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Syftet med studien är att undersöka om medarbetare på ett 
vårdboende har upplevt motstånd och/eller 
organisationsengagemang till den genomförda omorganiseringen på 
deras arbetsplats och i så fall på vilket sätt, vad upplevelserna kan 
grunda sig i samt om motstånd och organisationsengagemang kan 
upplevas samtidigt. I studien tillämpades en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. I studien framgick att vissa 
medarbetare upplevde motstånd, och att samtliga upplevde ett 
organisationsengagemang, och i vissa fall har dessa upplevts 
samtidigt. Motstånd upplevdes genom känslor av frustration, ilska 
och rädsla, och skulle kunna grunda sig i bristande kommunikation 
och delaktighet, stress och att inte se förändringen som givande. 
Organisationsengagemang upplevdes genom att medarbetarna 
försökte göra det bästa av situationen, uppvisade samarbetsvillighet, 
anpassade sig till situationen, samt att de gjorde vad som var bäst 
för vårdboendet. Detta skulle kunna grunda sig i en vilja eller en 
skyldighet, men även en identifikation och lojalitet gentemot 
vårdboendet.   
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INTRODUKTION  
Förändring är det tillstånd som det levande befinner sig i, vilket innebär att alla levande 
organismer måste förändras för att överleva. Därav behöver människan, som är en 
levande organism, förändras. Eftersom organisationer består av människor, behöver även 
de förändras för att anpassa sig till krav som kan ställas på deras anställda men även på 
organisationen i sin helhet (Ahrenfelt, 2013). I förändringar sker ofta ett lärande av någon 
form. Det kan handla om att lära sig något nytt, lära sig något på ett annat sätt eller att 
“avlära” sig något (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2018). Ahrenfelt (2013) 
förklarar vidare att en förändring innebär att befinna sig i ett visst läge som man vill ta 
sig ur och istället nå ett annat läge. Att genomgå en förändring handlar alltså om att ta sig 
från det icke önskvärda läget till det önskvärda. Nilsson m.fl. (2018) har en liknande 
förklaring på förändring, nämligen att det sker ett skifte mellan två olika stabila tillstånd.  

Nilsson m.fl. (2018) beskriver vidare att drivkraften till varför organisationer genomför 
förändringar ofta beror på ledningen, medarbetarna eller omvärlden. Att förändringen är 
ledningsdriven innebär att det är själva ledningen i organisationen som har valt att 
förändringen ska genomföras samt att det är de som sätter upp målen för den. Här brukar 
inte medarbetarna få vara speciellt delaktiga. I en medarbetardriven förändring, däremot, 
är medarbetarna i högsta grad delaktiga då det är de som genom sina idéer driver 
förändringen framåt. Förutom dessa två kan organisationer även bli tvungna att 
genomföra vissa förändringar på grund av omvärldens krav och tryck för att hålla sig kvar 
på marknaden. Detta är då en omvärldsdriven förändring. Alvesson och Sveningsson 
(2014) beskriver detta på ett liknande sätt, då de hävdar att organisationer kan förändras 
på grund av interna krav, att någon i organisationen vill se en förändring, eller externa 
krav, att det finns yttre påtryckningar att förändra vissa saker.   

Förutom att se till vad förändringar kan bero på, hävdar Ahrenfelt (2013) att dessa även 
kan klassas på olika sätt beroende på hur omfattande de är, nämligen förändring av första 
eller andra ordningen. En förändring av första ordningen innebär att organisationen inte 
genomgår en speciellt omfattande förändring, utan att det sker inom systemet, exempelvis 
att byta ut en maskin mot en annan där samma arbetssätt fortfarande kan användas. Vid 
en förändring av andra ordningen, däremot, är förändringen betydligt mer omfattande. 
Där kan det röra sig om förändringar som gör att ett helt nytt arbetssätt måste 
implementeras, till exempel att byta ut en maskin mot en robot som nu kräver nya 
arbetssätt.  

Då denna studie ämnar undersöka medarbetares upplevelser av en förändring som 
genomförts på deras arbetsplats, där helt nya arbetssätt och arbetsgrupper har skapats, 
skulle förändringen därav kunna kategoriseras som det som Ahrenfelt (2013) benämner 
som en förändring av andra ordningen. Förändringen har helt och hållet skett på 
ledningens direktiv, vilket innebär att den även skulle kunna klassas som det som Nilsson 
m.fl. (2018) beskriver som en ledningsdriven förändring. 

Bakgrund  
Då förändring som forskningsområde är omfattande har det behövts göras vissa 
avgränsningar i studien. Den kommer utgå från medarbetarnas upplevelser, men även 
fokusera på temana motstånd och organisationsengagemang. Dessa teman har valts då de, 
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enligt Ahrenfelt (2013) är centrala delar inom förändringar. För att få en inblick i hur den 
gällande förändringen har sett ut, och på så vis lättare förstå det kommande resultatet, 
kommer det inledningsvis presenteras en sammanfattning av förändringen. Först därefter 
ges en bakgrund till studiens två teman, samt vilka definitioner som är aktuella.  

Förändringen på vårdboendet Bullerbyn 
Bullerbyn är ett fiktivt namn för ett kommunalt vårdboende beläget i södra Sverige, som 
har genomgått en omorganisering under 2019. På Bullerbyn arbetar bland annat 
undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster. I början av året 
beslutade politikerna inom den kommunala omsorgsnämnden att Bullerbyn, under 
försommaren samma år, skulle bli ett center för tillfälliga platser. Tillfälliga platser 
innebär möjlighet till ett tillfälligt boende som verkar som avlastning för anhöriga, eller 
om du som omsorgstagare har fått förändrade omvårdnadsbehov och behöver 
rehabiliteras under en kortare period för att sedan återgå hem. Syftet med 
omorganiseringen grundade sig i flera olika skäl, där ett var att samla personalens 
kompetens på ett och samma ställe för att på så vis öka kvaliteten på vårdboendet. Även 
ekonomiska aspekter låg till grund för beslutet. 

Innan omorganiseringen var Bullerbyn ett vårdboende bestående av åtta enheter med 
olika boendeformer, i form av korttidsboende, växelvård samt permanenta platser. Då 
Bullerbyn nu endast skulle bestå av tillfälliga platser, behövde de permanenta platserna 
flyttas till andra särskilda boenden inom kommunen, samt att tillfälliga platser från andra 
vårdboenden har fått flytta till Bullerbyn. Detta har medfört att ett annat vårdboende i 
kommunen har fått läggas ned då alla deras platser nu ska finnas på Bullerbyn. I 
omorganiseringen är det inte bara omsorgstagare som har behövt flytta, utan även 
personalen från de olika vårdboendena. Dels de som arbetade på vårdboendet som lades 
ned, och dels personal från Bullerbyn. Den personal som fick flytta från Bullerbyn fick 
göra detta av olika anledningar, dels då vissa hade brist på kompetens som krävdes till de 
nya arbetsuppgifterna, och dels att vissa frivilligt önskade byta till en annan arbetsplats 
med samma arbetsuppgifter som tidigare. Detta har i sin tur gjort att gamla arbetsgrupper 
splittrats, och nya har skapats, något som inneburit en hel del utmaningar i form av att 
hitta bra arbetssätt och en gemensam organisationskultur. Omorganiseringen har även 
inneburit att medarbetarna nu behöver arbeta mer effektiviserat samt ha ett stort 
engagemang och uthållighet för att klara av förändringens krav, eftersom tillfälliga platser 
innebär många in- och utflyttningar av omsorgstagare.  

Motstånd 
Det första temat som studien ämnar utgå från är motstånd. Ahrenfelt (2013) menar att 
motstånd är något som kommer uppstå i förändringar, då det ligger i människans natur att 
ställa sig emot dessa. Vi människor har nämligen ärvt detta beteende från våra förfäder 
som sedan urminnes tider satt sig emot förändringar. Författaren ger exemplet att 
grottmänniskorna som reagerade på skeptiska ljud utanför grottan var de som överlevde. 
De satte sig i försvarsposition, alltså visade motstånd, vilket gjorde att de överlevde och 
blev våra förfäder. Av denna anledning är motstånd en naturlig reaktion hos människor 
vid förändringar. 
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Hur motstånd ska definieras råder det delade meningar om. Ahrenfelt (2013) beskriver 
motstånd mot förändring som att motstånd ska ses som en typ av mental energi som krävs 
för att förändringen överhuvudtaget ska vara genomförbar. Nilsson m.fl. (2018) däremot, 
definierar motstånd i en mer negativ bemärkelse, nämligen att motstånd mot förändring 
uttrycks som krafter som försvårar och sätter sig emot själva förändringens 
framåtskridande. Det är den sistnämnda definitionen som denna studie tar sin 
utgångspunkt i. Det är även motståndet som medarbetarna upplever personligen som är 
av intresse här, och när begreppet motstånd nämns är det alltså detta som menas om något 
annat inte framgår. Ytterligare något som det råder delade meningar om är hur motstånd 
mot förändringar ska hanteras. Alvesson och Sveningsson (2014) beskriver olika tekniker 
som kan användas från ledningens sida för att minska motståndet, som till exempel att 
involvera medarbetarna i förändringens planering. Ahrenfelt (2013) påpekar istället det 
faktum att inta en försvarsposition och göra motstånd inför en förändring är en normal 
reaktion bland medarbetarna, men att detta är något som ofta glöms bort eller förnekas av 
såväl chefer som ledare. Att försöka förhindra och minska motståndet är därför ett 
misstag. Författaren hävdar vidare att en förändring som ifrågasätts och kritiseras oftast 
resulterar i en mer lyckad förändring i slutändan, detta då den troligtvis behöver 
korrigeras och förbättras längs vägen.  

Förutom hur motstånd ska hanteras beskriver Ahrenfelt (2013) vidare att motstånd mot 
förändring ofta kommer till uttryck genom tre olika faser. Den första motståndsfasen är 
en lågkreativ fas som kännetecknas av skepticism, oavsett om medarbetarna är medvetna 
om vad förändringen innebär eller inte. Den andra motståndsfasen är högkreativ, vilket 
innebär att medarbetarna nu har börjat få en förståelse för vad förändringen kommer 
innebära. Dock kommer medarbetarna fortfarande i detta skede vara kritiska, men 
kritiken de framför är ofta viktig för att belysa de eventuella brister som finns i 
förändringens utformande. Genom att ta del av denna kritik i ett tidigt stadie kan 
organisationen undvika fallgropar under förändringens gång. I den tredje och sista 
motståndsfasen går organisationen från ord till handling, själva förändringen genomförs, 
vilket leder till en omställning för medarbetarna. De kan nu visa motstånd i form av 
personliga påhopp till ansvarig ledare eller chef. Här gäller det för den ansvariga 
ledaren/chefen att ha tålamod och härda ut, tills medarbetarna till slut börjar arbeta utefter 
förändringen helt frivilligt. 

Som nämnt ovan, menar Ahrenfelt (2013) att motstånd mot förändring är avgörande för 
att förändringen ska kunna lyckas. Han menar även att ett äkta engagemang uppvisas 
genom motstånd, och att engagemang är viktigt för att en förändring ska lyckas.  

