen är glad i chefen.” 
 

Majoriteten av svarande chefer anser att syftet måste vara tydligt och lättfattligt för att 

lyckas med en omorganisation. Chef A talar om en “förändringstrappa” som bygger på att 

medarbetarna först ska förstå syftet och målet med förändringen innan det ska komma att 

utföras. Vidare menar Chef A att ifall man använder sig av detta - lära, förstå, ta till sig och 

utföra - utan att det blir “dagispedagogik”, så kan chefer förebygga samt minimera risken 

för konflikter. Chef D bekräftar detta genom att tala om tidigare erfarenheter där 

förändringsarbetet gått snett som en följd av att huvudmålet med förändringen har varit 

“luddigt beskrivet”. Medarbetarna har således inte uppfattat målet fullt ut och följaktligen 

inte varit nog motiverade för att fullfölja förändringsarbetet.  
 

Det som genomlyser hela intervjustudien är att cheferna vet om att det finns en slags apati 

mot förändringar men är eniga om att det inte bör läggas något större fokus på detta, med 

risk att försumma annat eller andra. Chef C tror inte att Change Fatigue är något som går 

att åtgärda när det redan finns där. Det är inte heller någon grupp individer som man som 

chef ska lägga krut och energi på. Även Chef D tycker inte att tid bör läggas på den lilla 

grupp individer som på något sätt motsätter sig förändring. “Man utgår ju ibland från 

undantagen. Jag kan tycka att man kan skita i dem vid större förändringar, det finns alltid 

undantag i alla sammanhang. De får man hoppa över och göra det bra för den stora 

massan.” 
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Majoriteten av cheferna är följaktligen eniga om att andelen medarbetare som känner sig 

förändringstrött är så pass liten att det inte är värt att lägga någon större energi på dem. 

Chef D menar att om man lägger energi på dem som har en negativ inställning finns risken 

att man både tappar bort sig själv som chef och majoriteten av de medarbetare som faktiskt 

är positiva. Det finns en relativt liten plats för medarbetare att känna av fenomenet Change 

Fatigue. Dock talar de om ett antal åtgärder som de ibland använder sig av. Chef B talar 

om konfrontation och att, utan att dramatisera situationen eller bete sig aggressivt, ta 

kontakt med den berörda personen/personerna och i lugn samtalston försöka prata om 

problemet. Vidare menar han att det gäller att ta tag i problemet direkt det blir synligt; 

“Det blir väldigt sällan så dramatiskt som det blir om man skjuter på det”. Även Chef D 

talar om konfrontation och framförallt vikten av kommunikation; “Genom att 

kommunicera tar man bort den där elefanten som står i rummet.” Via kommunikation kan 

chefer ta reda på vad problemet grundar sig i. Kärnan i den negativa känslan gentemot 

förändring kan exempelvis handla om en form av rädsla hos medarbetaren. En viktig 

aspekt i det hela är att ifall det grundar sig i individuella och personliga skäl bör man som 

chef, för att inte tilliten ska ta skada, vara väldigt diskret.  
 

4.4 BIDRAGANDE FAKTORER 
Det framkommer under samtliga intervjuer med både chef och medarbetare att aspekter 

som personlighet och privatliv är aspekter som bör tas i beaktning i sammanhang av 

Change Fatigue. Chef A bekräftar detta genom att uttrycka; “Jag har hittills tror jag aldrig 

träffat en person som är övertrött, utbränd eller vad man ska säga, som inte har en 

komplicerad privatsituation”. Med komplicerad livssituation menar informanten ett 

privatliv som präglas av exempelvis dåliga relationer, sjukdom och/eller otrygghet i 

hemmet. Han fortsätter med att beskriva att personlighetstyper är en stor del i 

förändringsarbetet på hans arbetsplats. Vidare menar han att förekomsten av Change 

Fatigue inte brukar stötas på hos personer som är snabba i uppfattningen, kreativa, har ett 

okomplicerat privatliv samt har lätt för att lära sig nya saker. Det är därav en viktig aspekt 

att ta hänsyn till när det kommer till utformandet av processer i förändringsarbetet.  
 

Medarbetare E menar att personer med Change Fatigue är “less som personer” och enligt 

hans erfarenheter är de ofta otrygga i sig själv och har låg självkänsla. Medarbetare F 

bekräftar detta. Chef D tror främst att en kombination av tidigare erfarenheter, ålder och 

personlighet ligger som grund för personer som är negativt inställda till omorganisationer. 
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Chef C tror att Change Fatigue växer fram ur en mängd olika saker som många gånger 

grundar sig i den berörda personens privatliv. Det kan vara allt från att “jag fick ingen 

parkeringsplats i morse” till att “barnen är sjuka”. 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att kopplas till det empiriska underlaget och 

vidare analyseras. Därefter presenteras resultatet av analysen.  
 

