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Problemformulering och syfte: 

Förändringar är ett vanligt förekommande fenomen i dagens organisationer och en viktig roll i dessa 

organisationsförändringar är kommunikationen. Idag finns ett stort antal undersökningar kring 

organisationsförändringar med fokus på kommunikation, dock har dessa främst ett ledningsperspektiv. För att ta 

fasta vid att organisationsförändringar ur ett medarbetarperspektiv är ett relativt outforskat fält,  är det av intresse 

att med ett större fokus än tidigare undersöka en förändring ur medarbetares perspektiv. Syftet med studien är att 

undersöka den interna kommunikationen, och dess betydelse, under förändringsarbetet “Införande av 

Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst” samt hur medarbetare och ledare uppfattat förändringen och 

kommunikationen runt den. 

Metod och material: 

I vår studie har vi använt oss av samtalsintervjuer. Projektet “Skönsmomodellen” innefattar hela Sundsvalls 

hemtjänst, men vi valde att avgränsa oss till enbart Skönsmons hemtjänst.    

Huvudresultat: 

De ledare vi intervjuade hade alla en fast ståndpunkt i att kommunikationen är en viktig del i en 

förändringsprocess. Trots detta tillämpades inte kunskaperna i praktiken under projektet och exempelvis fanns 

ingen kommunikationsplan att tillgå. Ledningen har dock nyttjat stöd av kommunikatör, men mest gällande 

extern kommunikation. Förändringsarbetet är nytänkande på så sätt att medarbetaren tar ett stort ansvar. Vårt 

resultat visar att trots en nytänkande förändring med stort fokus på medarbetaren finns fortfarande en omodern 

syn på kommunikation som låter den interna kommunikationen stå i skuggan av den externa kommunikationen. 

Nyckelord:         

Förändringskommunikation, organisationsförändring, intern kommunikation, kommunikation, sensemaking, 

meningsskapande, medarbetare, ledare.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Organisationsförändringar 

Organisationsförändringar är mycket vanliga i dagens organisationer (Johansson & Heide, 2008:11). Detta är 

dock inget nytt egentligen då ingen organisation, någonsin, har varit helt statisk. För att utvecklas måste man 

förändras. På senare tid har dock förändringstakten ökat. En av de vanligaste anledningarna är anpassning till 

förändringar i omvärlden, en annan är föreställningen om att organisationer måste förändras för att uppfattas 

som moderna. Det är dock inte ovanligt att organisationsförändringar sätts igång för att någon i ledningsgruppen 

exempelvis lyssnat på en podcast om någon ny idé, utan att syftet prövas eller ifrågasätts (Johansson & Heide, 

2008:12-13).  

En viktig roll i en förändring är just kommunikationen, det har många forskare konstaterat genom åren. 

Kommunikationen är viktig för samarbete, samordning och de centrala aktiviteterna i en organisation och utan 

kommunikation går det inte att genomföra förändringsprocesser (Johansson, 2011:264-265). När vi 

kommunicerar vad vi ska förändra så kan vi också börja genomföra förändringen. Om man förbiser 

kommunikationen under en organisationsförändring finns stor risk för informationsbrist som i sin tur kan leda 

till ryktesspridning och ett lågt förtroende för organisationens chefer, och detta kan skada organisationen på lång 

sikt. Därför är det viktigt att man planerar både själva förändringsprocessen i sig och även hur man ska 

kommunicera kring denna (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:180).  

Ett stort problem vid organisationsförändringar är att kommunikationen ofta ses som en uppifrån och ned-

process. De flesta organisationsförändringar som genomförs följer en strategi där tanken är att de uppsatta 

planerna ska införas uppifrån och ner, och följas till punkt och pricka. I verkligheten är organisationsförändringar 

beroende av situationen och att människor alltid förstår och tolkar förändringsinitiativen på olika sätt (Heide & 

Simonsson, 2008:20).  

Tidigare var kommunikationens roll vid organisationsförändring ett område som inte fått särskilt mycket 

uppmärksamhet, men så är det inte längre. Det finns ett stort antal undersökningar kring 

organisationsförändringar med kommunikation som fokus. Dock har dessa främst ett ledningsperspektiv (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2012:181). För att lyckas med organisationsförändringar måste ledningsgrupper lämna 

den traditionella utgångspunkten att organisationsmedlemmarna går att styra likt marionetter. De måste istället 

inse vikten av kommunikation och vilken betydelse som medlemmarna har i skapandet av förändringen 

(Johansson & Heide, 2008:21). 
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Då organisationsförändringar ur ett medarbetarperspektiv är ett relativt outforskat fält,  var det av intresse att 

med ett större fokus än tidigare undersöka en förändring ur medarbetares perspektiv. Hur uppfattas egentligen 

förändringskommunikation av medarbetare? Ett förändringsarbete inom Sundsvalls hemtjänst som fått stor 

uppmärksamhet kom till vår vetskap och vårt intresse väcktes. 

1.1.2 En uppmärksammad förändring med medarbetaren i fokus 

Detta uppmärksammade förändringsarbete kallas “Skönsmomodellen” och är ett utvecklingsarbete inom 

Sundsvalls kommuns hemtjänst. I detta förändringsarbete är det medarbetarna själva som driver förändringen 

(Daneryd, 2015:4).  

I början av 2012 påbörjades arbetet med att förändra hemtjänsten. Skönsmon blev pilotområde för modellen 

som kallas Vanguard men som sedan utvecklades till Skönsmomodellen. Modellen utgår från de äldres bästa och 

personalen har ansvar för färre kunder som de besöker oftare. Hemtjänstpersonalens inflytande har ökat 

samtidigt som icke värdeskapande moment har identifierats och tagits bort. Även totalkostnaden har minskat och 

dessutom slipper de använda sig av vikarier i lika stor utsträckning. Det framgångsrika pilotprojektet i Skönsmon 

ligger nu till grund för en förändring av arbetet i hela hemtjänsten inom kommunen (Daneryd, 2015:4).  

Sedan starten 2012 har arbetet fått stor uppmärksamhet, framförallt medialt. Skönsmomodellen lyfts fram som 

ett positivt förändringsarbete och som en förebild för andra verksamheter att ta efter. P4 Västernorrland 

rapporterar att fackförbunden Kommunal och Vision har utrett modellen och är så nöjda med resultaten att de 

vill inspirera beslutsfattarna till att man ska våga ge utrymme till medarbetarna att jobba på det sätt som man har 

gjort i Skönsmon (www.sverigesradio.se, 2015). Uppdrag Granskning har även de uppmärksammat arbetet på ett 

positivt sätt och berättar hur Sundsvall vände på hemtjänstproblemen (www.svt.se, 2015).  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka den interna kommunikationen, och dess betydelse, under förändringsarbetet “Införande 

av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst” samt hur medarbetare och ledare uppfattat förändringen och 

kommunikationen runt den. 

1.3 Frågeställningar 

• Har det funnits någon struktur eller plan kring den interna kommunikationen? 

• Vilken syn har medarbetare och ledare haft på förändringen? 

• Vilken syn har medarbetare och ledare haft på kommunikationen kring förändringen? 

• På vilket sätt har kommunikationen påverkat förändringsarbetet? 
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1.4 Avgränsning 

I den här studien kommer vi att avgränsa oss till att enbart undersöka en specifik hemtjänstgrupp inom 

Sundsvalls kommun samt berörd ledning. Därmed väljer vi att inte studera alla Sundsvalls kommuns 

hemtjänstgrupper då utrymme inte finns i denna studie för detta. 
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2 Teori  

I detta kapitel tar vi upp teorier som rör kommunikation under ett förändringsarbete, synen på kommunikation samt brist på 

kommunikation. 

2.1 Organisationskommunikation 

Fram till 70-talet så nyttjades termen PR (public relations) när man pratade om en organisations kommunikation 

med sina intressenter. Denna PR funktion innebar till största del kontakt med pressen och var taktisk. När övriga 

intressenter, både interna och externa, började kräva mer information från organisationen började även brukare 

att successivt se kommunikation som mer än “bara PR”. Detta var begynnelsen av dagens moderna 

organisationskommunikation. Dagens organisationskommunikation innefattar en mängd olika discipliner; design, 

reklam, internkommunikation, kriskommunikation, medierelationer, förändringskommunikation, 

investerarrelationer samt opinionsbildning. Detta sätt att se på organisationskommunikation fokuserar på 

organisationen som helhet och hur den porträtteras för sina intressenter, både interna som externa (Cornelissen, 

2008:4-5).   

2.1.1 Strategisk kommunikation  

Strategisk kommunikation är organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. 

Strategisk kommunikation bygger på en medvetenhet om kommunikationens fundamentala betydelse för en 

organisations existens, legitimitet och verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014:86). Strategisk kommunikation kan 

beskrivas som en grundläggande del av en organisations ledningsfunktion och inbegriper all kommunikation - 

både intern och extern, formell och informell (Falkheimer & Heide, 2014:112).  

2.2 Kommunikation under en förändringsprocess 

En organisations effektivitet bygger bland annat på intern kommunikation på så sätt att den bidrar till och 

möjliggör kommunikation och en relation mellan ledare och medarbetare. Framgångsrik intern kommunikation 

kan bidra till medarbetares förståelse för ändringar i organisationens prioriteringar. God intern kommunikation 

kan även bidra till organisatorisk hängivenhet samt spela en viktig roll i att utveckla en positiv känsla kring 

medarbetares identifikation med organisationen. Lika väl som god intern kommunikation kan betyda mycket 

positivt för en organisation kan bristande intern kommunikation i sin tur ha ogynnsamma följder för en 

organisation (Welch, 2012:246). 

Allt arbete i en organisation börjar inom företagets väggar. Om inte medarbetarna vet vad företaget står för och 

vart det är på väg kommer förmodligen ingen utanför företaget heller att förstå. Om ett företag inte skulle arbeta 

med information skulle det innebära att ingen skulle veta någonting och man kan tänka att ett sådant företag inte 

står på fötterna särskilt länge. Därför är kommunikationen nödvändig för organisationer (Erikson, 2011:71).   
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Vid alla förändringar är kommunikationen i organisationen viktig. En organisationsförändring är en 

kommunikationshandling. Många gånger har man i organisationer en alltför enkel och oreflekterad syn på 

kommunikation vid förändringar. Det antas att om medarbetarna bara får information om de goda skäl som 

ligger bakom förändringen kommer de att acceptera den och gå med på de ändringar som krävs (Falkheimer & 

Heide, 2014:149). Innan man beslutar om en kommande förändring behöver chefer och medarbetare 

kommunicera om hur situationen i organisationen ser ut och vilka handlingsalternativ som finns. När man sedan 

tagit ett beslut om förändringen så måste den kommuniceras till berörda parter. Förändringen måste publiceras 

och även diskuteras och förhandlas för att de som berörs av förändringen förstår den och värdet av den för att 

kunna acceptera och genomföra den (Johansson & Heide, 2008:24). Vidare är det viktigt att behandla alla 

anställda med värdighet och använda rättvisa procedurer. Det är avgörande med ett ökat informationsflöde 

under hela förändringsprocessen för att kunna minska den misstänksamhet som ofta råder (Falkheimer & Heide, 

2014:149). Det är viktigt att ta hänsyn till att människor reagerar på olika sätt när en förändring ska genomföras. 

När medarbetare inte får den information de behöver om vad som komma skall, så försöker de själva skapa en 

bild av omständigheterna. I och med detta kan tolkningarna skilja sig mycket åt vilket gör att det lätt kan spridas 

felaktiga rykten (Johansson & Heide, 2008:25). Kommunikation vid förändringsprocesser är mycket svårt, men 

det är samtidigt den enda nyckeln till en framgångsrik förändring. Förändringskommunikation bör vara frekvent, 

konsekvent och öppen (Falkheimer & Heide, 2014:150).  

2.2.1 Medarbetarens kommunikation 

Den del som förmodligen är viktigast i strategisk kommunikation är den interna kommunikationen med 

medarbetarna. Utan den har en organisation inga förutsättningar att existera eller lyckas (Falkheimer & Heide, 

2014:125). Medarbetare blir oftast behandlade som mottagare i en kommunikationsprocess. En mottagare som 

ska ledas, motiveras, lugnas, informeras och så vidare. Forskare inom fältet menar att om vi ska kunna skapa oss 

en tydlig bild av kommunikationen och förstå hur den bistår en organisation, måste vi undersöka den 

outforskade kommunikationen mellan medarbetare som påverkar både ledarskap och övriga 

organisationsprocesser. Alltså att behandla medarbetare som en aktiv del av kommunikationsprocessen. En 

medarbetare som formulerar budskap, är kritiska granskare och som influerar kollegor, ledare och kunder. (Heide 

& Simonsson, 2011:202). 