Organisationsengagemang 
Det andra temat som studien ämnar utgå från är organisationsengagemang. 
Organisationsengagemang är ett begrepp som uppkom under slutet av 1960-talet när 
vikten av att ha engagerade medarbetare i sin organisation började diskuteras, något som 
blev ett centralt forskningsområde under 1980- och 1990-talet (Vik, 2001). Vikten av 
engagerade medarbetare är även en central del i förändringar, då detta ökar chanserna för 
att förändringen blir lyckad (Alvesson & Sveningsson, 2014). Även hur begreppet 
organisationsengagemang ska definieras har likt motstånd varit omdiskuterat. Vik (2001) 
har i sin avhandling gått igenom de vanligaste definitionerna av begreppet, och har utifrån 
det gjort följande definition, vilket är den definition som denna studie ämnar utgå från.  
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Organisationsengagemang är ett psykiskt tillstånd hos individen, som 
innebär en benägenhet hos denne att forma organisationsgynnsamma 
attityder och beteenden och utföra handlingar för organisationens bästa. 
(Vik, 2001, s. 48) 

Medarbetares attityder och beteenden i en förändring kan bero på hur de ställer sig till 
förändringen. Jacobsen (2019) tar upp tre olika nivåer gällande detta, där nivåerna bygger 
på engagemang som går från en svag vilja till en stark vilja gällande att ställa sig bakom 
förändringen. Den svagaste nivån innebär att medarbetaren sluter upp till förändringen 
för att hen känner att det inte finns något annat val. Detta kan grunda sig i att personen i 
fråga har gjort investeringar i organisationen vilket skapar höga kostnader av att gå emot 
den, samt att det finns svårigheter med att lämna organisationen i form av problematik 
kring att få ett nytt jobb. Den andra nivån, som ligger mellan den svagaste och starkaste 
nivån, innebär att medarbetaren sluter upp till förändringen för att hen känner en 
skyldighet till detta. Denna känsla kan grunda sig i att medarbetaren känner att 
organisationen har gjort mycket för denne tidigare i form av exempelvis investerat i 
utbildningar för denne. Detta skapar en känsla av plikttrogenhet för medarbetaren, att 
gengälda organisationen för detta. Här är det inte säkert att medarbetaren delar 
förändringsinitiativet, utan går med på förändringen för att hen måste. Den sista nivån, 
som är den starkaste formen av engagemang, innebär att medarbetaren sluter upp till 
förändringen för att denne står bakom förändringsinitiativet. Medarbetaren anser helt 
enkelt att syftet är bra och att förändringen kommer leda till positiva utfall både för 
organisationen, men även för hen själv (Jacobsen, 2019).  

Att engagerade medarbetare uttrycker kritik och ifrågasättande är något som Ahrenfelt 
(2013) nämner. Detta är även, som ovan nämnt, något som ofta resulterar i en mer lyckad 
förändring i slutändan. Att uttrycka kritik är dock något som Parmander (2005) beskriver 
som problematiskt i en offentlig organisation då den kantas av en stark hierarki. Hur 
kritiken framförs i offentliga organisationer följer därav ofta ett mönster. Detta i form av 
att kritiken ofta bemöts med tystnad, samt att det sällan tillåts en debatt där olika 
uppfattningar får komma till uttryck. Detta är något som författaren vidare hävdar leder 
till en bristande tillit, något som kan hämma kreativiteten i förändringen. För att hantera 
detta hävdar författaren att alla anställda ska tillåtas ha olika uppfattningar, att det ska 
framgå tydlig information gällande vad som händer för att förhindra en känsla av att 
informationen undanhålls, samt att det ska finnas möjlighet för en öppen och ärlig dialog 
där allas synsätt och tankar får komma till uttryck.  

Eftersom motstånd och engagemang, som ovan nämnt, är centrala delar inom området 
förändring, samt att studien utgår från ett medarbetarperspektiv, är det medarbetarnas 
upplevelser av just detta som studien ämnar undersöka. Det är alltså inte förändringen i 
sig som är av intresse, utan medarbetarnas upplevelser kring denna.  

Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur medarbetare upplever en förändring 
i form av en omorganisering på deras arbetsplats, med fokus på motstånd och 
engagemang. Syftet är också att undersöka om medarbetare kan uppleva motstånd och 
organisationsengagemang samtidigt, samt vad dessa olika upplevelser kan grunda sig i. 
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Frågeställningar 
Har medarbetarna på Bullerbyn upplevt motstånd och/eller organisationsengagemang 
gentemot den genomförda omorganiseringen, och i så fall på vilket sätt? 

Kan motstånd och organisationsengagemang upplevas samtidigt, och vad kan dessa 
upplevelser grunda sig i? 

Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras modellen Three- factor partial mediation model of RTC 
(hädanefter RTC-modellen), som bland annat innefattar studiens två teman motstånd och 
organisationsengagemang. Inledningsvis presenteras dess föregångare, Two-factor 
partial mediation model of RTC. Detta för att ge klarhet i de grunder som den senare 
modellen också bygger på.  Därefter presenteras RTC-modellen som ska användas för att 
ge klarhet i studiens insamlade empiri, och utgör därav det teoretiska ramverket.  

Two-factor partial mediation model of RTC 
Modellen om RTC (resistance to change) kommer ursprungligen från forskare under 
1900-talets mitt (Coch & French, 1948; Kotter & Schlesinger, 1979; samt Lawrence, 
1954) och handlar om att motstånd mot förändring står i relation till två nyckelfaktorer. 
Innebörden av dessa faktorer beskriver Lawrence (1954), Kotter och Schlesinger (1979), 
samt King och Anderson (1995) dels, som att medarbetare uppfattar förändringen som 
antingen fördelaktig eller skadlig, samt i vilken utsträckning som medarbetarna tillåts 
vara delaktiga i den. Giangreco och Peccei (2005) benämner dessa två nyckelfaktorer som 
PBC (perceived benefits of change) samt IIC (involvement in change). PBC beskrivs som 
individens uppfattning om själva utfallet av förändringen, vilket bygger på balansen 
mellan det som krävs av medarbetaren och de fördelar som förändringen faktiskt ger. Om 
det krävs mycket av medarbetaren, måste fördelarna med förändringen vara tillräckligt 
stora för att väga upp detta. Om det däremot inte krävs så mycket av medarbetaren, kan 
förändringen tillåtas vara mindre fördelaktig. IIC innebär i sin tur i vilken grad 
medarbetarna tillåts vara delaktiga i förändringen. Forskarna undersökte även hur PBC 
och IIC kan förmedlas genom ATC (attitudes towards change). Modellen presenteras i 
figur 2. De menar alltså här att hur väl medarbetarna ser fördelarna med förändringen 
(PBC), samt graden av delaktighet (IIC) kan uttryckas genom attityder (ATC), som i sin 
tur indirekt kan minska motståndet (RTC). Hur väl medarbetarna ser fördelarna med 
förändringen (PBC), kan även fungera som en direkt faktor till att minska motstånd mot 
förändring, och behöver alltså inte uttryckas genom attityder.  

 
Figur 2. Two-factor partial mediation model of RTC 
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Three- factor partial mediation model of RTC (RTC-modellen) 
Peccei, Giangreco och Sebastiano (2011) menar att det bör finnas andra viktiga faktorer 
som spelar roll för att minska motståndet till förändring. De har därför genomfört en 
studie där de utvecklat modellen ytterligare, nämligen genom att addera OC 
(organisational commitment), då de tror att även detta är en viktig faktor som påverkar 
motståndet. Detta presenteras i figur 3. Organisationsengagemang (OC) innebär att 
medarbetarna kan identifiera sig med organisationen, samt att de känner ett känslomässigt 
band till denna.  

 
Figur 3. Three- factor partial mediation model of RTC 

Peccei m.fl. (2011) tankar gällande att även organisationsengagemang är en viktig faktor 
till motstånd mot förändring, visade sig stämma. I sin studie finner de nämligen att 
organisationsengagemang (OC), tillsammans med delaktighet (IIC) och det faktum att 
medarbetarna ser fördelarna med förändringen (PBC), leder till attityder (ATC) som 
sedan indirekt kan minska motståndet mot förändringen (RTC). PBC kan dock, som 
tidigare nämnt, fungera som en direkt faktor till motstånd mot förändring. På samma sätt 
kan även ett starkt organisationsengagemang (OC) hos medarbetarna leda till ett direkt 
minskat motstånd i vissa fall. Detta är dock inte eftersträvansvärt, då ett högt engagemang 
inte leder till att medarbetarna känner sig delaktiga eller att de ser fördelarna med 
förändringen. 

Då denna studie fokuserar på temana motstånd och organisationsengagemang, och hur 
medarbetare har upplevt dessa, lämpar det sig bra att använda RTC-modellen som en 
utgångspunkt. Genom den utökade RTC-modellen går det nämligen att, enligt Peccei 
m.fl. (2011), förstå hur engagemang och motstånd hör ihop och samverkar. Forskarna 
hävdar även att modellen visar att anställdas attityder mot förändringen är en central 
faktor gällande att minska motståndet, något som kan underlättas genom ett 
organisationsengagemang.  

Tidigare forskning 
Ovan har det teoretiska ramverket presenterats, vilket tar sin grund i både motstånd och 
organisationsengagemang, där även deras nära sammankoppling har presenterats. För att 
fördjupa sig i dessa teman ytterligare, och för att förstå vad de grundar sig i, presenteras 
tidigare forskning om dessa nedan.  
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Motstånd 
När människor stöter på en förändring för första gången, är en vanlig första reaktion rädsla 
(Aleksic, Zivkovic & Boskovic, 2015). Det ligger nämligen inte i vår natur att uppskatta 
förändringar, något som kan uttryckas genom motstånd (Ahrenfelt, 2013). Av denna 
anledning finns det vissa faktorer som bör tas i beaktning för att hantera detta. 

En viktig faktor för att hantera motstånd vid förändring är kommunikation. Armenakis, 
Harris och Feild (2000) tar upp fem viktiga komponenter som organisationer måste ha i 
åtanke när de ska informera om en förändring. Dessa är att ledare och chefer bör skapa 
ett självförtroende i arbetsgruppen, att de själva som viktiga nyckelpersoner visar 
engagemang, att klargöra problemet och själva orsaken till förändringen, att övertyga 
medarbetarna om att den presenterade förändringen är rätt tillvägagångssätt för att lösa 
problemet samt att redogöra för de fördelar som förändringen kommer leda till. Om 
organisationen inte arbetar utefter dessa komponenter upplevs inte kommunikationen 
som tillräcklig, och medarbetarna kommer inte att förstå anledningen bakom 
förändringen, och därmed uppvisa motstånd. Även Erwin och Garman (2010) samt 
Valkola och Nikolaou (2005) lyfter i sina artiklar upp vikten av kommunikation och 
förståelse för att motverka motstånd. Valkola och Nikolaou (2005) hävdar exempelvis att 
medarbetare vill känna sig tillräckligt informerade under förändringen eftersom bra 
kommunikation minskar rädslan och osäkerheten, och därav motståndet.  

Aleksic m.fl. (2015) belyser i sin tur andra faktorer som kan vara orsaker till att motstånd 
uppstår, nämligen stress och bristande delaktighet. Om medarbetarna är delaktiga minskar 
risken för att motstånd skapas, detta då det ligger i vår natur att vilja stödja vad vi själva 
varit med och skapat. Även Erwin och Garman (2010) lyfter delaktighet som en viktig 
faktor gällande huruvida motstånd uppstår eller inte. Aleksic m.fl. (2015) menar vidare 
att det är viktigt att medarbetarna känner att förändringen kommer vara tillräckligt 
givande för att de ska vara övertygade om att förändringen är värd att genomföras. Detta 
är även något som Nilsson, Hertting och Petterson (2009) tar upp. De har genomfört en 
studie på ett svenskt universitetssjukhus som har genomgått kontinuerliga nedskärningar 
och omorganiseringar. De finner att om medarbetarna ser att förändringen leder till 
fördelar för patienterna, leder det i sin tur till en positiv inställning hos medarbetarna. 
Detta grundar sig i att det finns en tradition att alltid göra vad som är bäst för respektive 
patient. 