5.1 FORSKNINGSFRÅGA 1 
Vad är Change Fatigue utifrån ett chefsperspektiv? 

 

5.1.1. Definition 
Resultatet från intervjustudien förstärker det som litteraturen presenterar om Change 

Fatigue. I enlighet med Turner (2012), Perlman (2011) och Serrat (2010) definierar 

informanterna fenomenet som en allmän känsla av apati eller passiv uppgivenhet mot 

organisatorisk förändring. Medarbetarna har inte nog med energi för att försvara rådande 

läge eller tillräckligt med entusiasm för att fullfölja förändringsprocessen.  
 

I linje med Beaudan (2006) beskriver Chef B hur medarbetare hamnar i ett melankoliskt 

läge där de inte orkar försvara sina dagliga rutiner, de blir passiva, avtrubbade och orkar 

inte aktivt sätta sig emot förändringsarbetet. Chef A menar att personer som känner sig 

trötta på förändring inte uttrycker sitt missnöje öppet utan istället väljer att vara tyst på 

möten samt att inte delta i den rådande förändringsdiskussionen. Oron gör sig märkbar 

först när man pratar med de anställda. Även Chef D belyser det faktum att medarbetare 

med Change Fatigue väldigt sällan konfronterar chefen utan istället hittar andra 

medarbetare på arbetsplatsen att dela sitt missnöje med.  
 

I enlighet med Ace och Parker (2010) beskriver bland annat Chef C att medarbetare som är 

förändringströtta blir frustrerade. De uttrycker sin frustration i allt från ett surt e-

postmeddelande till att gå via sin fackliga organisation.  
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5.1.2 Orsaker 
I enlighet med Bernerth et al. (2007) och Phillips (2007) redogör både chefer och 

medarbetare för att Change Fatigue är en följd av att omorganisationer i dag sker på 

kontinuerlig basis. Att omorganisationer ständigt avlöser varandra leder till att det ej finns 

någon tid för återhämtning däremellan (McCann, 1999, refererad i Winter, 2013). Dock 

menar både Chef A och B på att det inte är ett krav på att förändringströtthet skall kunna 

uppkomma, det finns andra viktiga aspekter i det hela. 
 

Abrahamson (2004), Fergusson (2011) och Winter (2013) tror att Change Fatigue uppstår 

genom kronisk misskötsel av förändring alternativt att förändringsarbetet överges halvvägs 

och därav inte lever upp till förväntningarna. Bland annat Chef A tror att förändring som 

tenderar att bli för splittrad kan leda till att medarbetare aldrig får chans till att fokusera på 

någonting fullt ut. Det i sin tur medför att Change Fatigue kan uppkomma i en 

organisation. Detta stärks av en jämförelse mellan Medarbetare E och F. Medarbetare E 

upplever själv att han ibland är förändringstrött som en följd av att han har varit med om 

ett antal omorganisationer som inte har levt upp till motsvarande förväntningar. 

Medarbetare F har aldrig känt sig förändringstrött men har å andra sidan varken dålig eller 

lång erfarenhet av organisatorisk förändring.   
 

Tidigare forskning talar för att Change Fatigue kan bero på ökad press i och med att 

medarbetare förväntas lära sig nya färdigheter och beteenden utöver sina vanliga 

arbetsuppgifter (Fergusson, 2011). Detta bekräftar bland annat Chef A som menar att 

Change Fatigue kan grunda sig i att medarbetare börjar tvivla på sin kompetens vilket 

följaktligen skapar stress. Chef C menar att förändring överlag påverkar vissa individers 

komfort-zon. Chef B bekräftar detta och menar att medarbetare kan bli förändringströtta av 

att ständigt behöva förnya och ändra sitt arbetssätt. 
 

5.1.3 Resultat 1 
Denna uppsats har argumenterat för att passiv uppgivenhet mot omorganisationer är den 

bäst lämpade förklaringen för att definiera Change Fatigue. Den största bakomliggande 

orsaken till denna känsla verkar vara att organisatorisk förändring sker på kontinuerlig 

basis. En annan bidragande faktor till uppkomsten av fenomenet är erfarenheten av flertalet 

misslyckade förändringsarbeten. Missnöjet hos medarbetarna är till en början dolt och 
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“gror under ytan” men kommer sedan till uttryck i att medarbetaren aktivt väljer att bortse 

från förändringen. 
 