Utvecklingen att se på de anställda som kommunicerande medarbetare istället för marionettdockor relaterar till 

förändringar vi sett inom Sverige och andra länder under de senaste 30 åren. Samhället har gått från byråkratiska 

organisationer till mer moderna. I en modern organisation har cheferna en roll som mer liknar en partner till 

alltmer självständiga medarbetare. Dessa förändringar resulterar i nya krav på kvalifikationer hos medarbetare; 

det räcker exempelvis inte längre att enbart göra ditt jobb, du bör också vara socialt kompetent, engagerad, 

beredd på att göra det där lilla extra, vara serviceminded, förändringsbenägen, redo att anpassa dig till nya 

riktlinjer samt att vara stresstålig. I samband med detta har medarbetares förväntningar på sin chef  och 

arbetsgivare också utvecklats och ändrats. En ordentlig lön är längre inte nog, utan anställda förväntar sig en 
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professionell chef  som motiverar dem samtidigt som de vill ha förutsättningarna att påverka sin arbetssituation 

samt att utvecklas inom arbetet (Heide & Simonsson, 2011:204-205).   

I en modern kommunikativ organisation är envägskommunikationen utbytt till en dialog. Kommunikationen 

mellan chefer och medarbetare fokuserar nu på visioner, strategier och värderingar istället för simpla direktiv. 

Detta nya sätt att tänka och kommunicera kräver i sin tur mer av kommunikationen i både form och innehåll. 

Det är inte bara kommunikationen mellan medarbetare och chefer som blir mer komplex. Som tidigare nämnts 

ställer det nya sättet att jobba på, högre krav på medarbetaren. Den nya medarbetaren måste engagera sig mer, ge 

och ta feedback och dela med sig av information på ett meningsfullt sätt. Alla anställda måste ha en grundlig 

förståelse för arbetsgivarens strategier och värdering samt hur deras eget arbete förhåller sig till helheten och hur 

de ska kommunicera i enhet med detta (Heide & Simonsson, 2011:205). Detta sätt att se på kommunikation 

fokuserar på kommunikationen mellan ledare och medarbetare, inte bara på kommunikationen från chefer till 

anställda. Dialog ses här som en gemensam process för att skapa mening och förståelse. En process att förvandla 

informationen istället för att transportera den mellan sändare och mottagare (Heide & Simonsson, 2011:208).  

Organisationer kräver att dess anställda samarbetar för att uppnå de uppsatta organisationsmålen. Organisationer 

behöver även kontrollera medarbetarnas kommunikation och relation sinsemellan om de ska nå framgång. En 

organisations behov samt de anställdas individuella och kollektiva behov måste dock hitta en balans. Hålls de 

anställda för hårt kan bland annat kreativiteten kvävas och social frustration kan uppstå, men om en organisation 

misslyckas att kontrollera sina anställda tappar den förmågan att koordinera de anställda, deras aktiviteter och 

arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att en organisation hittar en väg att möta de anställdas behov samtidigt som 

de inspireras och motiveras att agera i enlighet med organisationens behov (Cornelissen, 2008:194-5).  

2.3 Brist på kommunikation under ett förändringsarbete 

Varje planerad förändring är tänkt att utveckla en organisation. Även om tanken är god, kan förändringar 

bemötas av skepsis och misstro. Det finns givetvis flera skäl till detta, framförallt av kommunikativ natur 

(Cepaite, 2008:63).  

Om de personer som ska driva en förändring har kommunikationsansvar eller på något annat sätt en ledande roll 

i processen, själva inte är övertygade om förändringens fördelar så kommer dessa uppfattningar och åsikter att 

smitta av sig. Målet med förändringen framgår då inte och rykten kan uppstå då en person man vanligtvis lyssnar 

på har en avvikande uppfattning. Problem i ett förändringsarbete behöver dock inte vara 

kommunikationsrelaterade, kommunikation är inte den enda avgörande faktorn för om en förändring ska lyckas 

eller inte. Det kan också vara så att förändringen inte är verklighetsförankrad och att förändringsledarna har 

insett att så är fallet (Grandien, 2008:133).  
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2.3.1 Motstånd 

Motstånd gentemot en förändring är ett fenomen som bromsar förändringsarbetet på så sätt att det hindrar 

genomförandet samt ökar kostnaderna. Motstånd bland anställda och i organisationen kan göra att det i vissa fall 

blir omöjligt att genomföra en förändring. Några av drivkrafterna bakom motståndsreaktioner skulle kunna vara 

ekonomisk rädsla, osäkerhet, olägenhet, hot mot relationer, påverkan på interna processer och system samt 

påverkan på sociala funktioner. Motstånd ses oftast som något negativt, dock är det inte hela sanningen. 

Förändring behöver inte alltid vara något positivt för organisationen. Motstånd kan avslöja viktiga aspekter för 

cheferna som i situationen inte bedömts på ett korrekt sätt. Oftast när anställda ställer sig emot en förändring så 

beror det på att de är osäkra på vilka konsekvenser som följer. Brist på information och kommunikation från 

ledningen kan ge liv åt rykten och skvaller som i sin tur kan leda till ångest i samband med förändringen. Effektiv 

kommunikation kring förändringen och dess följder kan minska oron och öka en känsla av att man har kontroll 

över situationen. Men kommunikation är också en svår och frustrerande aspekt när det gäller att hantera en 

organisationsförändring. Därför är det väldigt viktigt att ha väl genomtänkta kommunikations- och 

informationsstrategier under den planerade förändringsprocessen. En annan effektiv strategi för att undvika 

fallgropar är att involvera medarbetarna när det kommer till information och idéer kring planeringen och 

genomförandet av förändringen. Det skulle kunna öka chansen för att de anställdas intressen och oro 

uppmärksammas och att på så sätt motivationen ökar för att genomföra förändringen (Christensen, 2014:360). 

2.3.2 Ryktesspridning 

När informationen är ofullständig, missvisande eller otydlig så kan det hända att rykten börjar spridas i samband 

med att oron och osäkerheten ökar. Det är vanligt att rykten uppstår under en stor förändring (Erikson, 2011:73). 

Förändringar inom en organisation påverkar dess medarbetare och kommunikationen spelar oftast en tongivande 

faktor om förändringsarbetet blir lyckat eller inte. Kommunikation och förändring är sammanflätade på flera sätt. 

Kommunikationen är central i förändringsarbetet då kommunikationen formulerar, tillkännager och förklarar 

förändringen samtidigt som den också bidrar till ett lyckat införande av förändringen (Cornelissen, 2008:201). 

Förändring handlar om att man gemensamt måste glömma och tänka om. Alla parter måste vara villiga att lyssna 

på varandras utgångspunkter och åsikter. För ledningen gäller det att presentera de olika handlingsmöjligheter 

som funnits och att förklara anledningen till det valda alternativet. För dem som arbetar med information gäller 

det att lyssna till eventuell kritik och bedöma hur allmän den är samt hur enig den är. De insikter som finns kring 

företagskulturen kan också användas för att bedöma hur man tolkar besked om förändringar. Det är viktigt att 

förändringen sker på det sätt som utlovats. Om den inte gör det skapas ny oro. Om förändringen ska bli varaktig 

och lyckosam måste ledningen ta sig tid inleda en dialog med medarbetare och omvärld (Erikson, 2011:268-269). 

2.4 Synen på kommunikation 

Det satsas mycket pengar på kommunikation i Sverige och det finns många tecken på ett ökande intresse för 

kommunikation i dagens organisationer. Kommunikation har bland annat blivit ett viktigt inslag i 
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ledarskapsutbildningar och man fokuserar mer på relationen mellan kommunikation och organisationens 

verksamhet (Falkheimer & Heide, 2014:21-22). Trots detta, är kommunikation något som oftast tas för givet och 

inte problematiseras. Detta hänger samman med att kommunikation är något som är så pass naturligt för oss att 

vi sällan reflekterar över det (Falkheimer & Heide, 2014:35).  

2.4.1 Transmissionssynsättet 

Trots att det då finns många tecken på att kommunikation uppmärksammas mer inom organisationer uppfattas 

den ofta som ganska enkel; att sprida kommunikation till olika mottagargrupper. Kommunikation ses som en 

linjär process mellan sändare och mottagare, ett så kallat transmissionssynsätt. Problemet med detta sätt att se på 

kommunikation är att det fokuserar på att utforma budskapet och glömmer bort att förståelsen för budskapet 

inte finns inbakad i det utan skapas av mottagarna utifrån bakgrund, intresse, utbildning och så vidare 

(Falkheimer & Heide, 2014:22).  

Trots den ökade insikten om kommunikationens betydelse för organisationer saknas ordentlig 

kommunikationsundervisning inom många utbildningar. Många bygger fortfarande på den förlegade och 

förenklade transmissionssynen på kommunikation. Detta synsätt förs sedan med ut i arbetslivet (Falkheimer & 

Heide, 2014:28). När man utgår från transmissionssynen på kommunikation finns det en risk att kommunikation 

uppfattas som något oproblematiskt, vilket i sin tur leder till att det inte avsätts tillräckligt med resurser till 

kommunikation och kommunikationsaspekter. Utifrån denna syn är kommunikation något som är relativt enkelt 

och som i huvudsak handlar om teknik. Det handlar bara om att hitta de rätta orden och uttrycka sig så korrekt 

som möjligt (Falkheimer & Heide, 2014:38). 

En annan vinkel som den traditionella synen på kommunikation för med sig är att den interna kommunikationen 

har en lägre status än den externa kommunikationen. Ur ett traditionellt perspektiv är det enklare att visa på 

effekter av en extern kommunikationsinsats (Falkheimer & Heide, 2014:29). 

2.4.2 Meningsskapande synsättet 

Det synsätt som utmanar transmissionssynsättet är det meningsskapande synsättet, även kallat sensemaking. I 

grunden är människan en kommunicerande varelse. Vi tar in intryck av omgivningen och delar med oss av våra 

erfarenheter, tankar och idéer. I denna kommunikation med andra och vår omgivning sker den process där vi ger 

saker och händelser en viss mening. Man kan med andra ord säga att meningsskapande är en social process och 

mening som skapas när vi kommunicerar (Falkheimer & Heide, 2014:40).  

Den meningsskapande synen på verkligheten skiljer sig från den uppfattning som finns inom transmissionssynen 

på kommunikation. Ur ett meningsskapande synsätt finns det ingen färdig och objektiv verklighet som kan 

beskrivas med hjälp av enbart vårt språk. Med hjälp av språket kan vi sätta vissa etiketter på saker och ting som 

sker runt omkring oss, men våra olika kulturella bakgrunder, intressen och utbildningar gör att vi lägger fokus på 

olika saker och därför uppfattar vi verkligheten och situationer på olika sätt.  
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2.4.2.1 Meningsskapande i en förändring 

Begreppet meningsskapande är svårdefinierat och många forskare inom fältet definierar det på olika sätt. Man 

kan säga att det betyder att skapa förnuft av- och att strukturera det okända. Den meningsskapande processen 

har visat sig träda fram extra tydligt när omgivningen på ett eller annat sätt skiljer sig från det vi är vana vid 

(Maitlis & Sonenshein, 2010:551), exempelvis vid kriser och andra förändringar (Maitlis & Sonenshein, 

2010:561). När man hamnar i en ny situation försöker man förstå den med hjälp av sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper och om den nya situationen inte stämmer överens med tidigare erfarenheter försöker man tolka den 

och ge den en ny mening. Av samma anledning ser och känner medarbetare i en organisation olika saker vid en 

organisationsförändring (Falkheimer & Heide, 2014:40-41). Den välkända frasen "referensram" är även relevant 

när man pratar om meningsskapande och innebär att människor har en generell utgångspunkt som styr dess 

tolkningar. Meningsskapande innebär att tolka uppfattningar och upplevelser utifrån detta form av ramverk 

(Weick, 1995:4). 

Kriser och förändringar i samhället eller inom en organisation belyser vikten, men också frånvaron, av en så 
kallad gemensam förståelse (shared meaning) av situationen (Maitlis & Sonenshein, 2010:561). Gemensam 

förståelse är den faktor som sammansvetsar en organisation och dess kultur, men är svårt att nå. Även om 

medarbetare inte fullt ut kan ha en gemensam förståelse, så kan de utbyta erfarenheter. Enskilda och separata 

erfarenheter är alltför varierande för att skapa en gemensam förståelse, så för att underlätta känslan av 

samhörighet kan organisationer se till att gemensamma erfarenheter är framträdande genom att medarbetare 

delar åtgärder, aktiviteter, stunder av samtal och gemensamma uppgifter (Weick, 1995:188).  När en organisations 

medlemmar behöver samordna sina handlingar i oväntade situationer så bygger de en gemensam referensram 

under tiden som situationen utvecklas. Denna gemensamma inramning av situationen är avgörande för att 

möjliggöra samordning mellan medarbetare och för att se till att varje individ har en känsla för vad som 

förväntas av dem (Cornelissen, Mantere & Vaara, 2014:701-702).  