Brown och Cregan (2008) tar i sin tur upp ytterligare något som kan bidra till att motstånd 
uppstår, nämligen cynism kopplat till organisationen. Detta beskriver forskarna som 
anställdas uppfattning av organisationens ledning, vilket inte behöver vara grundat i fakta. 
Eftersom cynism beror på anställdas erfarenheter på arbetsplatsen, kan det krävas mycket 
av ledningen för att hantera detta. I artikeln presenterar även Bommer, Rich och Rubin 
(2005) en definition på cynism kopplat till organisationsförändring, nämligen att cynism 
går att se som en typ av motstånd. Brown och Cregan (2008) beskriver även vikten av 
delaktighet, i form av involverande i beslut samt att de får tillgång till information 
gällande förändringen. Detta för att minska risken för att medarbetarna ska uppvisa 
cynism kopplat till organisationsförändringen (OCC). Om ledningen delade ansvaret 
gällande beslutsfattning med sina medarbetare, upplevde medarbetarna här att de kunde 
bidra med sina arbetserfarenheter och lättare förstå syftet med förändringen. Genom en 
delaktighet gällande beslutsfattning kan medarbetarna även förstå konsekvenserna av 
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olika förslag, innan beslutet tas. Denna involvering visade sig leda till lägre nivåer av 
OCC. När det kommer till ledningens delgivande av information till medarbetarna, visade 
sig även detta leda till en större förståelse gällande ledningens beslut, vilket i sin tur även 
det bidrog till lägre nivåer av OCC.  

En forskare som diskuterar motstånd som ett mer komplext fenomen är Oreg (2006), som 
beskriver motstånd som multidimensionellt, innefattande tre dimensioner. Den första 
benämns som beteendemässigt (eng: behavioral) och innebär hur medarbetarna beter sig 
när förändringen presenteras. Detta kan komma till uttryck genom att medarbetarna 
klagar på eller försöker förstöra förändringen. Den andra dimensionen benämns som 
kognitivt (eng: cognitive) och innebär i sin tur vad medarbetarna tycker om förändringen. 
Detta visar sig genom att medarbetarna ifrågasätter förändringen i form av värdet av den. 
Hur kommer den påverka organisationen, avdelningen eller medarbetaren personligen? 
Dessa typer av negativa reaktioner eller attityder hos medarbetarna innefattar även ett lågt 
engagemang hos dem. Den sista dimensionen, affektivt (eng: affective) innefattar 
medarbetarnas känslor och upplevelser gällande förändringen, och kan uttryckas genom 
exempelvis ilska, rädsla, ångest, oro samt stress. Forskaren hävdar alltså att motstånd ska 
ses som multidimensionellt, något som skapar en djupare förståelse för motståndets 
komplexitet. Om en medarbetare exempelvis tycker illa om en förändring och har 
negativa känslor till den, behöver inte det nödvändigtvis innebära att personen uppvisar 
ett motstånd genom sitt agerande.  

Organisationsengagemang 
Enligt Conner (1992) kan engagemang till förändring beskrivas som “the glue that 
provides the vital bond between people and change goals” (s. 147). Att engagemang är 
en viktig del i en förändring är något som ett flertal andra forskare också skriver om 
(Herscovitch & Meyer, 2002; Meyer, Srinivas, Lal & Topolnytsky, 2007; Shin, Seo, 
Shapiro, & Taylor, 2015; Madsen, Miller & John, 2005).  

Under tidigt 90-tal utvecklade Meyer och Allen (1991) modellen Three-Component 
Model of commitment, som bygger på tre centrala typer gällande engagemang, vilka 
benämns affektivt engagemang (eng: affective commitment), kontinuerligt engagemang 
(eng: continuance commitment) samt ett normativt engagemang (eng: normative 
commitment). Dessa typer av engagemang är främst studerade i relation till 
personalomsättningen, alltså hur de påverkar medarbetarnas benägenhet att antingen 
lämna eller stanna kvar i organisationen. Ett affektivt engagemang innebär att en anställd 
upplever en känslomässig koppling till organisationen samt att hen även kan identifiera 
sig med den. Av denna anledning vill den anställde vara kvar i organisationen. Det 
kontinuerliga engagemanget bygger istället på att den anställda känner till vilka vinster 
organisationen ger denne, exempelvis att organisationen investerar i personen, och att hen 
kan förlora på att lämna den. Det blir alltså en för stor kostnad för den anställde att lämna 
och därav väljer hen att stanna kvar i organisationen. Den sistnämnda typen, det 
normativa engagemanget, innebär att den anställde känner ett tvång och en skyldighet till 
organisationen och stannar då kvar på grund av detta. Då forskarparets modell främst 
fokuserar på huruvida den anställde stannar kvar i organisationen, ville Meyer och 
Herscovitch (2001) vidareutveckla till en mer generell modell gällande engagemang på 
arbetsplatsen, vilken ska fungera i alla arbetsrelaterade kontexter. Denna benämns som A 
general model of workplace commitment. 
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Meyer och Herscovitch (2001) vidareutveckling tar sin utgångspunkt i samma indelningar 
av engagemang som Meyer och Allen (1991) gör.  För att göra modellen anpassningsbar 
till alla arbetsrelaterade kontexter gör Meyer och Herscovitch (2001) två justeringar. Den 
första är att de gör en generell definition gällande engagemang, vilken blir “the sense of 
being bound to a course of action of relevance to a particular target.” (s. 317). Den andra 
justeringen som görs är gällande beteenden som engagemanget kan leda till. Till skillnad 
från Meyer och Allen (1991) som fokuserade på personalomsättning, delar Meyer och 
Herscovitch (2001) istället upp beteendet i två delar, vilka i sin tur leder till olika 
beteendemässiga handlingar. Dessa är det centrala beteendet (eng: focal behavior), vilket 
är relaterat till engagemang, samt det frivilliga beteendet (eng: discretionary behavior), 
som kan följa av det centrala beteendet. Det centrala beteendet kan beskrivas som ett 
beteende som alltid är relevant för vissa mål, vilka skiljer sig från fall till fall. Målet kan 
exempelvis vara resultatet av ett visst tillvägagångssätt, såsom ett förändringsinitiativ. 
Det frivilliga beteendet är istället det beteendet som sker utöver detta, exempelvis att göra 
det lilla extra för att nå målet.  

Meyer och Herscovitchs (2001) modell ska som ovan nämnt vara applicerbar i alla 
arbetsrelaterade kontexter, något som både Herscovitch och Meyer (2002) samt Meyer 
m.fl. (2007) har testat i kontexten förändring. Herscovitch och Meyer (2002) väljer här 
att definiera det centrala beteendet inom förändring som samtycke (eng: compliance), och 
det frivilliga beteendet som samarbete (eng: cooperation) samt kämpande (eng: 
championing). Samtycke innebär att följa tydliga krav som förändringen medför, 
samarbete innebär att gå med på förändringen samt att gör små uppoffringar som kan 
krävas, och kämpande innebär att göra det lilla extra som krävs för att uppnå målen och 
få andra att göra likadant. Detta är även något som Meyer m.fl. (2007) utgår från i sin 
studie. När Herscovitch och Meyer (2002) samt Meyer m.fl. (2007) testar den generella 
modellen finner de att de samtliga engagemangstyperna, det affektiva, normativa och 
kontinuerliga engagemanget, påverkar medarbetarnas beteende på olika sätt. De hävdar 
alla att samtliga typer av engagemang kan leda till ett tillräckligt starkt samtycke för att 
gå med på förändringen, men att det endast är ett affektivt och normativt engagemang 
som kan leda till samarbete och kämpande. Shin m.fl. (2015) hävdar även de att ett 
affektivt och normativt engagemang är de engagemangsformer som tenderar att leda till 
positiva utfall av förändringen. Detta grundar forskarna i att de båda formerna av 
engagemang bidrar till att medarbetarna vill stödja förändringen. Forskarna trycker även 
på vikten av att skapa ett positivt engagemang hos medarbetarna i början av förändringen, 
då de inledande uppfattningarna tenderar att bibehållas över tiden. 

Även Madsen m.fl. (2005) trycker på vikten av engagemang i en förändring, där de menar 
att engagemanget bygger på lojalitet, delaktighet och identifikation. Hur väl dessa tre 
komponenter uppfylls kan påverka hur öppna medarbetarna känner sig till förändringen, 
och att arbeta med att höja dessa kan därmed gynna förändringen. Trots detta tenderar 
organisationer ofta att göra motsatsen, nämligen att agera på ett sätt som minskar 
medarbetarnas lojalitet, delaktighet och identifikation.  

Ytterligare något som bör tas i beaktande gällande medarbetares engagemang är stress. 
Vakola och Nikolaou (2005) finner nämligen att stressade medarbetare uppvisade ett 
lägre engagemang. Forskarna studerar även relationen mellan arbetsrelaterad stress och 
attityder till förändringen, där det visar sig att nästan alla arbetsrelaterade stressfaktorer 
leder till negativa attityder. Stressfaktorerna kan exempelvis vara överbelastning och 
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dåliga arbetsrelationer, där den sistnämnda visade sig vara den stressfaktorn som 
påverkade attityderna mest. Att skapa bra arbetsrelationer bidrar till en positiv inställning 
till förändringen och att ett högt engagemang skapas, vilket i sin tur underlättar 
förändringen. Enligt forskarna är det även viktigt att undersöka om en extra 
arbetsbelastning medföljer förändringen, då det är något som kan skapa negativa effekter 
till den. Organisationen bör alltså planera förändringen noga för att skapa en 
välstrukturerad arbetsmiljö med ett välbalanserat schema för att minska stress och 
osäkerhet. 

Utifrån vad som presenterats i detta avsnitt går det dels att se motstånd som något 
komplext där kommunikation, stress, bristande delaktighet och cynism är viktiga faktorer 
att ta i beaktande, och dels att engagemang är viktigt i en förändring. Engagemanget kan 
grundas i bland annat vilja, kostnader och skyldigheter, men även lojalitet, delaktighet 
och identifikation. Engagemanget kan också påverkas av stress och effektiva 
arbetsrelationer. Den tidigare forskningen som nämnts ovan syftar till att ge en tydligare 
bild och djupare förståelse över vad motstånd och organisationsengagemang är och 
innebär i en förändring, samt vad andra forskare fokuserat på. 

METOD 
I följande avsnitt kommer de metodologiska utgångspunkterna att redovisas. Även urval, 
instrument, insamling av data, etiska överväganden samt analys tas upp. Detta för att ge 
förståelse för hur studien är uppbyggd och genomförd. 

Metodologiska utgångspunkter 
Hermeneutik och kvalitativ metod 
Enligt Westlund (2019) är hermeneutik en metodologi som fokuserar på tolkning och 
förståelse snarare än förklaring. Denna metodologi lämpar sig bra vid studier som syftar 
till att ta del av respondenternas upplevelser där de dessutom får stor möjlighet att berätta 
fritt om dessa. Författaren beskriver även att hermeneutiken består av tre inriktningar 
nämligen existentiellt inriktad hermeneutik, misstankens hermeneutik samt allmän 
tolkningslära. Beroende på vilken inriktning som används kan tolknings- och 
analysprocessen te sig på olika sätt. I en existentiellt inriktad hermeneutik används texter 
som ett verktyg för att förstå författaren bakom dessa. I misstankens hermeneutik ligger 
istället fokus på att förstå fenomenet som texten bygger på. Trots att hermeneutiken 
bygger på förståelse snarare än förklaringar, kan förklaring inom denna inriktning 
användas som ett komplement. Exempelvis kan vissa delar av analysen kvantifieras i 
form av att beräkna hur ofta ett visst begrepp förekommer. Den sista inriktningen, allmän 
tolkningslära, handlar mer om att förstå ett budskap som kanske inte är direkt formulerat 
i texten. Även här är det förståelsen som ligger i fokus, och inte förklaringen (Westlund, 
2019). Då denna studie ämnar skapa en förståelse över fenomenet förändring, lämpar sig 
därför inriktningen misstankens hermeneutik väl.  