I och med att tidigare forskning stämmer väl överens med informanternas egna 

erfarenheter kan vi konstatera att Change Fatigue förekommer, dock i olika grad beroende 

på situation och tidigare erfarenhet. 
 

5.2 FORSKNINGSFRÅGA 2 
Hur hanterar chefer inom offentlig sektor Change Fatigue? 

 

5.2.1 Åtgärder 
Tidigare forskning tycks vara överens om vikten i att inkludera de människor som på något 

sätt berörs av omorganisationen: “Folk kommer att hjälpa till att bygga vad de skapar.” 

(Serrat, 2010) Intervjuade chefer och medarbetare håller med om att involvera 

medarbetarna i förändringsprocessen är en genomgående god strategi. Ifall medarbetarna 

själva får möjligheten att påverka arbetet motiveras de till att orka fullfölja processen. 

Samtidigt ger det dem känslan av att de själva är med och driver processen framåt.  
 

Det bekräftas även att det krävs att omorganisationen har ett tydligt syfte. Majoriteten av 

informanterna understryker vikten av kommunikation mellan medarbetare och chefer. 

Ingen gillar förändring för förändringens skull. Människor vill, behöver och förtjänar att 

veta varför förändring är viktig. (Hyde, 2014) Chef D bekräftar detta genom att tala om 

tidigare erfarenheter där förändringsarbetet gått snett som en följd av att huvudmålet med 

förändringen har varit “luddigt beskrivet”.   
 

I tidigare forskning presenteras vikten av att avsätta tid för förändringsarbetet (Turner, 

2012). Negrin (2013) menar å andra sidan att ju snabbare förändringen genomförs desto 

bättre. Vi kan dock inte fastställa eller bekräfta varken Turner (2012) eller Negrin (2013) 

då ingen av våra informanter antyder till detta.  
 

Det som genomlyser hela intervjustudien är att chefer vet om att det förekommer en slags 

apati mot förändringar. De är således även eniga i att det inte bör läggas något större fokus 

på dessa, med risk att försumma annat eller andra. Chef D: “Om man lägger energi på dem 

som har en negativ inställning, finns risken att man både tappar bort sig själv som chef 
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och majoriteten på medarbetarna som faktiskt är positiva.” Då förändring kommit att bli 

en så pass naturlig del av organisationer verksamma i dagens samhälle så menar 

majoriteten av alla chefer att det är upp till varje medarbetare att anpassa sig till 

förändringssituationen. Passar det inte en medarbetare så får denne lära sig att anpassa sig 

eller lämna organisationen. Tillfrågade chefer verkar således ha en bra idé om hur 

förändringströttheten bör förebyggas, dock verkar de lägga en begränsad mängd tid på att 

motverka det.  
 

5.2.2 Bidragande faktorer 
Under intervjustudien talar samtliga informanter om personlighet och privatliv som två 

bidragande faktorer. Chef A uttrycker: “Jag har hittills tror jag aldrig träffat en person 

som är övertrött, utbränd eller vad man ska säga, som inte har en komplicerad 

privatsituation”. Han menar att Change Fatigue inte vanligtvis förekommer hos personer 

som är snabba i uppfattningen, kreativa, har ett okomplicerat privatliv samt har lätt för att 

lära sig nya saker.  Medarbetare E och F menar att personer med Change Fatigue ofta är 

otrygga och har låg självkänsla. Chef D tror att en kombination av ålder och personlighet 

ligger som grund för personer som är negativt inställda till omorganisationer. Chef C tror 

att Change Fatigue helt växer fram ur personens privatliv.  
 

Tidigare forskning som antyder att personlighet och privatliv är bidragande faktorer till 

förekomsten av Change Fatigue är ytterst begränsad. Det enda som egentligen behandlas i 

tidigare forskning är medarbetares ålder och att det kan ha en viss inverkan över utfallet 

(Hyde, 2015). Orlando (2013) är inne på ett liknande spår. Han har presenterat en studie 

vilken bygger på att lärare i hög ålder och med lång arbetslivserfarenhet, minst tjugo år 

eller mer, har Change Fatigue.  
 