Det är dock svårt att ha en samlad bild över hela situationen, men två av de områden som har identifierats som 

speciellt viktiga är engagemang (commitment) och identitet (identity). Identiteten blir extra tydlig när den är 

hotad. När identiteten är i processen att förändras kan stora existensiella frågor uppstå som kan leda till ovilja att 

genomgå en förändring. En enad identitet är således tongivande och kan fungera som ett ankare för att nå 

kollektiv förståelse och mening vid en kris eller förändring. Engagemang tjänar också som en grund för 

sensemaking (Maitlis & Sonenshein, 2010:561-563) då det skapar förståelse och syfte i förändringen (Cornelissen 

et al, 2014:702). I en organisation har engagemang inom en gemensam referensram, i motsats till att vara öppen 

för och utforska alternativa ramar, sagts vara en tongivande orsak till misslyckande inom sensemaking i samband 

med att nya omständigheter uppstår som kräver flexibilitet och improviserade beteenden (Cornelissen et al, 

2014:699).  
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Om man i en förändring håller en dialog kring en organisation och vart det är på väg så blir det enklare att enas 

om hur man ska komma dit. För att en organisation ska vara effektivt så är det en förutsättning att alla 

medarbetare drar åt samma håll (Erikson, 2011:71). När medarbetare har en överblick över helheten, känner till 

organisationens mål och har tillräcklig information för att ta egna beslut så ökar deras motivation. De förstår 

betydelsen av sitt arbete och vilken roll de har i ett större sammanhang. Att kommunikationen är fri och öppen 

utgör en bra grund för ett bra arbetsklimat som ser till varje individs behov (Erikson, 2011:72). 

2.4.3 Kommunikatörens roll i en förändring 

Det är väldigt viktigt att planera kommunikationen under en förändringsprocess och att en kommunikatör under 

processen fungerar som en rådgivare i kommunikationsfrågor åt cheferna (Monstad, 2008:137). Innan en 

kommunikatör kan bidra i arbetet krävs det att det strategiska kommunikationsarbetet är förankrat i 

ledningsgruppen. Det innebär att ledningen förstår värdet av kommunikationsarbete (Monstad, 2008:141). Som 

vi tidigare kartlagt är ingen förändringsprocess den andra lik. Problem som uppstår i samband med förändringar 

liknar dock ofta varandra, oberoende av processens förutsättningar. Då många av dessa problem är 

återkommande så är vissa kommunikativa åtgärder att rekommendera (Grandien, 2008:129). 

Ett problem som brukar uppstå vid en förändring är att medarbetarna inte känner sig delaktiga och att de inte 

har något att säga till om. De kanske inte har blivit tillfrågade eller så tror de helt enkelt inte på det nya som 

kommer. Vad det nu än må vara så känner medarbetarna ofta en oro och denna oro kan skapa en upplevd 

informationsbrist. I denna situation är det vitalt att en kommunikatör coachar och stöttar de som ska genomföra 

förändringen i deras kommunikativa roll (Grandien, 2008:129). 

Om ett mål med en förändring är oklart kan det ofta handla om att kommunikationen i lanseringen av processen 

inte fungerat så bra. Därför är det jätteviktigt att kommunikatören är med redan i början i planeringsfasen. Om 

stöd i kommunikationsfrågor finns med i början av ett projekt kan man enklare undvika att implementeringen av 

förändringen misslyckas på grund av dålig kommunikation, otydliga budskap och mål (Grandien, 2008:131). 

En gemensam faktor för en kommunikatörs roll under alla organisationsförändringar är att man bör arbeta 

coachande och stödjande genom hela förändringen istället för att agera som informationsproducent under delar 

av den (Grandien, 2008:135). Kommunikatören bör även engagera sig i all medarbetarkommunikation och anta 

sig rollen som internkonsult till en mycket högre grad än förut (Heide & Simonsson, 2011:206).  

Kommunikatörens viktigaste roll i en förändring är att arbeta med strategisk planering för att skapa en 

gemensam tolkning av mål, motiv och hur implementeringen av det nya ska gå till (Grandien, 2008:135). 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för metodval, urval, analysmetod samt metodproblem för hur denna undersökning genomfördes.  

3.1 Val av metod 

Då vår studie handlar om att undersöka hur den interna kommunikationen planerats och uppfattats i en 

förändringsprocess är en kvalitativ metod att föredra. En kvalitativ metod syftar till att skapa en ökad och 

fördjupad förståelse för det fenomen vi har valt att studera. Vår studie är därför en beskrivande studie, det vill 

säga en studie som beskriver verkligheten och som ger svar på var, när, hur, vem och vilka (Esaiasson et al. 

2012:37). 

3.1.1 Samtalsintervjuer och intervjuguide 

Kvalitativa metoder är metoder såsom intervjuer, observationer och/eller analys av exempelvis texter/bilder 

(Ahrne & Svensson 2015:9). Intervjuer är antagligen den vanligaste metoden för forskning med kvalitativ 

inriktning. Då vi studerade en verksamhet så ansåg vi det relevant att använda intervjuer som metod, eftersom 

man genom att göra intervjuer med personer som befinner sig i en viss social miljö får insikter om de 

förhållanden och uppfattningar som råder i miljön. Intervjuer är alltså ett sätt att samla kunskap om sociala 

förhållanden, men även att samla kunskap om enskilda individers känslor och upplevelser (Ahrne & Svensson, 

2015:34). För att nå kunskap om kontexten kombinerade vi vår intervjustudie med insamling av data i form av 

dokument och samtal med projektledaren som gav oss bakgrunds och faktaupplysningar, så kallad informant 

(Larsson, 2010:56). 

      

I samband med de samtalsintervjuer vi gjorde hade vi skapat en intervjuguide som vi följde (se bilaga 1, 2 och 3). 

När det gällde utformningen av intervjuguiden var tanken att den skulle kunna bidra till att skapa ett levande 

samtal (Esaiasson et al, 2012:265). Vår intervjuguide bestod av teman och frågor sammanställda i en viss typ av 

ordning och logik. Dock tillämpade vi en så kallad samtalsordning där det är viktigt att vara flexibel och inte låsa 

sig efter intervjuguidens ordning. I våra intervjuer uppstod även nya frågor utifrån redan gjorda intervjuer vilket 

bidrog till nytt lärande som innebar stor betydelse för vår studies resultat (Larsson, 2010:66-67).   

3.1.2 Urval 

Vårt urval är gjort utifrån studiens syfte och vad vi ville att urvalet skulle representera. Urvalsprocessen i denna 

typ av forskning svarar på frågan vem och vilka som ska utgöra studieobjekt, där det gäller att välja ut en 

ändamålsenlig grupp av intervjupersoner som tillhör det fenomen vi vill studera. Sättet att göra urvalet på beror 

på vår studies syfte och vad vi vill att urvalet ska representera (Larsson, 2010:61). Innan ett urval kunde göras var 

vi således tvungna att fastställa vår undersöknings population. Med population menas den grupp som 

!16



Lina Einarsson & Elise Öberg 

C-uppsats, HT2015 

!  

undersökningen vill uttala sig om. Detta kan vara personer, händelser, handlingar, institutioner med mera 

(Esiasson et al, 2012:156). I vårt fall var vår population de delar av Sundsvalls hemtjänst som hittills berörts av 

införandet av Skönsmomodellen. 

När populationen i vår undersökning var fastlagd blev nästa steg att bestämma vilka konkreta fall (analysenheter) 

vi skulle analysera (Esiasson et al, 2012:158). Här tog vi hjälp av projektledaren för Skönsmoprojektet. Till denna 

person hade vi ett antal kriterier; vi ville avgränsa oss till en specifik verksamhet inom Sundsvalls hemtjänst, detta 

av praktiska skäl då det skulle bli alltför omfattande och tidskrävande att undersöka hela Sundsvalls kommuns 

hemtjänst. Nästa kriterie var att våra analysenheter skulle vara medarbetare samt ledare som varit berörda av 

förändringsprocessen. På så vis gjorde vi ett stratifierat urval efter funktion och position där det blev två 

indelningar; chefer och medarbetare (Larsson, 2010:62). För att sedan hitta lämpliga personer till dessa två 

indelningar fick vi hjälp av projektledaren som tog kontakt med platschefen för Skönsmons hemtjänst som i sin 

tur valde ut sex stycken medarbetare. Projektledaren kontaktade även personer som varit involverade och aktiva i 

ledningsgruppen för projektet. 

Projektledaren uppmärksammade oss om att det fanns ytterligare en kategorisering inom medarbetargruppen; de 

som varit mer involverade i förändringsprocessen än övriga, så kallade projektmedarbetare. Vi fattade då beslutet 

att vi ville träffa representanter av båda kategorierna för att få en så rättvis och transparent bild som möjligt av 

förändringsprojektet.  

Analysenheterna bestod slutligen av sex stycken medarbetare (tre projektmedarbetare och tre ordinarie) och sex 

stycken representanter från ledningsgruppen, där vi inkluderat en kommunikatör. Totalt 12 respondenter. 

3.2 Utförande 

3.2.1 Samtalsintervjuer 

Vi påbörjade varje intervju med att beskriva vår studies syfte och frågade respondenterna om de tillät oss att 

spela in intervjun. I den mån det var möjligt bokade vi in gott om tid och bad om att samtalet kunde ske i en 

avskärmad miljö så personen kunde prata så ostört som möjligt (Larsson, 2010:65). Den förmodligen viktigaste 

strategin för att få hög kvalitet på vår undersökning och nå fram till de intervjuades innersta meningar och 

värderingar är att skapa ett gemensamt förtroende i samtalet. Ett gott förtroende ger grund för öppenhet hos de 

intervjuade (Larsson, 2010:73). Om den intervjuade vet att det hen säger kommer att hanteras med stor 

försiktighet så ökar chansen att de släpper fram sina innersta tankar och uppfattningar (Larsson, 2010:75). Vi 

inledde därför intervjuerna med att berätta för intervjupersonerna att de skulle vara anonyma i vår studie. Våra 

intervjuer tog mellan 10 och 40 minuter att genomföra.   
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3.2.2 Sammanställning av material   

Efter genomförandet av samtalsintervjuerna gjorde vi en transkribering av dem, vilket gav oss fördelen att bevara 

våra intervjupersoners egna ord och hur de uttryckte sig. Under hela intervjuprocessen så har vi haft en öppen 

dialog med varandra och diskuterat resultaten allt efter att de kommit in. På så sätt hade vi en rätt så klar bild 

över vårt empiriska resultat innan transkriberingen började. När vi sedan sammanställde materialet letade vi 

mönster och organiserade vårt material utifrån de framträdande teman som vi uppfattat (Larsson, 2010:70).  

3.2.3 Reliabilitet & validitet 

Inom vetenskapen ställs höga krav på att vi ska kunna underbygga våra påståenden och slutsatser med argument 

som är giltiga och tillförlitliga (Ekström & Larsson, 2010:14). Giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) är 

fundamentalt för vår studie, det vill säga studerar vi verkligen det vi avsett att undersöka. Detta handlar om att vi 

har gjort ett genomtänkt urval, har relevanta frågeställningar, ett bra material och en god analys (Larsson, 

2010:76-77). För oss innebar detta bland annat att vårt intervjumaterialet var tillräckligt fylligt och tätt, alltså att 

intervjuerna hade ett relevant innehåll samt att studien hade tillräckligt många intervjuer. Det är också viktigt att 

vi intervjuade “rätt” personer för att studiens syfte ska uppfyllas (Larsson, 2010:77). Frågorna i intervjumanualen 

var formade och anpassade efter frågeställningen, vilket gav oss bra empiriska data att bygga vår analys på 

(Ekström & Larsson, 2010:15).  

Vid en kvalitativ undersökning finns inte alltid endast en absolut sanning. Att generalisera kring en kvalitativ 

studie är därför omdiskuterat. Istället kan det finnas flera olika tänkta beskrivningar av den sociala verkligheten. 

Att generalisera vårt resultat och våra slutsatser var problematiskt av just anledningen att beskrivningen av den 

sociala verkligheten är olika beroende på vem du frågar. Vi kunde därför inte generalisera vårt resultat, helt och 

fullt, av en verksamhet inom Sundsvalls hemtjänst på hela organisationen. För att underlätta generalisering skulle 

förmodligen fler intervjuer och respondenter behövas och kräva en större och mer omfattande studie (Larsson, 

2010:76).  

En annan viktig del i en studie är att forskningen ärbar även vara intersubjektiv. Med detta menas att forskningen 

ska vara genomskinlig, värderingsfri och oberoende av den person som utför studien. En forskningsprocess ska i 

efterhand vara så öppen för granskning som möjligt. Man ska även ge största möjlighet gästfrihet när det gäller 

analysredskap och empiriskt material (Esaiasson et al, 2012:25-26). När det kommer till våra analysredskap är vår 

studie genomskinlig då vem som helst har tillgång till detta i vår studie. När det däremot kommer till det 

empiriska materialet är det svårt att hålla vår studie öppen och transparent fullt ut eftersom den ena 

urvalsgruppen, medarbetarna, är anonyma. 
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3.2.4 Metodproblem 

Den hemtjänstgrupp som vi intervjuade genomgick förändringen 2012 vilket medförde att vissa respondenter 

inte kunde svara utförligt på vissa frågor då minnet sviktade. I efterhand kunde vi se att de svar vi fick var mer än 

tillräckliga för vår studie, men det kan förstås tänkas att vi hade fått en mer nyanserad bild och förståelse om vi 

fått utförligare svar på vissa frågor. 