Hermeneutiken hör hemma inom kvalitativ forskning, då dessa är nära sammankopplade 
(David & Sutton, 2016). Därav faller det sig naturligt att använda en kvalitativ metod i 
studien. Bryman (2011) menar att en kvalitativ metod innebär att fokus läggs på 
individers uppfattningar och tolkningar gällande sin verklighet. Då denna metod innebär 
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att respondenterna ges möjlighet att ge öppna och uttömmande svar, möjliggör detta i sin 
tur en djupare förståelse för forskaren gällande respondenternas uppfattningar. 
Författaren hävdar även att en kvalitativ metod lägger fokus på att skapa just en förståelse 
genom att samla in data genom ord, till skillnad från en kvantitativ metod som fokuserar 
på siffror och beräkningar för att förklara hur någonting är. Eftersom denna studie ämnar 
undersöka hur medarbetarna upplever en förändring, oavsett om detta har haft en inverkan 
på förändringen eller inte, lämpar sig en kvalitativ metod bäst.  

Planering och genomförande 
Urval 
I denna studie har ett selektivt urval använts, vilket David och Sutton (2016) beskriver 
som att forskaren väljer ut de respondenter som hen anser lämpar sig bäst för studiens 
ändamål. Då denna studie ämnar undersöka medarbetares upplevelser av en 
omorganisering på deras arbetsplats, är det endast medarbetare som är lämpliga 
respondenter här. Med medarbetare menas här anställda utan chefsbefattning. Förutom 
detta, är ett annat urvalskriterium att samtliga respondenter ska ha genomgått samma 
förändring, nämligen den nyligen genomförda omorganiseringen. Med urvalskriterierna 
i åtanke, inleddes själva urvalsförfarandet. Där skickades inledningsvis ett mail till en av 
enhetscheferna på Bullerbyn, för att få ett godkännande gällande att intervjua dess 
medarbetare. Enhetschefen hjälpte även till med att skicka ut ett mail till samtliga 
relevanta medarbetare där de fick ta del av ett missivbrev. Detta återfinns i bilaga 1. Med 
hjälp av denna mailkontakt hörde två personer av sig som kunde tänka sig ställa upp. Då 
ett större antal respondenter var önskvärt, gjordes även sökningar via sociala medier för 
att få kontakt med fler, något som gav ett bra resultat. Detta gjordes genom att leta efter 
personer som angett att de jobbar på Bullerbyn i deras profiler, och kontakta dessa. För 
att säkerställa att de uppfyllde urvalskriterierna ställdes inledningsvis frågor om vilken 
befattning de hade samt om de berörts av förändringen. När dessa kriterier bekräftats fick 
personerna även ta del av missivbrevet och därefter ge vidare besked på huruvida de ville 
ställa upp, vilket fyra personer ville. Totalt bokades sex intervjuer in, men då en gav 
återbud blev det slutliga antalet genomförda intervjuer fem stycken.  

Instrument  
Vid kvalitativa metoder är det vanligast att använda intervjuer som instrument för 
insamling av data. En form av kvalitativ intervju är semistrukturerade intervjuer, vilket 
innebär att intervjuguiden är utformad utefter teman som är relevanta i studien. Intervjun 
i sig består av öppna frågor där respondenterna ges möjlighet att svara fritt utefter vad de 
anser är lämpligt, samt att frågornas bestämda ordning inte behöver följas. Om dialogen 
går åt ett annat håll än vad intervjuguiden avser, är det alltså viktigt att intervjuaren är 
flexibel och anpassar sig utefter detta (Bryman, 2011). Eftersom studien ämnar undersöka 
upplevelser lämpar sig kvalitativa intervjuer bra då respondenterna här ges möjlighet att 
själva berätta om just detta. Intervjuguiden som återfinns i bilaga 2 är utformad utefter 
temana motstånd och organisationsengagemang. Vid utformning av intervjufrågornas 
ordning användes David och Suttons (2016) förslag på ordningsföljd, i form av 
uppvärmningsfrågor, demografiska frågor, kärnfrågor, följdfrågor och slutligen 
klargörande frågor.  
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Insamling  
För att ta del av tidigare forskning genomfördes sökningar efter relevanta artiklar i 
databaserna ERIC, Google Scholar, samt Linnéuniversitetets egen databas OneSearch. 
Den databas som främst användes var ERIC då den enligt Backman (2016) lämpar sig 
bäst när det kommer till ämnen inom pedagogik. Innan sökningen inleddes definierades 
relevanta sökord, vilka här blev employee, organizational change, resistance, 
commitment, expectation samt perception. Vid sökningarna användes sökstrategier i form 
av trunkering, kombinationssökningar och frassökningar. Även avgränsningar i form av 
peer-reviewed gjordes, för att endast ta del av vetenskapliga artiklar, samt att 
publiceringsdatum från 2009 och framåt användes, för att få så ny och legitim forskning 
som möjligt. En del av artiklarna som användes är dock äldre, men dessa valdes att 
användas ändå då nyare forskning refererar till dessa. För att bearbeta sökträffarna och 
urskilja huruvida artiklarna var användbara lästes först rubrikerna och sedan abstrakt och 
slutsats. När ett rimligt antal artiklar funnits, delades dessa upp sinsemellan, för att på så 
vis effektivisera en mer djupgående läsning. Artiklarna sammanställdes och presenterades 
sedan för varandra för att diskutera vilka som fortfarande var av relevans.  

Vid insamling av empiri deltog båda forskarna för att båda skulle få en inblick i 
respondenternas svar. Under intervjun antecknades korta svar på frågorna, men eftersom 
intervjuerna spelades in låg fokus främst på att vara så närvarande som möjligt under 
intervjun för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Bryman (2011) ger några tips om att 
efter intervjun skriva ner bland annat hur intervjun gick, exempelvis hur personens 
sinnesstämning var, var intervjun genomfördes samt andra upplevelser som uppkommit 
under intervjun. Detta var något som gjordes då det efter varje intervju skrevs ner korta 
anteckningar gällande tankar kring sinnesstämning på personen samt om det direkt gick 
att se några likheter i svar jämfört med tidigare intervjuer för att inte glömma bort 
eventuella kopplingar. Sinnesstämningen ansågs vara viktig att skriva ner av anledningen 
att det påverkar hur transkriberingen sedan tolkas. Westlund (2019) beskriver nämligen 
att det är viktigt att ha den miljö som materialet skapas i, i åtanke. Detta då miljön kan 
påverka hur materialet sedan tolkas. Exempelvis en stressig miljö kan påverka utfallet på 
ett annat sätt än vad en lugn miljö gör. Val av plats var också något som togs i noga 
beaktning. David och Sutton (2016) skriver att naturliga miljöer för respondenten, 
exempelvis hens arbetsplats eller hem, kan ge en lugnande och avslappnande miljö. För 
att respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt, diskuterades valet av plats med 
dem. Detta gjorde att vissa intervjuer genomfördes på en avskild plats nära arbetsplatsen, 
och vissa genomfördes på arbetsplatsen. 

Etiska överväganden  
När det kommer till intervjuer är det viktigt att ha de forskningsetiska principerna i åtanke. 
Detta då det kan komma upp känslig information vid djupgående analyser, och denna 
information får inte på något sätt skada personen eller organisationen (David & Sutton, 
2016). För att tillmötesgå kravet på etik kommer Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning att tas i 
beaktning, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 
nyttjandekravet.  
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Informationskravet tillgodosågs genom att respondenterna redan innan de valde att tacka 
ja, fick ta del av information kring studiens syfte samt deras deltagande. De informerades 
även om att deras deltagande är frivilligt, och att de när som helst har rätt att avbryta sitt 
deltagande. Även samtyckeskravet tillgodosågs genom att medarbetarna själva fick 
besluta över sin medverkan och deras rätt att när som helst avsluta sitt deltagande 
alternativt välja att inte svara på vissa frågor. Vidare togs även konfidentialitetskravet i 
beaktande genom att respondenternas personuppgifter i form av mail, namn och 
telefonnummer endast hanterats av oss som genomfört studien, samt att de förvarats på 
ett säkert sätt. Respondenterna och organisationen har även presenterats i studien på ett 
sätt som gör det omöjligt för läsaren att identifiera dem, och blev därav anonyma i texten. 
Respondenterna har benämnts som respondent 1, 2, 3, 4 och 5, och organisationen har 
benämnts med det fiktiva namnet Bullerbyn. Som tidigare nämnt genomfördes två 
intervjuer på respondenternas arbetsplats, något som skulle kunna försvåra 
konfidentialiteten. Detta var något som tydliggjordes för respondenterna när val av plats 
diskuterades och de blev därmed medvetna om riskerna med detta. Trots detta ville de 
genomföra intervjuerna på arbetsplatsen. Samtliga respondenter har även fått information 
om att deras inspelade intervjuer, såväl som personuppgifter, kommer raderas när studien 
är klar. Slutligen tillgodosågs även nyttjandekravet genom att respondenterna fick 
vetskap om att den information de lämnat, endast kommer användas till den aktuella 
studien. Alla dessa fyra principer formulerades i det missivbrev som skickades ut till 
samtliga medarbetare, samt de som kontaktades genom sociala medier. Dessa upprepades 
även inför respektive intervju.  

Analys  
Transkribering av studiens intervjuer delades upp och skedde allt eftersom då dessa låg 
spridda över en veckas tid. När alla intervjuerna var transkriberade påbörjades själva 
analysarbetet av dessa. Här tillämpades en innehållsanalys, vilket enligt David och Sutton 
(2016) innebär att likheter och skillnader identifieras genom noga genomläsning av 
materialet. Detta har gjorts genom att intervjuerna jämfördes med varandra, fråga för 
fråga, för att på så vis upptäcka eventuella likheter och skillnader mellan respondenternas 
svar. Här påträffades en del nyckelord och återkommande aspekter som möjliggjorde 
totalt sex kategoriseringar, i form av upplevt motstånd och känslor, kommunikation, 
delaktighet, upplevt organisationsengagemang, hur respondenterna upplever att de 
påverkats av omorganiseringen samt omorganiseringens tidpunkt. Dessa kategoriseringar 
fungerade sedan som underrubriker till det kommande resultatavsnittet. För att sedan 
möjliggöra kopplingar från resultatavsnittet till diskussionsavsnittet samt analysavsnittet, 
jämfördes även kategorierna med vad som framkommit under de tidigare delarna 
(introduktion, bakgrund, teoretiskt ramverk samt tidigare forskning). Även här gick att se 
en del likheter och skillnader.  

RESULTAT 
I nedanstående avsnitt presenteras studiens resultat, vilket bygger på insamlad data från 
fem intervjuer med fokus på temana motstånd och organisationsengagemang. Vid 
analysen av materialet har det även framkommit tre underkategorier till respektive tema. 
I intervjuernas inledande del fick respondenterna beskriva den genomförda 
omorganiseringen. Där uttryckte sig samtliga på liknande sätt, nämligen att de har gått 
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från att arbeta på ett permanent vårdboende till ett vårdboende med tillfälliga platser. 
Hur de har upplevt detta, däremot, har skilt sig åt mer. Dessa skillnader, men även 
likheter, kommer belysas i detta avsnitt.  