5.2.3 Resultat 2 
Samtliga chefer som deltog i intervjustudien kom med många konkreta förslag på hur 

Change Fatigue kan förebyggas och åtgärdas. Trots detta lägger samtliga chefer knappt ner 

någon tid alls för att förebygga eller hantera Change Fatigue. Detta trots att de bekräftar 

fenomenet och vet att det är ett problem.   
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Bidragande faktorer som personlighet och privatliv har enligt de intervjuade en stor 

inverkan över fenomenet. Detta trots att tidigare litteratur inte behandlar detta i någon 

större utsträckning.  
 

6. DISKUSSION 

 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera över resultaten av denna studie 

och koppla samman resultaten med teori, metod och empiri. Vidare kommer avsnittet att 

öppna upp för egna tankar kring våra frågeställningar inom ämnet Change Fatigue.  
 

6.1 INDIVIDEN I EN OMORGANISATION OCH CHANGE FATIGUE 
Som tidigare nämnt är det svårt att inom fenomenologisk ansats upptäcka faktorer 

runtomkring individen som kan komma att vara relevanta för att förklara fenomenet 

Change Fatigue. Många faktorer som är utanför individens livsvärld och som 

informanterna inte är medvetna om kan ha en viss inverkan. Genom våra intervjuer ville vi 

få detaljerade beskrivningar utifrån individernas egna uppfattningar kring fenomenet. Vi 

kan därmed, i enlighet med fenomenologisk forskningsmetod, framföra beskrivningar och 

analyser av fenomenet på individnivå men inte dra några generella slutsatser på 

organisations- eller samhällsnivå.  
 

Efter att ha studerat fenomenet Change Fatigue har vi utifrån individernas egna 

beskrivningar kommit fram till att personlighet och privatliv är det mest centrala, något 

som vi återkommer till senare. Utöver dessa har vi sett antydningar till att två faktorer på 

organisations- och samhällsnivå kan vara relevanta att ta i beaktning och som inte heller 

tidigare litteratur behandlar. Vi vill därmed belysa två dimensioner i kontexten utan att dra 

några generella slutsatser; arbetskultur och arbetsmiljö. 
 

Enligt informanterna i denna studie händer det att medarbetare uttrycker sitt missnöje 

rörande förändringsarbeten i fikarummet istället för att lyfta frågorna tillsammans med 

chef och kollegor på möten. Kan det vara så att det hör till kulturen på arbetsplatsen att 

hålla en negativ ton vid diskussioner med arbetskollegor som rör arbetsplatsen? Med detta 

menar vi att arbetskulturella faktorer kan komma att påverka graden av ifall en 

omorganisation lyckas eller inte. Genom att vara positiv gentemot chefer och deras direktiv 
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samt att visa sig engagerad i arbetet kan medarbetare betraktas som “fjäskare” av 

resterande medarbetare på arbetsplatsen. Det tycks ha blivit en norm i vissa organisationer 

att inte framföra sina åsikter för chefen (Letmark, 2014). Att prata kollegor sinsemellan 

blir således det enda utrymmet för medarbetare att uttrycka och dela åsikter. Vår 

intervjustudie tyder på att det inte finns utrymme eller acceptans för att visa sig 

förändringstrött för sina chefer. Detta tror vi beror på att dagens samhälle präglas av ofta 

förekommande organisationsförändringar och att man som medarbetare måste vara flexibel 

och anpassa sig efter förändringarna.   
 

Medarbetare som är förändringströtta och snuddar på gränsen till utbrändhet befinner sig, 

enligt vår studie, ofta i en komplicerad livssituation. Av den anledningen klarar de inte av 

att förändra sitt arbetssätt. Detta kan leda till en kanske ännu större utmaning för chefer; att 

lyckas skapa en sund arbetsmiljö med friska, engagerade och kompetenta medarbetare. 

Utmaningen att skapa en sund arbetsmiljö är ett tämligen omdebatterat ämne (Dagens 

Nyheter, 2014). Då det är vanligt i dagens samhälle att flera entreprenörer är verksamma 

inom en och samma organisation kan ansvarsfördelningen bli otydlig. I och med att 

fördelningen av ansvar mellan de olika aktörerna blir svårfattlig kan ansvaret om en sund 

arbetsmiljö försummas. Vidare kan detta leda till att ingen tar ansvar för arbetsmiljön och 

medarbetarna blir lidande. (Ibid)   
 

Aspekterna personlighet och privatliv tror vi ändå är det mest relevanta i kontexten. Denna 

upptäckt var oväntad då tidigare litteratur som berör dessa två aspekter är begränsad. 