Socialtjänsten ligger i skrivande stund minus 175 miljoner kronor i sin budget och har i uppdrag att fundera på 

hur de kan undvika extra kostnader som inte har med daglig kärnverksamhet att göra. Detta innebar problem för 

oss då vi ville intervjua medarbetare ur Skönsmons hemtjänstgrupp och de inte hade särskilt mycket tid att 

avvara för vår studie. Det innebar att vi var tvungna att vara så effektiva som möjligt med våra samtalsintervjuer. 

Med totalt tolv intervjuer som gav oss tillräckligt fylligt material, kände vi dock inte att studiens kvalitet fick ge 

vika på grund av en blödande socialtjänst.   
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4 Empirisk bakgrund 

4.1 Skönsmomodellen 

I detta kapitel redogör vi kort för bakgrunden till arbetet med Skönsmomodellen. 

4.1.2 Bakgrunden till utvecklingsarbetet 

I Sundsvalls socialförvaltning har man sedan början av 2010 använt lean som verksamhetsutvecklingsstrategi 

(www.sundsvall.se, 2015). Lean management, som associeras med Toyotas produktionssystem, går ut på att 

förbättra kvalitet och leveranstider. Många forskare hävdar att lean management innefattar en uppsättning av 

arbetssätt som kompletterar, förstärker och relaterar till varandra. Dessa syftar till att minska eller eliminera 

aktiviteter som inte tillför ett värde till en produkts värdeflöde inom en organisation och längs dess 

försörjningskedja (Hajmohammad, Vachon, Klassen & Gavronski, 2013:313).  

I en utvärdering av leanarbetet såg man att organiseringen av arbetet påverkats, men inte att själva 

arbetsinnehållet påverkats speciellt mycket. Man såg också att den nuvarande styrningen och sättet att leda inte 

gav rätt stöd för att kunna lyckas bättre. Vid samma tid togs politiska beslut att konkurrensutsätta hemtjänsten 

enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. I och med detta så ställdes det nya krav på att förstå hela 

hemtjänstprocessen för att i framtiden kunna styra den på rätt sätt (www.sundsvall.se, 2015).  

Några av nyckelpersonerna inom leanarbetet hade tidigare kommit i kontakt med Vanguardmetoden och tänkte 

att metoden kunde passa för den fortsatta utvecklingen av Sundsvalls hemtjänst. Hemtjänsten i Skönsmon valdes 

ut som testpilot för detta nya sätt att arbeta och tänka inom hemtjänsten (www.sundsvall.se/skonsmomodellen, 

2015). 

Projektet kring Skönsmomodellen är alltså sprunget ur det utvecklingsarbete som skedde i pilotgruppen i 

Skönsmons hemtjänst 2012. Där skapades ett nytt arbetssätt utifrån vad som är viktigt för kunden och syftet med 

verksamheten. Arbetssättet fokuserar på hög personalkontinuitet kring varje kund, vilket har gett högre kvalitet 

på stödet till kunderna samtidigt som det gett ökad arbetsglädje hos personalen. Detta har dessutom skett utan 

förändrade kostnader. Ett gott resultat i Skönsmons hemtjänst gjorde att Socialförvaltningen ville införa samma 

arbetssätt i resterande hemtjänstgrupper i Sundsvalls hemtjänst. Med start i februari 2014 sattes projektet 

“Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst” igång (www.sundsvall.se, 2015).  

4.1.2.1 Vanguard-metoden 

I projektet använder man sig av Vanguard-metoden som bygger på ett systemsynsätt. Detta innebär att man ska 

förstå organisationer som ett system. Det första steget handlar om att inse att serviceproduktion skiljer sig från 

varuproduktion. Nyckeln till framgång inom service och administration är att utforma organisationen så att den 

kan hantera variationen i kundernas efterfrågan. Vanguard rekommenderar serviceorganisationer att undvika 
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Lean-verktyg som utvecklats för tillverkningsindustrin. Lean utvecklades i ett helt annat sammanhang och 

fungerar inte tillfredsställande i serviceorganisationer (www.vanguard-consult.se, 2015). Metoden innehåller tre 

steg: Check, Plan och Do (www.sundsvall.se, 2015). 

Check: Under fasen check studerar man den nuvarande verksamheten för att få kunskap om vad som sker och 

varför. Utgångspunkten är syftet med verksamheten utifrån kundens perspektiv. Målet är att få kunskap om hur 

väl man tillgodoser kundernas behov. Plan: Under plan testas i (mindre skala), olika sätt att förbättra resultaten i 

förhållande till syftet. Utgångspunkt är kunskapen från check om vad som är viktigt ur kundens perspektiv. Målet 

är att skapa insikt om vad som behöver göras för att det ska bli bättre och så småningom komma fram till hur 

arbetet ska organiseras. Do: Under do genomförs den plan för införande av ett "nytt system" som tagits fram 

under plan. Exempelvis brukar roller, ansvar och uppföljningssystem vara i behov av förändring 

(www.sundsvall.se, 2015). 

4.1.3 Planering av förändringen 

Förändringsarbetets projektplan skapades och godkändes 2014. Ingen officiell kommunikationsplan finns att 

tillgå. 

4.1.3.1 Organisation för införandet av Skönsmomodellen 

Projektledare Projektledaren ingår i internkonsultgruppen och 

arbetar i hemtjänstområdena med metodstöd till 

medarbetarna.

Projektmedarbetare Projektmedarbetarna är rekryterade från hemtjänstens 

verksamhet och arbetar i hemtjänstområdena med 

metodstöd till medarbetarna.

Ledningen I ledningen deltar socialdirektören och cheferna för 

följande enheter: 

• Sundsvalls hemtjänst 

• Ekonomienheten 

• Socialtjänstens strategienhet 

• Handläggningsenhetens utredningsdel 

• HR 

• Enheten för kvalitet och tjänsteutveckling 
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(www.sundsvall.se, 2016). 

Övrigt Då metoden som används bygger på “learning by 

doing” och att ta vara på det lärande som sker i 

organisationen finns ett mycket nära samarbete mellan 

projektmedarbetare, medarbetare, 1:a linjens chefer i 

hemtjänsten och chefen för Sundsvalls hemtjänst. 

Tanken bakom och strukturen för detta samarbete, 

ersätter arbete mot referensgrupp.  

I stöd till projektet ingår också kommunikatör. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat vi fått från våra intervjuer samt analysera dessa utifrån vår teori som vi 

presenterat i tidigare kapitel.  

5.1 Respondenter 

5.1.1 Medarbetare 

5.1.2 Ledning 

5.2 Resultat och analys 

5.2.1 Kommunikationen under förändringsprocessen 

Beslutet om att det skulle ske en förändring kom från ledningen. Det var dåvarande förvaltningsdirektör som 

ytterst tog beslutet. Beslutet kring förändringen var enligt L5 ett sätt att försöka anta framtidens utmaningar med 

ökat antal äldre och sämre kvalitet på vården. 

Medarbetare som inte arbetat  

med förändringsmodellen:

Medarbetare som arbetat med 

förändringsmodellen (projektmedarbetare):

Medarbetare 1 (M1) 

Medarbetare 2 (M2) 

Medarbetare 3 (M3)

Projektmedarbetare 1 (PM1) 

Projektmedarbetare 2 (PM2) 

Projektmedarbetare 3 (PM3)

Kommunikationsstrateg:  

Socialförvaltningen (L1)

Har fungerat som stöd i olika kommunikationsfrågor 

under projektet.

Affärsområdeschef: 

Sundsvalls hemtjänst (L2)

Chef  för hemtjänsten inom Sundsvalls kommun.

Områdeschef:  

Hemtjänsten Skönsmon (L3)

Dennes roll i har varit att hålla fast vid den nya 

metoden och styra medarbetarna mot den.

Enhetschef: Enheten för kvalitet– och 

tjänsteutveckling (L4)

Del av ledningsgruppen.

Projektledare: Skönsmomodellen (L5) Är projektledare för projektet Skönsmomodellen och 

arbetar med implementationen av den.

Enhetschef: Strategienheten (L6) Del av ledningsgruppen. Kom in ca ett år efter starten 

av projektet.
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5.2.1.1 Syftet med förändringen 

När det gäller syftet med förändringen fick vi lite olika svar beroende på om vi pratade med medarbetare eller 

ledning. Bland medarbetarna såg vi två huvudsakliga uppfattningar om vad syftet och målet var med 

förändringen. Den ena uppfattningen var att kontinuiteten och kvaliteten på vården för brukarna skulle 

förbättras. Den andra uppfattningen gällde den ekonomiska aspekten; det skulle bli mer ekonomiskt gynnsamt 

att jobba på det nya sättet. 

M3: Jo målet var att det skulle bli bättre. Att det skulle bli mer kontinuitet ute hos vårdtagarna. Vi skulle inte behöva gå till olika 

och de skulle absolut inte behöva träffa nya, och det har vi ju lyckats med. Det var målet. Och att vi skulle äga hela arbetet var 

också målet. /.../ 

M2: Det var ju ekonomin som… Det här är ju ett billigare arbetssätt. Sjukskrivningarna sänks. /.../ Men lite luddigt kan jag 

tycka. /.../  

Bland ledarna såg vi två tydliga mönster. En grupp inom ledarna pratade direkt utifrån syftet närmast 

medarbetare och brukare och att det var varje enskild hemtjänstgrupp som funderade över och beslutade vad 

syftet var med förändringen för varje enskild grupp. Övriga ledare diskuterade kring syftet i ett större perspektiv. 

Vi fick berättat för oss av L5 att syftet var att försöka anta framtidens (idag nutidens) utmaningar med ökat antal 

äldre och sämre kvalitet och arbetsmiljö. Istället för att skära ner och skära bort saker för att vara effektiva så ville 

de se om det gick att tänka på annat sätt, exempelvis om det fanns saker de kunde sluta att göra till förmån för 

annat. Dock var detta syfte inte lika tydligt hos övriga. En av dem menade att det inte fanns något färdigt facit, 

att det mesta varit ganska visionärt och att det inte funnits nedpräntat i ett strikt projektdirektiv. En annan 

berättar att projektdirektiv med syfte sattes upp först när pilotarbetet i Skönsmon var över och det skulle 

implementeras i övriga hemtjänstgrupper, alltså ett år senare. Vad syftet dock var, framkommer inte. 

5.2.1.2 Planering & involvering 

När ledningsgruppen hade fattat beslutet om att detta nya arbetssätt skulle testas var nästa steg att involvera 

områdescheferna och att utse en pilotgrupp. Det fanns inte mycket tid för förberedelse då detta skulle ske 

nästintill omedelbart efter att beslutet fattats. En viktig del i detta första steg var att hitta en stabil chef  och enligt 

resultatet från våra intervjuer var enbart L2 och L3 involverade i detta arbete. Uppfattningarna kring hur 

proceduren gick till skiljer sig dock; 

L3: Vi hade ett stort möte. Och då informerade de om det här sättet att jobba på och ville ha en pilotgrupp. Och frågade naturligtvis 

om någon av oss områdeschefer ville. Jag försökte få till att någon annan av områdescheferna skulle ta det här men ingen ville. Så 

vart det jag. Men sen fick jag höra bakvägar att ledningen hade redan bestämt sig för att det var vi som skulle göra det här, så dom 

hade försökt att styra mot att det var vi som skulle göra det här. Och facket ville det också då, eftersom jag hade varit chef  så länge. 

Det behövdes en stabil grupp.  
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Enligt L2 valde hen ut den som hen ansåg vara den mest stabila chefen; 

L2: /.../ Jag visste ju att jag var tvungen att välja en utav de mest stabila cheferna med lång erfarenhet och som jag upplevde hade 

den här tryggheten, grundtryggheten som chef  och ledare. För att det utmanar ju, man måste ha mod att backa och släppa fram de 

som är experter och det är ju medarbetarna. Och då valde jag L3.  

På medarbetarnivå var det L3s uppgift att plocka ihop sitt eget team inför förändringsarbetet. Hen skapade en 

projektgrupp inom gruppen av medarbetare. Denna projektgrupp bestod av ca 10 personal och plockades alltså 

ut ur den ordinarie arbetsgruppen och ersattes med vikarier. Det var sedan denna projektgrupps uppgift att 

planera förändringen och gruppen blev även ansvarig för att informera och involvera resterande team. Men syftet 

med gruppen var inte självklart till en början bland medarbetarna då de kände sig osäkra på vad de egentligen 

skulle göra. De upplevde heller inte att L3 visste något mer än de själva. När arbetet väl kom igång kunde 

projektgruppen tycka att det var svårt att förmedla informationen ut till resterande team på ett bra sätt. Här var 

inte L3 involverad som chef  utan ansvaret låg på projektgruppen. 

PM1: Det enda som kunde va svårt, det kanske var att förmedla ut till sina arbetskamrater på ett bra sätt. För vi blir ju väldigt 

informerade och delaktiga i det här men sen måste ju vi börja dela av oss till dem också, så att de kommer in i det på ett bra sätt.  

Dock fanns det olika uppfattningar bland de resterande medarbetarna kring hur de kände sig involverade och 

informerade. Vissa beskrev att projektgruppen hade möten där de gick igenom allt, medan vissa ansåg att de inte 

fick någon information; 

M3: De här som satt med i förändringsprocessen då, den här gruppen som var utvald, de blev ju som en liten klan för sig som höll 

på att luska ut hur man skulle bäst lösa det här. Men det var ingen information som vi fick ut i grupperna. 