Motstånd 
Upplevt motstånd och känslor 
Samtliga respondenter upplevde ett motstånd till omorganiseringen, men på olika sätt och 
av olika anledningar. Dels i form av motstånd på ett personligt plan, dels motstånd från 
kollegor och dels motstånd från anhöriga till omsorgstagarna. Samtliga upplevde ett 
motstånd från de anhöriga, men endast respondent 1, 4 och 5 upplevde ett motstånd 
personligen. Respondent 2 och 5 påpekade även att de upplevt ett motstånd bland sina 
kollegor.  

Det personliga motståndet hos respondent 1 grundade sig i en känsla av frustration över 
att inte få något besked gällande när förflyttningar av både personal och omsorgstagare 
skulle ske, att hen tyckte att det var fel mot de äldre, samt att det förelåg en personalbrist 
som enligt respondenten bidragit till ett tyngre arbete. Dessa känslor var även något som 
respondenten uttryckte som en form av motstånd. Hen ansåg istället att omorganiseringen 
skulle gjorts mer humant, i form av att den skulle genomförts mer successivt. 

Jag tycker väl att man kan göra det lite humant. Man kunde haft liksom 
successivt… Liksom att när någon går bort, att man liksom successivt 
flyttar över det. (Respondent 1) 

Även respondent 4 beskrev att hens personliga motstånd främst berodde på det faktum att 
de var underbemannade och att ledningen sliter ut de medarbetare som är “på golvet”. 
Hen beskriver att hen tillsammans med kollegor både har visat och sagt att de behöver ha 
en större personalstyrka för att kunna jobba utefter förändringens krav, men att de inte 
har fått något gehör för detta. Respondent 5 menar istället att anledningen till dennes 
personliga motstånd grundade sig i att förändringen inte gick så smidigt som hen hade 
trott, detta då det tog lång tid innan beskedet kom gällande vart hen skulle hamna på för 
arbetsplats.  

Respondent 2 och 5 upplevde ett motstånd bland sina kollegor genom att det fanns en 
orolighet bland dem gällande vad som skulle hända. Detta var något som respondent 5 
uttryckte på följande vis: 

Det har ju varit många som har upplevt det psykiskt påfrestande att de inte 
har vetat vart de ska hamna för någonstans, och att de inte har haft så 
mycket att säga till om vart de skulle hamna för någonstans och så. 
(Respondent 5).  

Som ovan nämnt har samtliga respondenter upplevt ett motstånd från anhöriga. Bland 
annat uttryckte respondent 1 att de anhöriga kontaktade medier samt ansvariga politiker 
för att uttrycka sina åsikter och få sina röster hörda. Samtliga respondenter upplevde även 
att anhöriga hörde av sig mycket till personalen på Bullerbyn för att få reda på vad som 
händer. De visade även klart och tydligt att de inte stod bakom förändringen, och absolut 
inte ville att deras närstående skulle behöva flytta. Bland annat respondent 3 beskrev detta 
motstånd på följande vis: 



Ella Nilsson 

Jessica Lindman 

2PE80E 

15 

Motstånd? Ja, från anhöriga som hade sina närmaste hos oss, eftersom 
dom var tvungna att flytta härifrån mot deras vilja. (Respondent 3) 

Respondent 3 beskriver även en frustration och hjälplöshet då hen har påverkats mycket 
av de anhörigas kritik, något som upplevts som stressande. Stressen minskade dock när 
de anhöriga fick mer information och allt mer började acceptera förändringen. Hen blev 
mer lugn när det gavs mer information och hen fick klarhet i vad som skulle ske. Även 
andra faktorer har påverkat hur de andra respondenterna har känt under förändringens 
gång. Respondent 5 kände sig orolig och stressad inför vart hen skulle hamna på för 
arbetsplats alternativt enhet.  Respondent 5, likt respondent 3, blev även hen lugnare när 
det fanns mer information om vad som skulle ske. Även respondent 4, likt respondent 3, 
beskrev en frustration, samt att hen känt sig arg och irriterad under förändringens gång 
på grund av bristande information. Respondent 1, likt respondent 5, beskrev att 
förändringen medfört stress, samt att tiden varit sorglig. Trots detta har hen ändå försökt 
tänka positivt, och sett förändringen som en utveckling. 

Kommunikation 
När det kom till hur beskedet lämnades gällande förändringen beskrev respondenterna 
detta på olika sätt. Tre respondenter menade att det var genom en arbetsplatsträff (APT) 
som informationen gavs. Vid detta tillfälle fick även samtliga medarbetare en lapp att 
fylla i angående vilka önskemål de hade gällande vart de ville hamna i form av enheter 
alternativt andra vårdboenden. Respondent 4 mindes inte riktigt hur det gick till när 
besked kom, och respondent 5 hävdade att hen först fick veta det genom en 
tidningsartikel, och att det var först efter detta som informationsmötet hölls. Respondent 
2, 4 och 5 påtalade även att det hade cirkulerat en del rykten gällande förändringen 
tidigare, vilket gjorde att vissa hade förändringen lite mer på känn än andra. Dock 
berättade respondent 1 att de redan tidigare hade frågat sina chefer om denna typ av 
förändringen skulle ske, då ett flertal hade detta på känn. Detta förnekades dock av 
ledningen, något som gjorde att respondent 1 kände en frustration och ilska när det sedan 
visade sig att det skulle bli så ändå.  

Vi började spekulera i om det skulle bli så att det skulle bli ett korttids, ett 
växelboende. Och det förnekade dom hela tiden när vi ställde frågan. Och 
sen så helt plötsligt så kommer det bara. Ja, men det blir liksom ilska och 
frustration och liksom… Var ärliga från början. (Respondent 1).  

Vid beskedet reagerade respondent 1, som nämnt i ovan citat, med frustration och ilska 
över att ledningen inte varit ärliga från början. Även respondent 3 kände en frustration 
över att det skulle bli mycket jobb med omorganiseringen. Även två andra respondenter 
reagerade negativt i form av att de kände en rädsla, en oro och en nervositet, nämligen 
respondent 4 och 5. Respondent 4 upplevde dock även förändringen som något positivt i 
form av att den kändes spännande. Även respondent 2 hade en positiv reaktion eftersom 
hen ansåg att förändringen var logisk, och höll med om att förändringen var en bra idé. 
Att hålla med om förändringens syfte var det dock inte alla respondenter som gjorde, och 
de var inte heller överens om vad syftet faktiskt var, eller om det över huvud taget 
framgick ett syfte.  

Vid frågan om huruvida ett syfte till förändringen presenterades för medarbetarna, gav 
respondent 3 ett utstickande svar. Hen var den enda som ansåg att det inte framgick något 
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syfte i samband med beskedet. Hen hävdade dock att syftet framgick mer löpande under 
förändringens gång. De övriga respondenterna upplevde att de fått ta del av syftet redan 
när de fick besked om förändringen. Att få ta del av syftet är någonting som respondent 
2 beskrev som väldigt viktigt för att medarbetarna ska känna sig tillräckligt motiverade 
till förändringen. När respondenterna beskrev det syfte som de fått förklarat för sig, 
återfanns två återkommande svar. Dels att Bullerbyn skulle få en bättre sammanhållning 
där alla kompetenser skulle samlas på ett och samma ställe, vilket skulle underlätta ett 
samarbete bland medarbetarna i hela huset, och dels att det fanns ekonomiska aspekter 
som låg till grund för beslutet. Respondent 1, 2, 3 och 5, upplevde det förstnämnda som 
omorganiseringens syfte.  

Jag har för mig att det hette att det är bättre att samla dom och det håller 
jag med om, så jag tyckte det var rätt bra för nu fick man ju som sagt, och 
då har man all kompetens på samma ställe med ju och det kan man ju inte 
säga något annat än att det är positivt. (Respondent 2) 

Dock var det inte alla som höll med om att detta syfte var bra. Respondent 1 ansåg att 
förändringen skulle drabba omsorgstagarna negativt, och ansåg därav inte att anledningen 
var tillräckligt bra för att tvinga dem att flytta. Till skillnad från detta ansåg respondent 3 
och 5 istället att detta syfte var bra. De ekonomiska aspekterna, som respondent 1 och 4 
ansåg vara syftet, gick enligt dem ut på att kommunen som Bullerbyn finns i skulle spara 
pengar genom omorganiseringen. Detta var dock inget som någon av dem upplevde som 
tillräckliga anledningar. Syftet till varför omorganiseringen skulle genomföras var dock 
inget som var svart eller vitt för respondenterna, då exempelvis respondent 1 betonade att 
båda anledningarna låg bakom syftet.  

Delaktighet 
Samtliga respondenter upplevde en bristande delaktighet när det kommer till 
förändringen, trots att de fick fylla i en lapp gällande önskemål. Detta var alltså inte 
tillräckligt för att respondenterna skulle känna sig delaktiga. Respondent 2, 3 och 5 
berättar även att önskemålen inte togs i beaktning fullt ut. Respondent 1 och 4 uttrycker 
även att de har försökt vara delaktiga, men att det inte har fått något vidare gehör. 
Respondent 1 berättar att både hen och hens kollegor har försökt uttrycka förslag kring 
förändringens genomförande, men hen påpekar att besluten kommer uppifrån. 
Respondent 4 berättar även att de inte har kunnat vara delaktiga på grund av bristande 
information. Hen upplever att ingen har kunnat besvara frågor, vilket har gjort att det 
blivit svårt att involvera sig och vara delaktig även om de hade velat.  

Vi försöker med näbbar och klor varje dag liksom och försöker förändra 
saker och ting, men det är.... nej. allting bara handlar om pengar, tyvärr. 
(Respondent 4) 

Likt respondent 4, påpekar även respondent 2 att det varit svårt att vara delaktig, även om 
hen velat. Hen hade förslag på att det skulle varit bra om de med mer erfarenhet från 
enheter med tillfälliga platser hade fått dela med sig av sina kompetenser och rutiner, för 
att på så vis underlätta förändringens genomförande. Hen anser att detta förmodligen hade 
gjort att förändringen hade gått smidigare, men då hen påpekade att perioden varit 
tidspressad, gavs ingen möjlighet till detta. Detta var även något som respondent 1 
berättade om. Fortsättningsvis berättar respondent 2 att det hela tiden har handlat om att 
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få allt att fungera snarare än att skapa rutiner, vilket har påverkat stämningen på hela 
arbetsplatsen.  

Det handlade mycket om att släcka bränder hela sommaren kan man säga, 
det var inte så mycket att skapa nya rutiner utan att få det att funka. Så så 
kände vi hela sommaren och ändå var vi inte jätteberörda som övriga, 
mycket brandsläckning. (Respondent 2) 

Även respondent 1 påpekar att de erfarenheter och kompetenser som finns på 
arbetsplatsen inte har tagits till vara på rätt sätt, då hen anser att de politiker som fattat 
beslutet inte har samma erfarenhet som de “på golvet”. Hen ger därav förslaget att 
politikerna borde praktisera på vårdboendet för att få en större förståelse över hur det 
faktiskt fungerar på arbetsplatsen, innan de tar beslut som rör den.  

Problemet med dom människorna som sitter där uppe, det är väl att dom 
inte har någon erfarenhet hur det funkar på ett sånt ställe. (Respondent 1) 

Ytterligare en respondent, nämligen respondent 4, föreslår hur delaktigheten i 
förändringen skulle kunna se ut. Hen anser att varje enhet skulle få ansvara för sina egna 
tillvägagångssätt, exempelvis genom inköp samt hur de tar hand om omsorgstagarna. Hen 
vill helt enkelt att respektive enhet ska fokusera på sig själva först och främst. Detta är 
något som respondenten menar skulle leda till mer positiva inställningar gentemot 
förändringen.  