Kanske är det så att tidigare forskning inte har förstått vikten av personlighet och privatliv 

och till vilken grad dessa två kan komma att påverka medarbetare till att känna sig 

förändringströtta. Såvida medarbetares personlighet och privatliv har så omfattande 

inverkan på Change Fatigue som resultaten visar finns risk att förändringströttheten ökar. 

Detta i takt med att psykisk ohälsa tenderar att öka i takt med tiden (Mellgren, 2013). Som 

tidigare citerat; “Jag har hittills tror jag aldrig träffat en person som är övertrött, utbränd 

eller vad man ska säga, som har en okomplicerad privatsituation.” (Chef A) 

 

6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION KRING RESULTATEN 
Denna studie tyder på att chefer definierar Change Fatigue som passiv uppgivenhet mot 

omorganisationer och att faktorerna personlighet och privatliv verkar vara avgörande för 

omfattningen av fenomenet. Som tidigare nämnt finns det ytterligare ett begrepp som 
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uppkommit utifrån de negativa effekter som omorganisationer kan ha på medarbetare. 

Begreppet Change Resistance behandlar motstånd mot förändringar och uppstår på 

individnivå där motstånd till förändring formas utifrån individens värderingar, vanor och 

mentala hälsa. Change Fatigue och Change Resistance tenderar rent definitionsmässigt att 

gå in i varandra. Skillnaden i fenomenen ligger i förändringströtthet och 

förändringsmotstånd. En reflektion är om tröttheten kan vara en underkategori till 

motståndet. Vi kommer inte här att vidare diskutera begreppet Change Resistance utan vill 

enbart lyfta fram att vi känner till det.  

 

Vi har ställt oss frågan om Change Fatigue är vanligare bland medarbetare med lägre 

kompetens och som inte är så insatta i verksamheten i stort eller har problem med att förstå 

omorganisationens övergripande syfte. Detta leder till ytterligare en utmaning för chefer att 

i sådana fall försöka reducera den okunskapen och höja kompetensen. Å andra sidan så 

borde kanske chefer i organisationer som förändras kunna ställa vissa krav vad gäller 

övergripande förståelse hos medarbetare och ansvarstagande för sitt arbete.  

 

Gemensamt för alla chefer som deltog i intervjustudien var att samtliga gav konkreta 

förslag på hur Change Fatigue kan förebyggas och åtgärdas. Trots detta uttrycker samtliga 

chefer att ingen onödig tid bör läggas på den lilla grupp individer som på något sätt 

motsätter sig förändring. Detta kan te sig märkligt då de verkar vara väl medvetna om 

fenomenets existens och vet att det är ett problem i dagens företagsklimat. Chefernas 

inställning kan bero på att de inte vet hur de ska hantera det på ett effektivt sätt utan att 

behöva avsätta onödig tid. En teori vi har är att cheferna trycker på att Change Fatigue 

mestadels grundar sig i en blandning av ett komplicerat privatliv och personliga 

egenskaper. Därmed anser de att fenomenet är svårt att motverka då de inte är tillräckligt 

nära sin personal och att det huvudsakliga problemet kan vara för privat och känsligt att ta 

upp. Något som stödjer vår teori är ett uttalande från Chef D; “Man måste vara försiktig 

med fall som rör exempelvis komplicerat privatliv eftersom det kan vara väldigt känsligt 

och resurskrävande, därmed kanske inte något som prioriteras.” 

 

Ytterligare en tanke är att cheferna själva kan vara förändringströtta och kanske är det 

därför de inte vidtar några större åtgärder för att motverka Change Fatigue. Dock anser vi 

inte att de chefer som deltog i vår intervjustudie påvisade några tecken på att vara 

förändringströtta. Cheferna visade mer tecken på en strävan att vilja utveckla både sitt eget 
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arbete och verksamheten i helhet. Flera av cheferna har bytt jobb ett flertal gånger under 

sin karriär och verkar sukta efter förändring snarare än vad de upplever Change Fatigue. 

 

Att chefer aktivt väljer att inte hantera fenomenet Change Fatigue kan resultera i att 

andelen förändringströtta ökar. För att återknyta till arbetskulturen uppkommer då en risk 

att ”denna lilla grupp” kan påverka andra medarbetare och på så sätt sprider sig 

förändringströttheten inom organisationen. De blir således ingen minoritet längre och 

chansen till att åtgärda och förebygga fenomenet minskar samtidigt som risken att 

omorganisationen misslyckas ökar. Å andra sidan kan andra medarbetare i organisationen 

uppleva förändringströtta medarbetare som pessimister och avfärda deras beteende. På så 

sätt kan inte förändringströttheten sprida sig och cheferna kanske gör rätt i att aktivt välja 

att inte hantera Change Fatigue.  