När det gäller den övriga interna kommunikationen låg mycket ansvar på den dåvarande socialdirektören som 

spelade en stor roll. L1 var inte med och planerade den interna kommunikationen på detta stadie utan känslan 

var att L2 jobbade för sitt då det var hens område och att det spridits internt mest på informella sätt. 

Analys: Planering, involvering & syfte 

Innan man beslutar om en kommande förändring behöver chefer och medarbetare kommunicera om hur 

situationen i organisationen ser ut och vilka handlingsalternativ som finns. När man sedan tagit ett beslut om 

förändringen så måste den kommuniceras till berörda parter. Förändringen måste publiceras och även diskuteras 

och förhandlas för att de som berörs av förändringen förstår den och värdet av den för att kunna acceptera och 

genomföra den (Johansson & Heide, 2008:24). Vårt resultat pekar på att hela denna process var bristfällig i detta 

projekt. Det fanns olika uppfattningar av syftet med förändringen bland både medarbetare och ledare vilket kan 

tyda på att de inte fått tillräckligt med information, då man enligt teorin försöker skapa en egen bild av 

omständigheterna vid informationsbrist (Johansson & Heide, 2008:25).  Att uppfattningarna skiljde sig kan också 
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tolkas som att medarbetarnas och ledarnas förståelse inte varit särskilt hög, vilket i sin tur kan tolkas som att den 

interna kommunikationen inte varit särskilt framgångsrik i detta projekt (Welch, 2012:246). Förutom ovan 

nämnda scenarion berättar även L2 att arbetet med förändringen satte igång nästan på en gång efter att beslutet 

fattats och att hen valde ut L3 som den stabila chefen som skulle leda denna förändring. L3 vittnar om att 

engagemanget i pilotgruppen var frivilligt men att hen ställde upp eftersom ingen annan gjorde det. Hen 

upplevde alltså inte att ledningen valt ut hen specifikt. När hen sedan skulle välja ut sin egna projektgrupp var 

syftet med gruppen ovisst och medarbetarna som blev involverade i projektgruppen visste lika lite som L3 vad 

de skulle göra.  

Projektet införandet av Skönsmomodellen delade upp medarbetarna i två grupper; en grupp som var mer 

involverad i förändringsarbetet än den andra. I teorin går det att läsa att det är viktigt att behandla alla anställda 

med värdighet och att använda rättvisa procedurer (Falkheimer & Heide 2014:149). Här pekar resultaten till viss 

del på att medarbetare som inte varit delaktiga i projektgruppen inte heller kände sig tillräckligt involverade i 

förändringen då det pågick vid sidan av deras vetskap. Det är även avgörande med ett ökat informationsflöde 

under hela förändringsprocessen för att kunna minska den misstänksamhet som ofta råder (Falkheimer & Heide 

2014:149). Resultaten tyder, precis som teorin hävdar, på att de få informationsträffarna och känslan av att 

projektgruppen var en klan för sig bidrog till ökad misstänksamhet. 

5.2.1.3 Medarbetaransvar 

En fråga vi ställde var hur medarbetarna var delaktiga i kommunikationen om förändringen. Här var svaren 

enstämmiga bland våra respondenter. L2 förklarade att medarbetarna, och då speciellt de i projektgrupperna, var 

väldigt delaktiga och att det är de som bidragit mest. Hen nämnde också att det krävs mycket kommunikation 

från projektgrupperna som har som uppdrag att involvera de övriga medarbetarna. L3 betonade att det var 

medarbetarna själva som valt hur de skulle göra för att få det bra för kunderna. Hen berättade också att det är 

medarbetarna som haft ansvar och mandat i förändringen; 

L3: Just i det här förändringsarbetet har medarbetarna fått ansvar och mandat. Och det är ju det som är så unikt med det här, att 

det är de som ska göra arbetet. /.../ Chefen ska vara närvarande och försöka skapa förutsättningar för medarbetarna så att de kan 

göra ett bra arbete. /.../ 

L2 nämnde hur viktigt det är att chefen vågar lita på medarbetarna; 

L2: /.../ Jag måste vara säker på chefen. På att det är rätt chef, och att chefen vill det här. Att man känner att man har tilliten 

och tilltron till medarbetarna. För det bygger på det. För om man som chef  har inställningen att mina medarbetare inte är mogen för 

det här, då går det inte att lyckas. Så här krävs det riktigt bra ledare. 

En av medarbetarna beskrev att det tidigare arbetssättet innebar att man fick arbeta utifrån direktiv; 
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PM3: Ja. Förväntningarna var ju att förändra det gamla sättet. Det tyckte jag liksom var styrt av en tes. En administratör satt och 

gjorde ett schema som jag skulle jobba efter som man inte hade så mycket att säga till om. Så det var bara att följa de punkterna 

punkt för punkt. /.../ 

Hen fortsatte sedan med att berätta hur arbetet förändrats; 

PM3: /.../ Nu kan man liksom bestämma själv mera. Mera ansvar och det är ännu roligare att jobba. Man kan strukturera 

upp sina dagar med kunden och sitta och bestämma saker och ting som läkarvård eller frisör eller fotvård och alltihop. Ha en bättre 

kommunikation. Och det finns tid till att göra det också. 

Analys: Medarbetaransvar 

En effektiv strategi för att undvika fallgropar i en förändring är att involvera medarbetarna när det kommer till 

information och idéer kring planeringen och genomförandet. Det skulle kunna öka chansen för att de anställdas 

intressen och oro uppmärksammas och att på så sätt öka motivationen för att genomföra förändringen 

(Christensen, 2014:360). Här pekar vårt resultat tydligt på att medarbetarna varit involverade när det gäller 

genomförandet av förändringen. Medarbetarna har även varit starkt involverade i informationen och idéerna 

kring planeringen av förändringen men dock enbart projektmedarbetargruppen. 

Medarbetarna har således haft stort inflytande och fått stort ansvar i denna förändringsprocess. Detta pekar på 

att medarbetarna haft en modern medarbetarroll i projektet och varit kommunikativa. L2 vittnar om hur ledaren 

måste ha en tillit till medarbetaren och det kan tolkas som att ledaren tagit en position som partner till mer 

självständiga medarbetare istället för att styra, vilket överensstämmer med teorin (Heide & Simonsson, 

2011:204-205). Arbetet har gått från att ha varit styrt med direktiv till att man som medarbetare fått ansvar att 

själv lägga upp sitt arbete vilket stämmer väl överens med teorin som menar att den moderna medarbetaren 

måste engagera sig mer och göra det lilla extra (Heide & Simonsson, 2011:204-205).  

5.2.2 Brister i kommunikationen under förändringsprocessen 

Ett mönster som vi såg när vi gjorde intervjuerna var att de flesta intervjupersonerna identifierade brister i 

kommunikationen. Bland medarbetarna handlade det till största del om kommunikationen mellan 

projektgruppen och resterande team. Vissa av de som inte var en del av projektgruppen kände att de fick 

bristfällig information, medan vissa personligen inte tyckte det var brist i kommunikationen men däremot kunde 

se oro bland andra. En av medarbetarna som inte var med i projektgruppen uttryckte ännu tydligare att bristen 

på information fick konsekvenser. Denna medarbetare berättade om sjukskrivningar, höga blodtryck och ett 

utmanande arbete under förändringen; 

M3: /.../ Förändringsprocessen var inte nådig i vår grupp, vi kastades in i någonting som vi inte visste vad det var. /.../ 
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Samtidigt erkände projektgruppen att de säkert hade kunnat göra mer för att inkludera och informera resterande 

team; 

PM3: All information kan alltid ges bättre, så är det ju. /.../ Sen beror det ju på hur inställd man är själv också /.../ Men vi 

har märkt att när vi gick igenom det här så var det vissa som tyckte att det var jättejobbigt /.../. 

I ledningsgruppen resonerar man kring att förändring kanske skapar lite rädsla hos både medarbetare och på 

ledningsnivå och att det här arbetssättet är svårt att anamma för exempelvis ekonomer. Man beskriver också att 

det är en resa att göra som utmanar och att inte alla står och gör vågen, men att de lär sig allt eftersom och 

utvecklar sitt arbetssätt och kanske underlättar lite mer för kommande områden. 

En annan synvinkel som lyfts av en medarbetare är att en brist i kommunikationen var mellan tjänstemännen i 

kommunen, uppåt i organisationen. Att det fanns de som inte trodde på det här sättet att jobba och rent av 

nedvärderade det öppet. Detta är något som bekräftas även av ledningen. Man beskriver att man tror att 

pilotprojektet inte var förankrat med hela ledningen när det drog igång. Detta tror man kan ha haft en påverkan 

då människor kanske inte kände sig delaktiga när de inte fått vara med i planeringen. Man beskriver också att 

man inte lagt så mycket krut på att kommunicera internt, att det funnits tvivel och att man anser att ledningen 

inte stått helt enad;  

L4: Ja, det har inte funnits någon tydlig tanke hur det ska kommuniceras. Det har gått både fort och långsamt ibland. Den kedjan 

har inte hängt ihop och jag tycker inte att ledningen har stått helt enad bakom det här. Då blir det ju svårt, det blir liksom 

subtankar hela tiden; “Ja men oss emellan du vet”, “du vet vad jag tycker”.  Där har vi inte lyckats fått ihop det, och då har det 

blivit “det där är hemtjänstens lilla grej”. /.../  

5.2.2.2 Motstånd & ryktesspridning 

Vi ville undersöka om det varit någon känsla av motstånd inom medarbetargruppen samt hos övriga berörda 

(socialförvaltningen, ledningen). Återigen skiljer sig uppfattningarna. Några medarbetare har minnen av att det 

inte var några speciella problem och att man tror att alla tyckte att det blev roligare att jobba. Däremot kände 

andra medarbetare av motstånd under förändringen och att det var oroligt från början innan alla 

gruppmedlemmar hittat sin nya roll; 

M3: /.../ Det blev ju negativa reaktioner om jag säger så. Först så klamrade man sig fast vid varandra som att man sjönk från en 

skuta och ingen hade flytväst. Och det blev ju väldigt sammansvetsat. Men sen kommer det här då alla ska hitta sin roll och position 

och då blev det lite intrigit. Sen så var det lite dåligt med information och grejer från början för vi fick inte tid för planering för det 

här. Så då började det droppa av, det vart någon som blev sjukskriven och så kom det in en vikarie och då började grupprocessen om 

igen. Så vi har stått i en nyorienteringsfas kan jag säga sedan 2012. Vi står där idag också.  
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De ledare vi intervjuade uppfattade inte särskilt mycket motstånd bland medarbetarna. Där de däremot märkt av 

motstånd är högre upp i organisationen. Man beskriver att det funnits olika läger, att vissa trott på förändringen 

medan vissa ställt sig emot den och att man på så vis mötts av mycket skepsis. Man tror också att den 

organisationsuppdelning som finns, bestående av en myndighetsdel och en produktionsdel, har skapat en vi och 

dom-känsla. Istället för att föra en öppen dialog där man hela tiden kommunicerade pinkade man in sina revir 

och sa talade om “här gör man” och “här talar man om vad som ska göras”. Man menar att problematiken sitter i 

de stabila väggarna i kommunhuset. Man tror också att vissa i ledningsgruppen kanske inte var så insatta i 

tankarna med projektet och inte har varit med på det sätt som de skulle ha behövt vara med. Man förklarar också 

att det kommunikationsmässigt varit besvärligt att överbyggnaden inte delat samma bild och på så sätt motarbetat 

varandra, när det är ett politiskt beslut som måste genomföras på ett professionellt sätt. Man har till och med 

hört att människor använt ordet sekt när de pratat om förändringen: 

L2: Ja, det var väl lite att “jaja, det där tror jag inte så mycket på”. Och sen ju mer man fick information, och vi bjöd ju in alla i 

det här huset, allt från kommunledning till alla på lärandemöten på Skönsmon, och en del tog ju fasta på det och kom, och andra 

hörde jag ju runt i kring tyckte att “vad är det för sekt som de håller på med”. Så det har funnits mycket hela tiden. Därför är det 

så bra att våra politiker faktiskt tog det här beslutet att det här ska införas, och ingenting får störa det införandet.  

L2 ser också en utmaning i att det är en offentlig verksamhet då man ofta är så fast i den traditionella styrningen. 

För att klara utmaningarna med att pengarna inte räcker till anställer man fler ekonomer som chefer för att man 

då tror att man får kontroll på helheten. L2 menar att man då tänker fel. Du måste ha människor som kan 

verksamheten annars kan du inte effektivisera den. 

L2: /.../ Ekonomer de ska räkna och bidra på sådant sätt, det är min bestämda uppfattning.  

Utöver bristen på kommunikation diskuterade även en av ledarna problematiken med ett nytt arbetssätt. Fakta är 

ju fakta och det känner man sig lite trygg med, medan detta projekt kanske upplevts som osäkert då det är ett 

helt nytt sätt att tänka och att man inte riktigt har haft den fakta som efterfrågats. 