Organisationsengagemang 
Upplevt engagemang 
Samtliga respondenter beskriver att de har varit engagerade i förändringen och respondent 
2, 3, 4 och 5 beskriver detta engagemang som stabilt under hela förändringens gång. 
Respondent 1 har engagerat sig i form av att hen alltid försökt göra det bästa av 
situationen, med omsorgstagarna i beaktning. På så vis beskriver hen även sig själv som 
samarbetsvillig, något som grundar sig i en skyldighet. Hen har även försökt vara positiv 
gentemot de anhöriga och försökt uppmuntra dem och säga att det kommer bli bra. Hen 
berättar även att engagemanget har varierat lite under förändringens gång, med ett lite 
mindre engagemang i början innan det framkom information gällande vad som skulle 
hända. Engagemanget har även påverkats av det faktum att hen både förlorat kollegor 
men också fått nya. I den inledande delen när hen miste sina närmaste kollegor och skulle 
börja arbeta med nya, var engagemanget lägre. När den nya arbetsgruppen formats och 
nya arbetssätt utvecklats, samt att alla medarbetare börjat hitta sina roller i gruppen 
upplevde respondent 1 att det kändes bättre och engagemanget blev större. Arbetsklimatet 
har alltså varit en bidragande faktor gällande engagemanget hos respondent 1.  
 
Även respondent 2 har försökt uppmuntra andra och har visat engagemang genom att vara 
en god ambassadör för Bullerbyn. Genom att agera på detta sätt beskriver respondent 2 
även sig som samarbetsvillig genom förändringen. Respondent 3 beskriver sig som 
jätteengagerad och samarbetsvillig genom att hen hela tiden har försökt göra allt hen har 
kunnat, detta då Bullerbyn upplevs som ett andra hem och en familj för respondenten.  
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Anledningen är att [Bullerbyn] är som mitt andra hem. Jag växte upp här. 
Började från praktikant, sen har jag klättrat upp. (Respondent 3) 

Respondent 3 beskriver sitt engagemang som högt under hela förändringens gång och har 
upplevt att detta har hjälpt hen att ha en positiv inställning. Respondent 4 beskrev sitt 
engagemang och sin samarbetsvillighet i form av att hen har gjort det som krävts, något 
som grundats i en känsla av skyldighet, men även för omsorgstagarna skull.  

Man får ju ställa upp, det måste man ju göra liksom [...] kommer chefen 
och säger nånting så måste man göra det ju, man är ju ändå rädd om sitt 
jobb om man säger då, liksom man kan ju inte bara säga till sin chef att 
‘nä det vill inte jag göra liksom’ att vid förändringen måste vi ju göra det 
liksom så är det ju bara då. (Respondent 4) 

Engagemanget hos respondent 5 har visat sig genom anpassning då hen, likt respondent 
4, har känt en skyldighet till detta genom förändringens gång. Detta då respondent 5 
upplevde att det inte funnits något annat alternativ. Genom att anpassa sig och vara 
medgörlig beskriver hen även en samarbetsvillighet från sin sida. Detta i form av att hen 
har gjort vad som krävts för att få en klarhet i vart hen ska hamna, vare sig det var en ny 
arbetsplats eller på en ny enhet. Hen har likt respondent 1 och 3 även försökt göra det 
bästa av situationen.  

Två av respondenterna beskriver även upplevelser till förändringar på ett mer generellt 
plan. Respondent 2 tar upp att vissa är mer rädda än andra när det kommer till 
förändringar, och att det påverkar dennes inställning väldigt mycket. På liknande vis 
beskriver även respondent 3 att “allt som är nytt är skrämmande”. 

Hur respondenterna upplever att de har påverkats av omorganiseringen  
Som nämnt i bakgrunden har respondenterna påverkats olika mycket beroende på vilken 
enhet de jobbade på innan förändringen och var de hamnade efter. Två respondenter 
som inte påverkats i samma utsträckning som de övriga, var respondent 2 och 5. 
Respondent 2 berättar att anledningen till detta är att hen jobbar på samma enhet nu 
som tidigare, och i stort sett med samma arbetsgrupp och arbetsuppgifter. Respondent 5 
har fått nya arbetsuppgifter samt bytt enhet, men trots detta har hen inte påverkats 
speciellt mycket av förändringen.  

Tre respondenter som upplever att de påverkats betydligt mer är respondent 1, 3 och 4. 
Respondent 3 i form av att hen fått nya arbetsuppgifter, och respondent 1 och 4 i form av 
att de upplever att arbetet kräver mer av dem nu än tidigare, då arbetet nu är mer 
energikrävande samt att det tär på en både psykiskt och fysiskt.  

Man vill ju gärna göra mer, men man kan ju inte det. Man orkar ju inte 
hur mycket som helst, sen om jag vill lägga all min energi på dom, men 
jag måste ju ha energi till hemmet också ju. (Respondent 4) 

Det är tyngre. Och sen så är dom ju dementa, och det tar ju väldigt mycket 
på en psykiskt. Så att man är tröttare idag. Det fysiska är att det är mycket 
med rullstol och det är lyft och sånna grejer och sen så, och psykiska är ju 
mentala då när man hör då att dom upprepar saker dom glömmer liksom. 
(Respondent 1) 
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Omorganiseringens tidpunkt 
Ytterligare något som de flesta respondenter poängterar gällande tillvägagångssättet i 
förändringen, är valet av tidpunkt. Respondent 1, 2 och 3 upplevde att tidpunkten, innan 
semestern, var en dålig period att genomföra förändringen på. Detta berodde på att 
sommaren kan vara en känslig tid då medarbetarna önskat semestrar inför denna, samt att 
vikarier ska komma in i verksamheten och att arbetet ska fungera som vanligt. 

De e ju också jobbigt, för det va precis innan semestrarna, å folk undrade 
liksom kommer vi få ha dom semestrarna vi fått beviljade [...] speciellt 
för dom som har familjer. (Respondent 1).  

[...] nya lokaler och nya rutiner och man ska försöka sammansvetsas mitt 
i sommaren, och i omsorgen i sommarn så redan där ska du in med vikarie 
som inte fanns från början så det, jag tyckte att det var en olycklig tid att 
göra det på jag tror man hade kunnat göra det bättre definitivt. 
(Respondent 2) 

Även respondent 5 poängterade valet av tidpunkt, men på ett annat sätt än respondent 1, 
2 och 3. Istället för att trycka på att tidpunkten var dålig ur medarbetarnas perspektiv, ser 
hen det mer från omsorgstagarnas perspektiv. Hen menar att det kan vara mer krävande 
för dem, främst de äldre, att flytta under sommaren då varma dagar kan bli extra 
påfrestande i en flytt. 

ANALYS  
I följande avsnitt kommer resultatet analyseras i förhållande till studiens teoretiska 
ramverk. Avsnittet presenteras genom att varje respondent, var och en för sig, analyseras 
gentemot RTC-modellen. Därefter vävs respondenterna samman i en gemensam 
sammanfattning. På detta vis framgår först respektive respondents svar på ett 
sammanhängande sätt, och genom sammanfattningen går det sedan att analysera dessa 
som helhet gentemot modellen. Detta möjliggör en förståelse för hur motstånd och 
organisationsengagemang kan hänga ihop.  

Respondent 1  
Respondent 1 upplevde motstånd, både på ett personligt plan, men även från anhöriga till 
omsorgstagarna. Hen poängterade även att hen försökt vara delaktig under 
omorganiseringens förlopp, men inte fått något gehör för detta. Vidare ansåg 
respondenten att syftet med omorganiseringen framgick, dock ansåg inte hen att syftet 
var tillräckligt bra för att väga upp nackdelarna som omorganiseringen skulle medföra. 
Det skulle helt enkelt drabba omsorgstagarna för mycket enligt respondenten. Hen trycker 
även på att arbetet har påverkat hen mycket, då det nu är tyngre än innan, både psykiskt 
och fysiskt. Trots dessa delar beskriver respondenten sig som engagerad i form av att hen 
alltid har försökt göra det bästa av situationen och försökt vara positiv, både i sitt arbete 
men även gentemot de anhöriga till omsorgstagarna.  

Utifrån hur respondent 1 har svarat går det att se att hen upplever ett personligt motstånd 
till förändringen (RTC), trots att hen uppvisar ett organisationsengagemang (OC). Detta 
skulle kunna bero på att hen inte sett fördelarna med omorganiseringen som tillräckliga 
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(PBC), men även att respondenten inte upplevt någon vidare känsla av delaktighet (IIC). 
Ibland kan det räcka med endast ett organisationsengagemang (OC) för att minska 
motståndet till förändringen (RTC), men så verkar inte fallet vara här.  

Respondent 2  
Respondent 2 upplevde ett motstånd från anhöriga samt bland sina kollegor, dock inget 
motstånd på ett personligt plan. Detta motiverade respondenten med att hen ansåg att 
syftet var tillräckligt bra och logiskt. Däremot uttrycker respondenten en bristande 
delaktighet, då det inte funnits tid för detta. Precis som respondent 1 uttrycker respondent 
2 att hen har varit engagerad genom förändringen, något som bland annat uttryckts genom 
att hen har försökt uppmuntra andra och vara en god ambassadör för Bullerbyn. 
Sammantaget uttrycker respondenten att hen inte har påverkats i samma utsträckning som 
de övriga då hens arbete i princip är detsamma nu som tidigare. 

Respondent 2 har inte upplevt något personligt motstånd till förändringen (RTC), men 
har däremot upplevt ett organisationsengagemang (OC). Hen har även sett fördelarna med 
omorganiseringen som bra, och detta i relation till att hen inte påverkats speciellt mycket, 
skulle kunna leda till att hen ser fördelarna med förändringen som tillräckliga (PBC), då 
båda delarna är uppfyllda. Dock har respondenten inte upplevt någon vidare känsla av 
delaktighet (IIC). Utifrån dessa svar finns två möjliga utfall. Att se fördelarna med 
förändringen som tillräckliga (PBC) kan nämligen fungera som en direkt faktor för att 
minska motstånd till förändring (RTC), vilket även organisationsengagemang (OC) 
ensamt kan göra. Sammantaget går det att konstatera att respondent 2 inte har upplevt 
något motstånd till förändringen (RTC), men huruvida det beror på att hen sett fördelarna 
som tillräckliga (PBC) eller om det beror på att hen känt ett organisationsengagemang 
(OC), går inte att avgöra i detta fall. För att avgöra detta hade mer information krävts 
gällande vilken av de två faktorerna som upplevts som starkast hos respondenten. 

Respondent 3 
Respondent 3 upplevde inget motstånd på ett personligt plan, men däremot från 
omsorgstagarnas anhöriga. Detta är något som påverkat respondenten mycket, i form av 
stress. Respondenten upplevde inte att syftet till förändringen framgick från start, utan 
framkom mer löpande. Hen ansåg att syftet var bra, även om det var önskvärt att detta 
skulle framgått tidigare. Även respondent 3 upplevde bristande delaktighet, då lappen 
med önskemål inte togs i full beaktning av ledningen. Dock upplevde respondenten ett 
stort engagemang och en samarbetsvillighet genom att göra allt som hen kunnat för att 
underlätta förändringen. Detta har enligt respondenten hjälpt hen att ha en mer positiv 
inställning gentemot förändringen. Respondenten beskriver att hen har påverkats av 
omorganiseringen, i form av nya arbetsuppgifter. 