 

Vi vill belysa att ovanstående grundar sig på egna reflektioner då varken vi eller 

majoriteten av tidigare forskning har följt en omorganisation från början till slut. Som 

tidigare citerat; “The train may have left the station but the journey is incomplete” 

(MacIntosh, 2007, s. 23). Därmed finns en möjlighet att resultatet av omorganisationen inte 

är beroende av om chefer eller medarbetare agerar negativt under förändringen, resultatet 

av förändringen kan bli lyckad ändå.  
 

Slutligen vill vi klarlägga det faktum att vi uteslutande utfört denna studie inom ramen för 

offentlig sektor. Vi kan således anta att resultatet av studien hade blivit annorlunda om vi 

hade undersökt organisationer inom privat sektor. Inom privat sektor spelar exempelvis 

konkurrensen en viktigare roll och kan därmed komma att påverka resultatet. Chef D har 

belyst den potentiella skillnaden mellan offentlig och privat sektor: “Börjar man titta på 

förändringar i privat sektor så är det säkert, att det är fortfarande människor och liknande 

beteenden, men jag tror att man har ett helt annat driv i förändringarna.” 
  

7. AVSLUTNING 

 

I detta avsnitt kopplar vi samman studiens syfte med resultaten och beskriver slutsatser 

med studien. Vidare öppnar vi upp till förslag för vidare forskning.  
 



28 (33) 
	  

7.1 SLUTSATS 
Resultaten från denna studie leder till en rad betydelsefulla slutsatser för framtida 

tillämpning. Genom att återvända till forskningsfrågorna är det nu möjligt att dra följande 

tre slutsatser: 
 

Denna studie ger ytterligare bevis vad gäller definition av fenomenet Change Fatigue samt 

vad som kan tänkas vara bakomliggande orsaker. I enlighet med tidigare forskning 

framkom i vår intervjustudie att chefer definierar Change Fatigue som passiv uppgivenhet 

mot omorganisationer. De två största bakomliggande orsakerna till att fenomenet uppstår 

på en arbetsplats verkar vara att organisatorisk förändring sker på kontinuerlig basis samt 

att medarbetare har erfarenhet av flertalet misslyckade förändringsarbeten.  
 

Det näst mest betydelsefulla resultatet var att chefer lägger ner begränsat med tid för att 

förebygga fenomenet Change Fatigue. Detta trots att samtliga chefer som deltog i 

intervjustudien kom med många konkreta förslag på hur Change Fatigue kan förebyggas 

och åtgärdas. Då de bekräftar fenomenet och är medvetna om att det är ett problem kan det 

te sig märkligt att chefer inte tar till några större åtgärder för att bekämpa fenomenet. Vi 

har reflekterat över vad som kan vara anledningen till detta i vår diskussion och kommit 

fram till att chefer anser att det är för svårt att motverka då de uppfattar att det ofta grundar 

sig i att förändringströtta medarbetare har ett komplicerat privatliv. Det ligger således 

utanför chefernas kontroll.  

 

Slutligen redogör de empiriska resultaten i denna studie för en ny förståelse för olika 

faktorer som kan komma att påverka uppfattningen av fenomenet Change Fatigue. 

Bidragande faktorer som personlighet och privatliv har enligt de intervjuade en betydande 

inverkan över hur stor omfattningen blir av fenomenet. Detta är något som tidigare 

litteratur knappt behandlar eller har tagit hänsyn till. Vi anser att personlighet och 

privatlivets inverkan på Change Fatigue är det mest betydelsefulla resultatet som denna 

studie bidrar med. Detta då det tillför värdefull kunskap för vår förståelse av fenomenet 

Change Fatigue samt bidrar till en viktig aspekt för chefer att ta hänsyn till.  
 

7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats som kräver vidare forskning 

och vi vill belysa två av dessa. Som vi tidigare har diskuterat vore det intressant att utföra 
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en grundligare studie som berör aspekterna personlighet och privatliv samt dess inverkan 

över fenomenet Change Fatigue. Detta då denna studie visar på att det möjligtvis har en 

större inverkan över fenomenet än vad tidigare forskning redogör för. Vidare kunde 

resultatet möjligtvis sett annorlunda ut om vi hade undersökt fenomenet Change Fatigue 

inom den privata sektorn. Detta är en aspekt som vi anser hade varit intressant att studera 

och är följaktligen är ett förslag för vidare forskning.  
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