L4: /.../ Det här är ju ett helt nytt sätt att tänka och då är man ute på lite tunnare is då man inte riktigt kan få fakta som gör 

att man kan tala om och kommunicera vidare utan det blir lite sådär en känsla av att det är bra. Men hur ska man kommunicera 

en känsla? /.../ Nu blir det lite svårgreppbart när man är i den här förändringsprocessen. 

Analys: Motstånd, ryktesspridning & brister i kommunikationen  

I vårt resultat går det tydligt att läsa att alla parter, både medarbetare och ledare, upplevt brister i 

kommunikationen kring förändringen. Oftast när anställda ställer sig emot en förändring så beror det på att de är 

osäkra på vilka konsekvenser som följer. Brist på information och kommunikation kan ge liv åt rykten och 

skvaller som i sin tur kan leda till ångest i samband med en förändring (Christensen, 2014:360). Vårt resultat 

skvallrar om en grupp där förändringen har resulterat i sjukskrivningar och där man kastats in i något ovisst 
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vilket, precis som teorin hävdar, kan tyda på brist på både information och kommunikation. Det är även viktigt 

att ta hänsyn till att människor reagerar på olika sätt när en förändring ska genomföras. När medarbetare inte får 

den information de behöver om vad som komma skall, så försöker de själva skapa en bild av omständigheterna. I 

och med detta kan tolkningarna skilja sig mycket åt vilket gör att det lätt kan spridas felaktiga rykten (Johansson 

& Heide, 2008:25). Eftersom rykten har uppkommit under förändringsarbetet kan detta mycket riktigt peka på 

att medarbetarna inte fått den information som de skulle behövt, som teorin beskriver. Resultatet skvallrar även 

om att de som ställt sig skeptiska till förändringen, avfärdas som “att det alltid finns de som är skeptiska”, vilket 

tyder på att man inte tagit någon större hänsyn till att människor reagerar på olika sätt när en förändring sker. 

För dem som arbetar med information gäller det att lyssna till eventuell kritik och bedöma hur allmän den är 

samt hur enig den är. De insikter som finns kring företagskulturen kan också användas för att bedöma hur man 

tolkar besked om förändringar (Erikson, 2011:268-269). I detta projekt har man inte använt sig av en 

kommunikatör vid interna kommunikationsfrågor vilket kan ha varit en bidragande faktor till att viss kritik inte 

uppdagades eller togs på ett större allvar. Resultatet vittnar också kring utmaningar med en stadig företagskultur 

där man är fast i en traditionell styrning och där man pinkar in sina revir inom de tjocka kommunhusväggarna 

istället för att föra en öppen dialog. 

Dock behöver problem i ett förändringsarbete inte vara kommunikationsrelaterade då kommunikation inte är 

den enda avgörande faktorn för om en förändring ska lyckas eller inte. Det kan också vara så att förändringen 

inte är verklighetsförankrad (Grandien, 2008:133).  I våra resultat framkom det att ledningen inte stått enad 

bakom förändringen och att vissa delar av ledningen saknade fakta för att känna sig trygga i förändringen och i 

detta nya sätt att arbeta. Detta kan mycket väl tyda på att teorin stämmer och att ett förändringsarbete även 

behöver vara verklighetsförankrat för att lyckas. 

Om målet med förändringen inte framgår kan rykten uppstå då en person man vanligtvis lyssnar på har en 

avvikande uppfattning. Detta kan vara en person som har kommunikationsansvar eller någon annan ledande roll. 

Då personen själv inte är övertygad om förändringens fördelar kan hens åsikter och uppfattningar sedan smitta 

av sig (Grandien, 2008:133). Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att ledningen som tidigare nämnt 

inte stått enad bakom förändringen. Vårt resultat visar även att ledningens oenighet inte enbart stannat inom 

ledningen utan har spridits hela vägen ner till medarbetarna.  
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5.2.3 Synen på kommunikationen 

En åsikt som delades av alla ledare var att kommunikationen är mycket viktig i ett förändringsarbete. Exempelvis 

hade L2 avsatt mer tid för förändringen under sina möten och berättade att hen tycker det är viktigt att skapa 

kontinuerliga mötesplatser där man kan bolla kring förslag och idéer, samt att ha en rak och ärlig dialog. Andra 

saker som nämnts är åsikter som att det är viktigt att börja kommunicera kring förändringen tidigt och sedan 

kommunicera regelbundet och att det är viktigt att kommunikationen finns med i planeringen likaväl som 

exempelvis ekonomin. L4 menade att öppenhet och transparens är faktorer som måste finnas med. Sen 

utvecklade hen och menade att det krävs en stark tro, ledning och vision samt en kommunikation utöver det 

vanliga för att lyckas. En kommunikation utöver det vanliga på det sätt att man inte pratar om det en gång per 

månad på en APT (arbetsplatsträff) utan man pratar om det varje dag. 

L1 ansåg att det är viktigt att man lägger mycket tid i början när förändringen ska initieras, för att undvika 

upprepning och missförstånd och för att underlätta implementering och förståelse; 

L1: Framförallt så är det viktigt att lägga jättemycket tid i början på involvering. /.../  

Oftast så kommer ju en förändring uppifrån, det är ju det vanligaste. /.../ Då är det jättenoga att cheferna under, som är de 

viktigaste aktörerna i att driva förändringen, att man säkrar att de får hjälp och stöd i budskap. /.../ Det är vanligt att man på 

ett APT (arbetsplatsträff) talar om att “nu ska det förändras, nu ska vi börja göra såhär, nu måste vi gå över till nästa punkt”. 

Då kommer en lång sträcka av att förtydliga, förklara, reda ut missförstånd, upprepa och ta om det igen. Men om den där chefen 

hade fått ökad medvetenhet så att de håller på längre med att involvera medarbetarna, då blir det en kort sträcka av förklaring, 

upprepning, förtydligande. /.../  

L1 har funnits med under projektets gång även om det aldrig gjordes någon formell kommunikationsplan. Det 

har framförallt varit ett stort tryck på den externa delen av kommunikationen då man väldigt snabbt såg mediala 

effekter och upplevde mycket uppmärksamhet kring Skönsmoprojektet.   

L1: /.../ Det har inte betts om stöd i kommunikationsfrågor, som vi kommunikatörer kanske tänker kring 

kommunikationsplanering. Men däremot stöttning på vägen i andra sammanhang. 

Hen utvecklade dock vidare att det hade varit svårt att planera hur de skulle ha skött kommunikationen med 

medarbetarna eftersom det är byggt på kommunikation från golvet. För att ha fått med medarbetarna på tåget så 

har kommunikationen skett underifrån. Däremot ansåg hen att man bättre hade kunnat planera hur man skulle 

ha spridit den övriga interna kommunikationen.  

L1: Först kanske steg ett i övrig hemtjänst, steg två hela socialförvaltningen och steg tre i hela kommunorganisationen.  

Jag kan inte säga att jag ser att det har varit svagheter, men det kanske hade underlättat om man hade tagit hjälp att fundera hur vi 

ska sprida det här internt.  
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L6 som hade sett brister i kommunikationen menade att projektet borde tagit hjälp av kommunikatören från 

första början. Hen nämnde också att de eventuellt påbörjade en kommunikationsplan, men att den kan ha blivit 

lagd åt sidan. På frågan om varför hen tror att det blir så att man lägger kommunikationen åt sidan så trodde L6 

att det kan ha att göra med att kommunikation är svårare att greppa än exempelvis ekonomi och budget; 

L6: /.../ Jag tror att man ibland “vad är kommunicera? Vad är det liksom?” /.../ Det är ett sätt att tänka som inte riktigt finns 

med oss just precis som man tänker på arbetsmiljö för personalen eller när man håller på med en budget. Det kanske inte är så lätt 

att ta på det och säga att det är den här budgetrutan och här är det en siffra längst ner. Hur ser jag om kommunikationen fungerar 

eller inte? Jag vet inte. /.../ Svårt. Jag tror det är därför man lägger det lite åt sidan och så är vardagen här. 

Medarbetarna diskuterade inte kommunikationsfrågan lika grundligt och djupt som ledarna utan det handlade till 

största del om de tyckte att deras chef, L3, kommunicerade tillräckligt med dem. De flesta av dem var nöjda, 

förutom en som uttryckte att kommunikationen var bristfällig. 

Analys:  Synen på kommunikation 

Vid alla förändringar är kommunikationen i organisationen viktig, det är något som alla ledare var rörande 

överens om. Kommunikation vid förändring är mycket svårt, men det är samtidigt den enda nyckeln till en 

framgångsrik förändring. Det är väldigt viktigt att planera kommunikationen under en förändringsprocess och att 

för en kommunikatör fungera som en rådgivare i kommunikationsfrågor åt chefer under en sådan process. Innan 

en kommunikatör kan bidra i arbetet krävs det att den strategiska kommunikationen är förankrad i 

ledningsgruppen vilket innebär att ledningen förstår värdet av kommunikationsarbetet (Monstad, 2008:141). 

Trots att hela ledningen delade insikten av att kommunikation är otroligt viktigt, förankrades aldrig den 

strategiska kommunikationen i projektet och kommunikatören spelade aldrig rollen som rådgivare på det sätt 

som Monstad beskriver.  

Enligt teorin är det vitalt att kommunikatören är med redan i början i planeringsfasen för att det ska finnas en 

tydlighet kring målet med förändringen. Om denna typ av stöd finns med i början kan man enklare undvika att 

dålig kommunikation, otydliga budskap och mål under implementeringsfasen orsakar en misslyckad förändring 

(Johansson & Heide, 2008:131). Precis som Johansson och Heide beskriver, berättade L1 hur viktigt det är att 

man lägger mycket tid i början när förändringen ska initieras, för att undvika upprepning och missförstånd och 

för att underlätta implementering och förståelse. Att L6 menade att projektet borde tagit hjälp av 

kommunikatören från första början på grund av brister i kommunikationen och att L1 beskriver hur det bör gå 

till, gör att vårt resultat pekar på att kunskapen fanns där i teorin men inte nyttjades i praktiken.  

Förändringskommunikation bör även vara frekvent, konsekvent och öppen (Falkheimer & Heide, 2014:150). 

Öppenhet och transparens är även grundstenar som L4 vittnar om måste finnas med i lyckad 

förändringskommunikation. Sen utvecklade hen och menade att det krävs en kommunikation utöver det vanliga. 

Och trots denna ökade insikt om kommunikationens betydelse för organisationer pekar vårt huvudsakliga 
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resultat på att projektet i mångt och mycket följer den traditionella synen på kommunikation; den förlegade och 

förenklade transmissionssynen på kommunikation. När man utgår från transmissionssynen på kommunikation 

finns det en risk att kommunikation uppfattas som just något oproblematiskt, vilket i sin tur leder till att det inte 

avsätts tillräckligt med resurser till kommunikation och kommunikationsaspekter (Falkheimer & Heide, 2014:38). 

Bristen av kommunikationsplanen i detta projekt skvallrar om att teorin i detta fall stämmer. Kommunikation är 

något som oftast tas för givet och inte problematiseras. Detta hänger samman med att kommunikation är något 

som är så pass naturligt för oss att vi sällan reflekterar över det (Falkheimer & Heide, 2014:35). Här pekar vårt 

resultat återigen på att teorin stämmer överrens med verkligheten. L6 berättade just att kommunikation är svårare 

att förstå sig på än ekonomi och budget och att det därför är lättare att lägga åt sidan.  

En annan vinkel som det traditionella synen på kommunikation för med sig är att den interna kommunikationen 

har en lägre status än den externa kommunikationen. Ur ett traditionellt perspektiv är det enklare att visa på 

effekter av en extern kommunikationsinsats. Teorin säger också att dagens kommunikatör bör även engagera sig i 

all medarbetarkommunikation och anta sig rollen som internkonsult till en mycket högre grad än förut (Heide & 

Simonsson, 2011:206). Resultatet pekar återigen på att synen på kommunikation är traditionell då L1 till största 

del enbart kopplades in när det gällde den externa kommunikationen (Falkheimer & Heide, 2014:29).  

5.2.4. Meningsskapande i en förändring 

5.2.4.1 Känslan inför och om förändringen 

När vi frågade medarbetarna vad de kände inför förändringen var en positiv känsla överrepresenterad och alla 

svarade att de kände sig engagerade. Medarbetarna beskrev också att de personligen hade bra förväntningar och 

att man trodde på det nya arbetssättet då det innebar mindre arbetsgrupper och ökad kontinuitet för de äldre.   

M2: Jag tyckte det var bra att det blev mindre grupper och hur vi jobbade.  

Förut jobbade vi över stora områden, nu är ju vi bara på ett litet område. Kontinuiteten för de äldre är bättre.  

Dock uttryckte en medarbetare att hen upplevde att det blev lite oro i arbetsgruppen av att kommunen ofta gör 

nya förändringar;  

M2: /.../ En del kanske vart lite orolig när det ska ändras vart femte år ungefär, som kommunen är expert på.  

Lite oroligt i arbetsgruppen, så var det ju.  