Respondent 3 har som ovan nämnt inte upplevt något personligt motstånd till 
förändringen (RTC), trots att hen inte känt någon delaktighet (IIC). Hen har sett 
fördelarna med omorganiseringen som bra, och detta i kombination med att hen har 
påverkats i form av nya arbetsuppgifter gör att dessa “tar ut” varandra och skapar en 
balans. Detta bidrar till att respondenten upplever fördelarna med förändringen som 
tillräckliga (PBC). Hen har även känt ett högt organisationsengagemang (OC) och 
samarbetsvillighet genom hela omorganiseringen. Likt respondent 2 går det även här att 
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finna två möjliga utfall. Antingen har det räckt att respondenten sett förändringen som 
tillräckligt fördelaktig (PBC), eller är det personens organisationsengagemang (OC) som 
har fungerat som en direkt faktor till att motstånd till förändringen (RTC) inte uppvisats.  
Vilken av dessa faktorer som är den avgörande går precis som hos respondent 2 inte att 
avgöra här.   

Respondent 4 
Respondent 4 har upplevt motstånd både personligen och från anhöriga. Det personliga 
motståndet beskriver hen beror på underbemanningen under omorganiseringen. Likt de 
andra respondenterna har även respondent 4 upplevt en bristande delaktighet. Detta på 
grund av dålig information som har lett till svårigheter att involvera sig i 
omorganiseringen. Respondent 4 upplever att syftet med omorganiseringen är av 
ekonomisk karaktär, något som hen inte ställer sig bakom. Hen beskriver vidare att arbetet 
nu även kräver mer av hen än tidigare, i form av att det nu behövs mer energi för att klara 
av arbetsdagen. Trots detta beskriver respondenten sig som engagerad och 
samarbetsvillig, då hen hela tiden har gjort det som krävts.  

Utifrån hur respondent 4 har svarat, går det att se ett personligt motstånd till förändringen 
(RTC), att hen inte upplevt någon delaktighet (IIC), samt att hen inte sett fördelarna med 
förändringen som tillräckliga (PBC). Det sistnämnda skulle kunna bero på att 
respondenten beskriver att det nu krävs mer av hen i det dagliga arbetet, i kombination 
med att hen inte ställer sig bakom omorganiseringens fördelar. Sammantaget ser inte hen 
utfallet av omorganiseringen som fördelaktigt. Respondenten beskriver vidare att hen 
även har känt ett organisationsengagemang (OC), men ändå uppvisat ett motstånd till 
förändringen (RTC). Detta är något som likt respondent 1, kan förklaras med anledningen 
att hen inte upplever varken delaktighet (IIC) eller förändringen som tillräckligt 
fördelaktig (PBC). Även här verkar det inte som att organisationsengagemang (OC) 
fungerar som en egen direkt faktor för att minska motståndet. 

Respondent 5 
Respondent 5 har upplevt motstånd personligen, från anhöriga samt från kollegor. Det 
personliga motståndet grundar sig i känslan av att omorganiseringen inte gick så smidigt 
som hen hade trott. Även respondent 5 beskriver bristande delaktighet på samma sätt som 
respondent 3, att önskemålen inte togs i full beaktning. Respondenten beskrev att syftet 
var tillräckligt bra för att genomföra omorganiseringen, och beskriver även att hen har 
varit engagerad och samarbetsvillig under omorganiseringens gång. Slutligen beskriver 
respondenten att hen inte påverkats så mycket av omorganiseringen då hen har samma 
anställningsform nu som tidigare, trots att hen fått lite nya arbetsuppgifter.  

Utefter svaren från respondent 5 går det att se ett personligt motstånd till förändringen 
(RTC), att hen inte upplevt någon delaktighet (IIC), samt att hen har känt ett 
organisationsengagemang (OC). Respondenten får som nämnt ovan nya arbetsuppgifter, 
men detta är ingenting som hen upplever har påverkat hen. Respondenten beskriver även 
att hen kan se fördelarna som tillräckligt bra, vilket indikerar ett högt PBC. PBC och OC 
kan som tidigare nämnt på egen hand leda till ett minskat motstånd, men då respondenten 
upplever ett motstånd till förändringen (RTC), visar det sig här att dessa inte är tillräckliga 
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för detta, alltså hade delaktighet (IIC) behövts för att minska motståndet, enligt RTC-
modellen.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det att finna en del likheter bland respondenterna. Respondent 1 
och 4 har båda upplevt organisationsengagemang (OC), men trots detta har de även 
upplevt motstånd till förändringen (RTC). Det har alltså inte räckt med enbart ett 
organisationsengagemang för att motverka motståndet hos dessa två respondenter. Här 
skulle det då, enligt RTC-modellen, gå att tänka sig att det även krävs både delaktighet 
(IIC) och att man ser fördelarna med förändringen som tillräckliga (PBC) för att 
motståndet ska minska. Det går även att se likheter mellan respondent 2 och 3, där de 
båda har upplevt organisationsengagemang samt att de såg fördelarna med förändringen 
som tillräckliga. Då ingen av dem har upplevt motstånd till förändringen skulle detta, 
enligt RTC-modellen, kunna bero på att båda dessa faktorer kan minska motståndet var 
och en på egen hand. Vilken av faktorerna, organisationsengagemang eller att man ser 
fördelarna med förändringen som tillräckliga, som i detta fall är den som minskat 
motståndet, går inte att avgöra här. Det hade krävts mer information gällande hur starka 
faktorerna är, för att avgöra vilken av dem som är den bidragande faktorn. Respondent 5 
har likt respondent 2 och 3 upplevt organisationsengagemang och sett fördelarna med 
förändringen som tillräckliga, dock har hen trots detta upplevda motstånd till 
förändringen. Att hen sett fördelarna med förändringen som tillräckliga och att hen har 
haft ett organisationsengagemang har alltså inte här räckt för att motverka motståndet hos 
respondenten.  

Något värt att nämna är att ingen av respondenterna har upplevt delaktighet, vilket innebär 
att det enda möjliga utfallet för att minska motstånd enligt RTC-modellen, är genom att 
medarbetaren antingen ser fördelarna med förändringen som tillräckliga eller att hen har 
ett organisationsengagemang. Dessa två faktorer kan nämligen, som tidigare nämnt, 
minska motståndet till förändringen på egen hand. I vissa fall har detta fungerat, och i 
andra inte, något som skulle kunna tänkas bero på i vilken grad dessa två faktorer 
upplevts, samt vilken typ av organisationsengagemang det rör sig om. Eftersom ingen 
respondent har upplevt samtliga delar av RTC-modellen, har attityder till förändringen 
(ATC) aldrig fungerat som en indirekt moderator till att minska motstånd. 

Sammantaget går det alltså att se att RTC-modellen varit behjälplig i studien när det 
kommer till att undersöka om medarbetare kan uppleva motstånd och 
organisationsengagemang samtidigt, samt vad detta kan grunda sig i.  

DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer inledningsvis resultatet diskuteras gentemot studiens tidigare 
delar, där likheter och skillnader kommer belysas. Därefter kommer även en 
metoddiskussion presenteras, där såväl studiens faktiska som alternativa 
tillvägagångssätt kommer diskuteras. 
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Resultatdiskussion 
I resultatet framgick det att beslutet angående omorganiseringen kom från kommunens 
politiker, att det endast var de som var delaktiga i huruvida denna skulle genomföras eller 
inte. Att det är politikerna, som i det här fallet är ledningen, som tagit beslutet är något 
som Nilsson m.fl. (2018) beskriver som en ledningsdriven förändring. Att samtliga 
respondenter även beskriver att delaktigheten har varit bristande är också något som 
kännetecknar en ledningsdriven förändring (jfr. Nilsson m.fl., 2018). Omorganiseringen 
har varit en omfattande förändring som bland annat inneburit att nya arbetssätt och nya 
arbetsgrupper skapats, något som Ahrenfelt (2013) skulle beskriva som en förändring av 
andra ordningen. Detta har i denna studie gjort att förändringen haft en stor inverkan på 
berörda medarbetare, något som framgår i deras svar. Det fanns dock några medarbetare 
som inte påverkats i samma utsträckning, men dessa är de som inte har fått nya 
arbetsuppgifter eller arbetsgrupper.   

Motstånd 
I resultatet framgår det att motstånd har kommit från olika håll. I denna studie var 
utgångspunkten främst det personliga motståndet, men respondenterna har även uttryckt 
att de upplevt ett motstånd från kollegor och anhöriga till omsorgstagarna. Att motstånd 
uppvisas från olika håll, skulle kunna innebära att motstånd kan fungera som sekundärt. 
Med detta menas att motstånd från andra, indirekt, skulle kunna påverka dig att känna 
personligt motstånd. En av respondenterna uttryckte nämligen att hen påverkats mycket 
av de anhörigas kritik, och blivit stressad och kände en hjälplöshet på grund av detta. Om 
detta sen tedde sig i ett personligt motstånd, framgår inte.  

När det kommer till hur respondenterna uppvisat sitt motstånd, har detta skett genom 
såväl kritik som ifrågasättande. Enligt Ahrenfelt (2013) är detta något organisationen inte 
ska förhindra eller minska, utan istället något som bör tas till vara på, detta då kritiken 
ofta leder till en mer lyckad förändring i slutändan. Huruvida Bullerbyn har gjort detta är 
svårt att avgöra, men då medarbetarna beskriver att de inte fått något gehör för de 
förbättringsförslag de gett, verkar så inte vara fallet. Något som skulle kunna styrka detta 
är det faktum att Parmander (2005) hävdar att det kan vara svårt för medarbetare att få 
sin kritik bemött i offentliga organisationer, då dessa är hierarkiskt styrda. Detta 
resonemang kan även styrkas av att en av de respondenter som påpekade att hen inte fått 
något gehör för sin kritik, i samband med detta, även betonade att omorganiseringen på 
Bullerbyn var ett politiskt beslut.  

Ahrenfelt (2013) hävdar att när medarbetare kritiserar en förändring, och på så vis belyser 
brister i dess tillvägagångssätt, befinner de sig i den högkreativa fasen. Respondenterna 
på Bullerbyn skulle vid tidpunkten då denna studie genomfördes, möjligtvis kunna 
befinna sig i den högkreativa fasen, då de påtalar att de har försökt framföra kritik och 
föreslå hur omorganiseringen hade kunnat göras på ett bättre sätt. Exempelvis föreslog en 
respondent att omorganiseringen skulle ske mer successivt, och en annan föreslog att den 
kompetens som redan fanns på arbetsplatsen skulle tagits till vara på ett bättre sätt. Till 
skillnad från Ahrenfelt (2013), ger Alvesson och Sveningsson (2014) istället förslag på 
hur motstånd ska minskas snarare än att tas till vara, något som kan ske genom att 
involvera medarbetarna i förändringens planering. Även detta är något som inte verkar ha 
varit aktuellt i omorganiseringen, då samtliga respondenter beskriver en bristande 
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delaktighet. Att involvera medarbetarna, samt att ge tydlig information är även något som 
Brown och Cregan (2008) beskriver som viktigt. Detta då de menar att involvering av 
medarbetare möjliggör att de kan bidra med sina arbetserfarenheter, samt att tydlig 
information skapar en bättre förståelse gällande vad besluten kan leda till. Att få bidra 
med sina arbetserfarenheter var, som ovan nämnt, något som en respondent uttryckte som 
ett förslag på alternativa tillvägagångssätt.  