När vi pratade med personer ur ledningsgruppen så var tankarna lite splittrade kring vilka känslor man själv haft 

respektive vilka känslor man tror att medarbetarna haft kring förändringen. L6 upplevde en känsla av rörighet 

när hen klev in i projektet och L4 berättade att hen själv utmanat modellen. L4 står dock helt bakom tankesättet 

att de måste byta sätt att tänka, men att Skönsmomodellen inte behöver vara det enda sättet. L1 tyckte att detta 

projekt är ett skolboks-exempel på hur en förändring ska gå till då det är medarbetarna närmast kunderna som 
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formar och gör förändringen, som i sin tur bidrar till en känsla av ägandeskap. L2 är även hen en stark 

förespråkare för detta förändringsarbete.  

L3 beskrev däremot att hen kände sig osäker i början och inte visste vad förändringen innebar. Hen nämnde 

även att vetskapen hen sitter på idag, om uppståndelsen kring projektet, hade fått hen att backa om hen blivit 

tillfrågad idag; 

L3: Ja hörredu, jag visste inte var det var när vi startade. Hade jag vetat vilken uppståndelse det skulle ha lett till, då skulle jag ha 

backat. Verkligen. /.../ Jag kände mig väldigt osäker i början när vi höll på med det här. Men jag visste att jag måste ju ro det i 

land. Nja, det kändes inte så bra.  

På frågan om hur ledningen tror de anställda uppfattade förändringen beskrev man att man trodde att 

medarbetarna var nöjda på de ställen som förändringen blivit lyckad, men att det på vissa ställen inte har fungerat 

som planerat på grund av exempelvis byte på chefspositionen. Man beskrev också att det alltid finns två sidor 

och att det är viktigt att prata om varför vissa är skeptiska och varför vissa är jättepositiva. L3 svarade att hen 

trodde att dennes medarbetare delade dennes tankar av osäkerhet och förvirring; 

L3: De kände nog samma sak, när vi satt här inne och när vi fick utbildning, att de också kände; “vad ska det här leda till”.  

Vi förstod inte. Det landade inte på en gång.  

5.2.4.2 Sammanhållning 

Något som är viktigt för att en förändring ska bli lyckad är att det finns en sammanhållning kring denna. När vi 

ställde frågan om det fanns en sammanhållning kring förändringen och om det kändes som att alla jobbade åt 

samma håll så var en genomgående uppfattning att en grupp alltid innehåller flera typer av åsikter. Man beskrev 

det som att det fanns de som var mer engagerade och de som var mindre engagerade och några som rentav var 

bakåtsträvare.  

M2: Ja, inte alla kan man ju säga, det finns ju alltid bakåtsträvare som inte tycker om förändringar. /.../ 

En person från ledningsgruppen, L2, beskrev att det även högre upp i organisationen funnits skilda åsikter kring 

förändringen. Personen beskrev att det utmanar chefer och hela organisationen att våga lita på personalen och gå 

ifrån den kontroll- och budgetfokusering som sitter djupt rotad.  De flesta ur ledningsgruppen ansåg att arbetet 

med förändringsprocessen absolut hade underlättats om man hade jobbat tydligare med syftet av förändringen 

för att bättre skapa sammanhållning inom ledningsgruppen.  

L2 var inne på spåret att det hade underlättat med ett politiskt beslut i ett tidigare skede samt om man satsat på 

utbildning i ledningsgruppen i ett tidigare skede; 
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L2: Nja det är väl kanske om man politiskt eller så från början hade sagt att här ska alla vara med. För nu blev det ju bara 

hemtjänsten, och vi bara utför ju det någon annan har beslutat om och beställt. Så det optimala hade ju varit att man hade haft med 

handläggningsenheten från början och sen att man hade satsat på utbildning av hela ledningsgruppen också i ett mycket, mycket 

tidigare skede. /.../  

Analys: Meningsskapande i förändring 

Känslan inför och om förändringen 

En vital del i den meningsskapande processen är identiteten och blir extra tydligt när den är hotad. När 

identiteten är i processen att förändras kan stora existensiella frågor uppstå som kan leda till ovilja att genomgå 

en förändring. En enad identitet är således tongivande och kan fungera som ett ankare för att nå kollektiv 

förståelse och mening vid en kris eller förändring (Maitlis & Sonenshein, 2010:561-563). Även om vårt resultat 

visar att känslorna inför förändringen hos, bland annat,  L3 inte var så bra och att hen kände sig osäker kan det 

ändå ha mynnat ut i någon form av enad identitet med medarbetarna. Enligt L3 delade medarbetarna hens tankar 

av osäkerhet och förvirring men att hen kände att de måste ro det i land vilket kan stämma med att en enad 

identitet kan fungera som ett ankare för att nå kollektiv framgång vid en förändring. 

När man hamnar i en ny situation försöker man förstå den utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper, sin så 

kallade referensram (Falkheimer & Heide, 2014:40-41). M2 berättade att förändringen skapade oro i gruppen då 

kommunen är expert på att införa förändringar. Detta kan peka på att hen gjort en tolkning utifrån sina tidigare 

erfarenheter att förändringar inte nödvändigtvis betyder något positivt inom kommunen. 

Engagemang spelar en tongivande roll inom meningsskapande då det skapar förståelse och syfte (Cornelissen et 

al, 2014:702). Trots initial förvirring inför förändringen kände medarbetarna så småningom ett engagemang och 

hade höga förväntningar på förändringen. Detta kan peka på att engagemanget bidrog till förståelse och 

förväntningar.  

I samband med att nya omständigheter uppstår kan det krävas flexibilitet och improviserade beteenden och då är 

inte en allt för fast referensram att föredra (Cornelissen et al, 2014:699). Bland ledarna såg vi mer variation på 

ramarna än hos medarbetarna. Exempelvis fanns det en känsla av rörighet, tvivelaktighet men också de som var 

starka förespråkare för detta nya sätt att jobba. Detta pekar på att improviserade beteenden och lösare 

referensramar nödvändigtvis inte är att föredra i en förändring på samma sätt som teorin beskriver. 

Sammanhållning i förändringen 

För att organisationen ska vara effektiv så är det en förutsättning att alla medarbetare drar åt samma håll. När 

medarbetare har en överblick över helheten, känner till organisationens mål och har tillräcklig information för att 

ta egna beslut så ökar deras motivation. De förstår betydelsen av sitt arbete och vilken roll de har i ett större 

sammanhang (Erikson, 2011:72). I vårt resultat framkom att det på både lednings- och medarbetarnivå fanns 
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splittrade uppfattningar kring förändringen. Om detta tolkas utifrån Erikson så kan resultatet peka på att 

ledningen inom projektet inte jobbat med att ge en tydlig överblick över helheten och de mål man vill uppnå med 

förändringen så som Erikson beskriver.  

Teorin beskriver även att gemensam förståelse är den faktor som sammansvetsar en organisation och dess kultur. 

Även om alla medarbetare i en organisation inte fullt ut kan ha en gemensam förståelse, så kan de utbyta 

erfarenheter med varandra. För att underlätta känslan av samhörighet kan organisationer se till att gemensamma 

erfarenheter är framträdande genom att medarbetare delar åtgärder, aktiviteter, stunder av samtal och 

gemensamma uppgifter (Weick, 1995:188). I detta projekt har medarbetarna spelat en tongivande roll och har 

varit väldigt aktiva i förändringen med gemensamma uppgifter. På så sätt har Sundsvalls kommun i detta fall 

underlättat känslan av samhörighet hos medarbetarna, oavsett om det varit medvetet eller ej. Trots detta pekar 

vårt resultat på en splittrad samhörighet vilket kan ha sin förklaring i att medarbetarna hade olika uppgifter och 

var olika involverade i förändringen beroende på om de var med i projektgruppen eller inte. En förklaring till 

detta kan vara att medarbetarna inte skapat en gemensam referensram då Cornelissen et al förklarar att det är 

viktigt att bygga en sådan under förändring då detta är avgörande för att möjliggöra samarbete mellan 

medarbetare och för att se till att varje individ har en känsla för vad som förväntas av dem (Cornelissen et al, 

2014:701-702).  

En förändring i en organisation kan just även belysa frånvaron av en, så kallad, gemensam förståelse av 

situationen (Mailis & Sonenshein, 2010:561). Vårt resultat pekar på att detta stämmer då det saknas en tydlig 

sammanhållning bland, i huvudsak, ledarna. L2 som har varit den som jobbat närmast detta projekt var en stark 

förespråkare för förändringen, medan de som varit mindre involverade, så som L4 och L6 inte var lika 

övertygade. Att det funnits splittrade åsikter kring projektet, kan tolkas som en följd av att man inte gett alla 

involverade tillfälle att utbyta sina åsikter i stunder av samtal med varandra för att på så vis skapa en gemensam 

förståelse. 
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6 Slutsats      

Här besvaras studiens frågeställningar och syfte.   

6.1 Har det funnits någon struktur eller plan kring den interna 

kommunikationen? 

Utifrån våra resultat kunde vi se att det inte funnits någon planering kring hur kommunikationen skulle gå till i 

förändringsarbetet. Bland vissa av respondenterna framkom svar som pekade på att de haft en förståelse rent 

teoretiskt för hur kommunikationen borde ha gått till, men att det däremot inte fungerat i praktiken. Känslan är 

att de har låtit saker bli som de blivit och när det gäller exempelvis kommunikationsplanen så finns delade åsikter 

om den. För det första är de osäkra om det överhuvudtaget finns någon och,för det andra finns det osäkerhet 

kring när den under förändringens process i så fall skulle ha utformats. Med andra ord har ingen struktur kring 

förändringskommunikationen upprättats innan projektet startade. En del av att planera kommunikationen är att 

ge en tydlig och enhetlig bild av vad syftet är med förändringen. Uppfattningarna kring syftet skiljde sig bland alla 

involverade, och detta kan ses som en följd av en obefintlig kommunikationsplanering. Att kommunikatören bara 

varit involverad i externa kommunikationsfrågor och inte i interna kan vara en bidragande orsak till att 

kommunikationen lagts åt sidan. 

6.2 Vilken syn har medarbetare och ledare haft på förändringen? 

När det kom till hur medarbetarna och ledarna sett på förändringen fanns en rad olika åsikter. En genomgående 

åsikt som dock fanns bland medarbetarna var att deras engagemang och förväntningar på förändringen var höga. 

Bland ledarna fanns åsikter som att det var rörigt, tvivelaktigt och förvirrande men det förekom även positiva 

tankar kring förändringen.  

En viktig del i hur man ser på en förändring är att försöka skapa mening kring den, både på ett individuellt plan 

men också genom att skapa en gemensam mening tillsammans med andra. Att i huvudsak ledarna haft så olika 

syn på förändringen och olika grad av engagemang, visar att det inte funnits någon sammanhållen mening eller 

gemensam förståelse kring förändringen på ledningsnivå på samma sätt som på medarbetarnivå.  

6.3 Vilken syn har medarbetare och ledare haft på kommunikationen 

kring förändringen? 

Utifrån våra resultat kan man se att ledarna haft en förståelse för att kommunikation har en stor betydelse i en 

förändring. Trots detta har de inte lagt särskilt stor vikt vid den interna kommunikationen. Att man inte 

involverat kommunikatören och inte upprättat en kommunikationsplan, som vi nämner här ovan, kan ses som ett 

tecken på detta. På frågan om varför de tror att det blir så att man lägger kommunikationen åt sidan så trodde en 
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ledare att det kan ha att göra med att kommunikation är något som ofta tas för givet och är svårare att greppa än 

exempelvis ekonomi och budget. Trots en god kunskap i kommunikationens betydelse har man ändå inte i 

praktiken lyckats frångå ett gammaldags tankesätt kring kommunikationen i detta projekt. 

Dock är projektet nytänkande och kommunikativt på det sätt att medarbetarna, och då speciellt 

projektmedarbetarna, själva drivit förändringen och därför haft en kommunikativ roll i projektet precis som 

nyare forskning syftar på. Detta förändrar dock inte det faktum att man inte lagt fokus på kommunikation till den 

grad att man medvetet planerat den och funderat på hur den skulle kunna ha underlättat förändringsprocessen. 

Medarbetarna diskuterade inte kommunikationsfrågan lika djupgående som ledarna vilket gör att någon större 

slutsats ur deras perspektiv är svår att nå. 

6.4 På vilket sätt har kommunikationen påverkat projektet? 

Eftersom kommunikationen i projektet inte varit planerad, kan man snarare ställa sig frågan hur den uteblivna 

kommunikationen påverkat projektet. I enighet med teori som vi använt oss av visar våra resultat att bristfällig 

kommunikation leder till motstånd och ryktesspridning. Rykten har florerat bland medarbetarna ute i 

verksamheten men också högre upp i organisationen på ledningsnivå. Den bristfälliga kommunikationen 

avslöjades också i en av intervjuerna med medarbetarna i form av upplevd informationsbrist med 

långtidssjukrivningar som påstådd följd. Förvirring, dålig förankring, känsla av sekt och klan och för tjocka, tröga 

väggar i kommunhuset är andra uppfattningar som våra respondenter tog upp när vi diskuterade 

kommunikationen och känslan kring projektet.  

6.5 Summering  

Syftet med vår studie var att undersöka den interna kommunikationen, och dess betydelse, under 

förändringsarbetet “Införande av Skönsmomodellen i Sundsvalls hemtjänst” samt hur medarbetare och ledare 

uppfattat förändringen och kommunikationen runt den. Vårt resultat visar på en intern kommunikation som har 

bristfällig planering och uppfattningar som skiljer sig åt kring den.  

Vår studie är ett fall av offentliga organisationers/Svenska kommuners interna kommunikationsarbete under en 
förändring. Dock är inte våra resultat generaliserbara, utan vi kan endast uttala oss om det förändringsprojekt och 
denna grupp av respondenter som just vi studerat.     

Utifrån våra slutsatser kan vi se att ledningen i det här projektet inte praktiskt verkställt de tankar de haft kring 
hur förändringskommunikation egentligen bör gå till. Slutsatserna visar också att om man haft ett strategiskt tänk 
kring kommunikationen och skapat en struktur kring denna hade man kunnat undvika motstånd och rykten som 
uppstått till följd av den bristfälliga kommunikationen. Vi kan också se att det finns en omodern syn på 
kommunikation bland ledningen med tanke på att de endast involverat kommunikatören enbart i den externa 
kommunikationen.  

!38



Lina Einarsson & Elise Öberg 

C-uppsats, HT2015 

!  

7 Slutdiskussion 

Här nedan följer författarnas egna reflektioner och diskussion av studien.  

Allt vi hade hört om projektet rörande “Skönsmomodellen” var positivt innan vi började med studien.  

Ganska snart efter att vi hade börjat med vår undersökning upptäckte vi att det inte riktigt var som vi från början 

trott. Även om resultatet av denna förändring enligt rapporter är positivt för brukarna har vi upptäckt stora 

brister i den interna kommunikationen gällande detta projekt.  

Kommunikation är en svår och frustrerande aspekt när det gäller att hantera en organisationsförändring. Därför 

är det väldigt viktigt att ha väl genomtänkta kommunikations- och informationsstrategier under den planerade 

förändringsprocessen. Alla ledare vi intervjuade var rörande överens om att kommunikation är något som är 

väldigt viktigt. De vi intervjuade besatt således egentligen en förståndig syn på kommunikation. Av någon 

anledning förvandlades den till ett omodernt synsätt när den skulle verkställas i praktiken då de valde att inte 

involvera kommunikatören i arbetet med den interna kommunikationen. Att heller inte ens skapa en 

kommunikationsplan för ett så omfattande projekt som detta, tycker vi är svårt att förstå. 

Det är omöjligt att svara på vad en kommunikationsplan skulle ha löst, så här i efterhand. Men vi är fast beslutna 

om att man hade kunnat undvika förvirring, splittring, oro och ryktesspridning, som var återkommande inslag i 

förändringsarbetet bland både ledare och medarbetare, om man hade jobbat ordentligt med den strategiska 

kommunikationen och respekterat att förändringskommunikation är ett komplext område.  

Så, är detta förändringsarbete så positivt som det utmärks vara om man ser till andra aspekter än enbart 

hemtjänstens brukare? Och är det så medarbetardrivet som det utmärker sig att vara? Vi kan utan tveksamheter 

skriva under på att medarbetarna spelat en stor roll i arbetet med förändringen i och med att det är de själva som 

genomfört den. Dock kommer inte initiativet underifrån, utan är något som ledningen har beslutat om, och för 

den sakens skull anser vi att förändringen inte kan klassificeras som medarbetardriven initialt. Vi anser heller inte 

att projektet är lyckat ur ett kommunikationsperspektiv på grund av de splittringar som upptäcktes samt på 

grund av bristen av kommunikationsplanering. 

Om vi skulle göra denna studie igen skulle vi vilja lägga mer tyngd på att utveckla partiet kring synen på 

kommunikation och varför ledarna inte praktiskt tillämpar den kunskap och de åsikter de har om 

förändringskommunikation. Vi skulle också ställa fler djupgående frågor om varför de tyckte som de gjorde för 

att skapa oss en djupare förståelse för de olika svaren. Skulle vi göra denna studie igen skulle vi inte kunna tänka 

oss att använda oss utav en annan metod, då intervjuer är att föredra vid kvalitativa studier. Vi har också svårt att 

se att vi skulle få en djupare förståelse med en annan metod. Dock skulle man kunna tänkas komplettera vår 

studie med en enkätundersökning som alla involverade ombads svara på. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Under vår studie har en del tankar uppstått kring vilken fortsatt forskning som skulle kunna göras. En första idé 

skulle vara att utveckla vår egen studie och att lyfta den från Skönsmons hemtjänst till hela Sundsvalls kommuns 

hemtjänst och att göra en jämförelse.  

En annan idé är att utveckla studien kring synen på kommunikation och kommunikatörens roll då kommuner i 

Sverige  idag anställer alltfler kommunikatörer. Kommunikatörens roll utvecklas och förändras i takt med 

digitalisering då digitalisering framförallt innebär nya förutsättningar för intern kommunikation. Hur påverkar 

detta framtidens kommunikatör? Alla medarbetare kan i takt med digitaliseringen bli mer eller mindre 

kommunikativa och internkommunikatörens uppgift blir att sänka trösklarna för kommunikation och att sprida 

kommunikativ ambition och kompetens till alla medarbetare.  
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Bilaga 1- Intervjumanual med ledare:  

Inledande frågor     

Kan du berätta lite om dig själv, vem är du? 

Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på Sundsvalls kommun? 

Vad har din roll varit under projektet/förändringen? 

Hur länge har du haft anställning? 

Kommunikationen kring förändringsprocessen      

Hur blev du informerad inför förändringen?  

 a) Av vem, hur och när? 

Fanns tydlig bild av syfte och mål med förändringen?  

Kan du beskriva hur du la upp och planerade att kommunicera ut förändringen? 

Hur kommunicerade du ut förändringen till dina medarbetare?  

 a) Användes samma kanaler som i det vardagliga arbetet eller upprättades nya kanaler specifikt för  

 förändringskommunikationen? 

Hur var medarbetarna delaktiga i kommunikationen om förändringen?  

Hur var medarbetarna delaktiga i att genomföra förändringen?  

Deltog medarbetarna i någon dialog om förändringen?  

Hur kunde medarbetarna bidra med sina synpunkter?   

 a) Är det något ni uppmuntrade de anställda att ge? 

 b) Är det något ni önskar ni fick oftare? 

 c) Brukar medarbetare ta plats? Är det högt i tak här? 

Brister i kommunikationen under förändringsprocessen 

Finner du några svårigheter eller brister med kommunikationen under förändringen? 

Har du märkt av någon ryktesspridning och/eller motstånd bland de anställda innan och under 

förändringsprocessen?  

 a) På vilket sätt? 
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Meningsskapande i förändringsprocessen 

Hur kände du inför denna förändring?  

Hur tror du att de övriga anställda uppfattade och tog till sig förändringen?  

Då förändringen tillkännagavs, såg du några reaktioner redan då? 

Märkte du av någon skillnad i arbetsklimatet mellan de anställda efter att du/ni informerade om förändringen? 

Har din arbetsroll förändrats efter förändringen? 

Har dina anställdas roll förändrats? 

 a) Ställer du mer krav på dem? 

 b) Krävs det att de tar mer ansvar? 

Synen på kommunikation 

Vilka resultat upplever du att kommunikationen bidrog till? 

Hur ser du på kommunikationens betydelse för en lyckad förändring? 

Hur ser du på chefens respektive medarbetarens ansvar under en förändring? 

Vad är framgångsrik förändringskommunikation för dig? 

Avslutande frågor  

Har du några frågor eller funderingar?  
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Bilaga 2 - Intervjumanual med kommunikatören 

Inledande frågor     

Kan du berätta lite om dig själv, vem är du? 

Vilken är din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter har du på Sundsvalls kommun? 

Vad har din roll varit under projektet/förändringen? 

Hur länge har du haft anställning? 

Kommunikationen kring förändringsprocessen     

Hur blev du informerad inför förändringen?  

 a) Av vem, hur och när? 

Kan du beskriva hur ni la upp och planerade att kommunicera ut förändringen? 

Hur kommunicerade du ut förändringen till de internt berörda?  

 a) Användes samma kanaler som i det vardagliga arbetet eller upprättades nya kanaler?  

Har man följt en kommunikationsplan under projektets gång? 

Har du jobbat mycket med medarbetarkommunikation?  

 a) Har ditt stöd som kommunikatör funnits tillgängligt för medarbetarna?  

Hur var medarbetarna delaktiga i kommunikationen om förändringen?  

Hur var medarbetarna delaktiga i att genomföra förändringen?  

Hur kunde medarbetarna bidra med sina synpunkter?   

 a) Är det något ni uppmuntrade de anställda att ge? 

 b) Är det något ni önskar ni fick oftare? 

 c) Brukar medarbetare ta plats? Är det högt i tak här? 

Hur upplever du att kommunikationen mellan ledare och medarbetare fungerat och uppfattats? 

Brister i kommunikationen under förändringsprocessen    

Finner du några svårigheter eller brister med kommunikationen under förändringen? 

Har du märkt av någon ryktesspridning och/eller motstånd bland de anställda innan och under 

förändringsprocessen?  

 a) På vilket sätt? 
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Meningsskapande i förändringsprocessen 

Hur kände du inför denna förändring?  

Hur tror du att de övriga anställda uppfattade och tog till sig förändringen?  

 a) Medarbetare samt övriga inom förvaltningen? 

Då förändringen tillkännagavs, såg du några reaktioner redan då? 

Märkte du av någon skillnad i arbetsklimatet mellan de anställda efter att du/ni informerade om förändringen? 

Synen på kommunikation 

Vad är framgångsrik förändringskommunikation för dig? 

Vilka resultat upplever du att kommunikationen bidrog till? 

Hur ser du på kommunikationens betydelse för en lyckad förändring? 

Hur ser du på chefens respektive medarbetarens ansvar under en förändring? 

Övrigt?      
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Bilaga 3 - Intervjumanual med medarbetare    

Inledande frågor      

Vad heter du? 

Ålder? 

Hur länge har du jobbat här? 

Kommunikationen kring förändringsprocessen 

Hur blev du informerad inför förändringen?  

 a) Av vem, hur och när?    

Hur fick du löpande information om förändringen under projektets gång? 

 a) Möten, samtal, mejl?  

Tyckte du att du fick tillräckligt med information? 

Tycker du att din chef  kommunicerade tillräckligt med dig? 

Känner du att din chef  gav dig en bra övergripande bild över vad målet var med förändringen och varför den 

skulle genomföras? 

Var feedback från er medarbetare efterfrågat under förändringen? 

Var det högt i tak under förändringen?  

 a) Kände du att du kunde lämna feedback? 

 a) Efterfrågades feedback? 

Brister i kommunikationen under förändringsprocessen    

Fanns det några brister med kommunikationen under förändringen? 

Märkte du av någon ryktesspridning och/eller motstånd bland er medarbetare innan och under 

förändringsprocessen?  

 a) På vilket sätt?  
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Meningsskapande i förändringsprocessen 

När förändringen skedde, märkte du av någon förändring i arbetsklimatet mellan kollegorna? Vilka reaktioner 

uppstod bland kollegorna?  

Hur kände du inför dessa förändringar?  

 a) Vad var din reaktion?  

 b) Vilka förväntningar hade du på förändringen? 

 c) Kände du dig engagerad i förändringen? 

Fanns det en sammanhållning kring förändringen och kändes det som att alla jobbade åt samma håll? 

Funderade du kring din arbetsroll och hur den skulle komma att förändras eller utvecklas? 

Hur har din arbetsroll faktiskt förändrats? 

 a) Mer ansvar? 

 b) Högre krav?  

Synen på kommunikation         

Vad är bra kommunikation för dig? 

Avslutande frågor  

Har du några frågor eller funderingar?  
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Bilaga 4 - Informantintervju 

• Hur kommer det sig att ni beslutade att påbörja ett nytt sätt att jobba inom hemtjänsten? 

• Berätta om Vanguardmetoden och hur den fungerar i ert arbete? 

 a) Fördelar/nackdelar med metoden? 

• Hur har införandet av det nya sättet att arbeta praktiskt gått till? 

 a) Vilka är involverade och på vilket sätt? 

 b) Hur sker själva besluten om vad man ska förändra i verksamheten samt hur man ska gå tillväga? 

 c) Har ni stött på problem? 

• Hur ser kommunikationsprocessen ut? 

 a) Finns någon kommunikationsplan och hur ser den isåfall ut? 

 b)Hur långt i förväg får hemtjänstgrupperna veta om att det ska ske en förändring? 

• Hur ser organisationsstrukturen normalt ut i hemtjänsten? 

 a) Är det medarbetare, mellanchefer, chefer osv? 

• Hur har arbetsprinciperna ändrats i praktiken bland hemtjänstgrupperna?  

 a) Vad är skillnaden före och efter förändringsarbetet? (arbetsuppgifter, arbetsstruktur osv.) 

• Vad skulle du vilja få utvärderat? 

• Vilka tycker du att vi ska intervjua? 