När respondenterna fick besked om förändringen reagerade de på lite olika sätt. De flesta 
reagerade negativt i form av frustration, ilska, rädsla, oro och nervositet, medan några 
andra reagerade mer positivt i form av att de tyckte att det skulle bli spännande och att 
det var en bra idé. Att reagera med rädsla inför en förändring är något som Aleksic m.fl. 
(2015) beskriver som vanligt, något som även respondent 3 uttrycker då hen sa att “allt 
som är nytt är skrämmande”. För att minska rädslan, och även oron, menar Valkola och 
Nikolaou (2005) att information är viktigt. Detta är även något som vissa respondenter 
uttrycker, då de har upplevt att dessa känslor har lugnats när mer information har funnits 
tillgänglig. Parmander (2005) beskriver även hon att det är viktigt att organisationen hela 
tiden informerar medarbetarna om vad som händer, och på så vis hålla en ärlig och öppen 
dialog med dem. Detta för att undvika en känsla hos medarbetarna av att viktig 
information försöker undanhållas. Utifrån denna studies resultat, framgår att en 
respondent har upplevt att Bullerbyns ledning gjort just detta. Enligt respondenten var 
nämligen inte ledningen ärliga då hen tillsammans med kollegor redan i förväg frågade 
om det skulle komma att ske en omorganisering, vilket ledningen då förnekade. Att inte 
ge tydlig information till medarbetarna kan enligt Parmander (2005) leda till att de känner 
en minskad tillit till organisationen. Detta är något som skulle kunna stämma överens med 
respondenten som beskrevs ovan, då hen påtalade att hen kände en ilska när beskedet om 
omorganiseringen sedan kom. 

Att informationen varit bristfällig gällande omorganiseringen på Bullerbyn var något som 
de flesta respondenter uttryckte. Det har varit svårt att få information gällande vad som 
ska hända, och det har varit en tid där chefer inte alltid kunnat besvara medarbetarnas 
frågor. Vikten av kommunikation är något som Erwin och Garman (2010) samt Valkola 
och Nikolaou (2005) tar upp som viktiga faktorer för att motverka motstånd. Armenakis 
m.fl. (2000) hävdar att bra kommunikation kan skapas genom att bland annat syftet med 
förändringen framgår tydligt. Detta är något som verkar ha gjorts på Bullerbyn, då alla 
utom en respondent uttryckte att syftet hade framgått vid beskedet gällande 
omorganiseringen. Trots detta har motstånd uppstått. Detta är dock något som skulle 
kunna förklaras genom att Armenakis m.fl. (2000) tar upp fler komponenter än 
klargörandet av syftet för att skapa bra kommunikation. Därav verkar det inte som att 
enbart en förståelse för syftet räcker i detta fall. Något annat som skulle kunna ligga till 
grund för att motståndet uppstod, trots att syftet framgick, var att ett flertal respondenter 
poängterade att omorganiseringen var dålig för omsorgstagarna genom att de skulle 
påverkas negativt, något som gjorde att många respondenter satte sig emot förändringen. 
Att göra vad som är bäst för omsorgstagarna på Bullerbyn verkar alltså vara något som 
respondenterna värdesätter högt. Detta är även något som Nilsson m.fl. (2009) beskriver 
som en tradition i deras studie på ett svenskt universitetssjukhus. Forskarna hävdar att om 
medarbetarna ser att förändringen leder till fördelar för patienterna, leder det i sin tur till 
en positiv inställning hos medarbetarna. I denna studie verkar detta också stämma, dock 
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från motsatt håll. De medarbetare som menade att förändringen skulle leda till nackdelar 
för omsorgstagarna, var nämligen de som satte sig emot omorganiseringen. 

Att ställa sig emot förändring för att fördelarna inte anses vara tillräckliga är även något 
som Aleksic m.fl. (2015) lyfter som en bidragande faktor till att motstånd kan skapas. De 
lyfter även att stress och bristande delaktighet kan fungera på samma sätt. Bristande 
delaktighet har samtliga respondenter uttryckt, men trots detta har inte alla upplevt ett 
motstånd. Alla har inte heller sett omorganiseringen som tillräckligt givande. De som inte 
upplevde motstånd, trots bristande delaktighet, var de som ansåg att förändringen var 
tillräckligt givande för att genomföras. Det verkar alltså här som att det väger tyngre med 
ett givande syfte än att få vara delaktig. Detta är även något som skulle kunna förklaras 
utifrån RTC-modellen genom att PBC (att se utfallet som fördelaktigt) ensam kan leda 
till ett minskat motstånd, vilket IIC (delaktighet/involvering) inte kan. Även stress är 
något som återfanns hos flera respondenter i samband med motstånd, något som grundade 
sig i att de kände att omorganiseringen skedde under tidspress och präglades av dålig 
information.  

Utifrån ovan nämnda diskussion om motstånd, går det att se att detta begrepp är komplext. 
Utifrån denna studies resultat går det att se att motstånd kan te sig på olika sätt, nämligen 
hur någon känner, tycker samt agerar i omorganiseringen. Enligt resultatet verkar det inte 
heller som att dessa alltid behöver följa samma spår, det är inte givet att en medarbetare 
faktiskt agerar och visar ett motstånd, även om personen i fråga kanske känner ett inre 
motstånd i form av nedstämdhet och frustration. Exempelvis uttryckte en av 
respondenterna att hen kände en stress och en oro, men trots detta har hen inte agerat 
utefter de känslorna. Hen anser dessutom att syftet till omorganiseringen var bra. En 
annan respondent som hade negativa känslor, i form av ilska och frustration agerade dock, 
till skillnad från föregående respondent utefter dessa, då hen påtalade till sin chef att hen 
inte ansåg att omorganiseringen var bra. Båda respondenterna har upplevt ett motstånd, 
men detta verkar alltså ha tett sig på olika sätt. Att motstånd ska ses som ett komplext 
fenomen, är något som Oreg (2006) styrker med hans tankar kring att motstånd ska ses 
som beteendemässigt (hur motstånd har uppvisats rent fysiskt), kognitivt (vad 
medarbetarna tycker om förändringen) samt affektivt (hur medarbetarna känt under 
förändringen). 

Organisationsengagemang 
Samtliga respondenter har känt sig engagerade genom omorganiseringen, men på olika 
sätt. Tre av respondenterna visade liknande drag, i form av att de beskrev att de försökte 
göra det bästa av situationen, att de var samarbetsvilliga samt att de anpassat sig. Detta 
har för samtliga tre respondenter grundat sig i en känsla av skyldighet gentemot 
Bullerbyn. Att stötta förändringen på grund av känslan av skyldighet behöver dock inte 
enligt Jacobsen (2019) innebära att medarbetaren delar förändringsinitiativet, något som 
stämmer väl överens med två av dessa respondenter. De ansåg nämligen inte att 
omorganiseringen var någon bra idé, men trots detta har de engagerat sig i den. 

En annan respondent beskrev även hen sig som samarbetsvillig, men då hen inte betonade 
någon skyldighet utan snarare en vilja till detta, verkar grunden till hens 
samarbetsvillighet inte vara densamma som till de övriga tre respondenterna. Denna 
respondent ser även Bullerbyn som ett andra hem, och verkar på så vis hela tiden sträva 
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efter att göra det bästa för organisationen. Ytterligare en respondent beskrev hur hen 
försökte agera utefter vad som är bäst för Bullerbyn då hen försökte vara en god 
ambassadör genom att uppmuntra andra medarbetare. Dessa respondenter tyckte även att 
syftet med omorganiseringen var bra och logiskt, något som Jacobsen (2019) menar kan 
känneteckna ett starkt engagemang vilket kan leda till att medarbetaren stödjer 
förändringen.  

Vad engagemang grundar sig i, verkar alltså skilja sig åt med tanke på att samtliga 
respondenter har olika upplevelser av detta. Det faktum att det kan skilja sig åt är även 
något som bland annat Meyer och Allen (1991) samt Meyer och Herscovitch (2001) tar 
upp, genom att de delar upp engagemang i ett affektivt engagemang, kontinuerligt 
engagemang och normativt engagemang, vilka i sin tur grundar sig i olika faktorer. 
Utifrån denna studies resultat går det att se drag mellan det affektiva engagemanget och 
två av respondenterna, nämligen de som beskrev sig agera utefter vad som är bäst för 
Bullerbyn. I detta fall skulle det även gå att tänka sig att en av respondenterna identifierar 
sig och känner en känslomässig koppling till Bullerbyn, då hen beskriver organisationen 
som ett andra hem. Det går även att se drag mellan det normativa engagemanget och 
denna studies resultat. De respondenter som beskrev att deras agerande grundades i en 
skyldighet, skulle kunna tänkas ha denna typ av engagemang.  Det affektiva 
engagemanget och det normativa engagemanget ska enligt Shin m.fl. (2015) bland annat 
leda till att medarbetarna ska vilja stödja förändringen. Detta skulle kunna stämma 
överens med denna studie då respondenterna, oavsett om det berott på vilja eller 
skyldighet, ändå har stöttat omorganiseringen.  

Samtliga medarbetare har som ovan nämnt känt ett engagemang, men har dock även 
poängterat en bristande delaktighet, något som Madsen m.fl. (2005) hävdar att 
engagemang bland annat grundar sig i. Forskarna menar att lojalitet, delaktighet och 
identifikation är viktiga för att ett engagemang ska skapas, vilket inte verkar vara fallet i 
denna studie. Dock går det, likt resonemanget ovan, att tänka sig att respondenter som 
uttryckte att Bullerbyn känns som en familj, möjligtvis kan känna en identifikation 
gentemot organisationen, och att det är en faktor som ligger till grund för respondentens 
engagemang. På samma sätt hade det gått att tänka sig att respondenten som varit en god 
ambassadör för Bullerbyn har känt en lojalitet gentemot organisationen, vilket då skulle 
kunna ligga till grund för dennes engagemang. Detta är dock ingenting som stämmer 
överens med resterande respondenter, som även de känt sig engagerade, då de inte har 
beskrivit att de upplevt eller visat lojalitet, delaktighet eller identifikation. Detta skulle 
kunna tyda på att dessa faktorer inte väger så tungt som Madsen m.fl. (2005) hävdar, 
åtminstone inte här.   

Ytterligare något som var utstickande i studiens resultat gentemot tidigare forskning, är 
att Vakola och Nikolaou (2005) hävdar att arbetsrelaterad stress, främst i form av ökad 
arbetsbelastning och dåliga arbetsrelationer, gör att medarbetare uppvisar ett lägre 
engagemang. Dessa faktorer är något som går att återfinna i studiens resultat, då vissa 
respondenter påpekade just en ökad arbetsbelastning på grund av personalbrist, samt att 
arbetsrelationerna har påverkats i form av att arbetsgrupper både har skapats och 
splittrats. Detta har påverkat respondenterna negativt i form av att arbetet nu är tyngre, 
både psykiskt och fysiskt, samt att det nu krävs mer energi för att klara av arbetsdagen. 
Att engagemanget minskar vid arbetsrelaterad stress var något som återfanns hos endast 
en av respondenterna som uppvisade olika arbetsrelaterade stressfaktorer. Respondenten 
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uttryckte nämligen ett lägre engagemang i början av förändringen när hen förlorade 
många kollegor, men att engagemanget sedan blev högre när den nya arbetsgruppen blev 
mer stabil. Då det endast var en respondent som detta återfanns hos, går det inte att fastslå 
att arbetsrelaterad stress minskar engagemanget i just denna studien. Det går alltså inte 
att avgöra huruvida engagemanget hos de respondenter som kände dessa arbetsrelaterade 
stressfaktorer var lägre än hos de andra, eller om engagemanget varit högre om de inte 
känt någon stress överhuvudtaget. För att svara på detta krävs vidare forskning.  

Att valet av tidpunkten för omorganiseringen var dålig var något som samtliga 
respondenter påpekade. Att tidpunkten bör tas i beaktning är också något som Vakola och 
Nikolaou (2005) hävdar är viktigt för att minska stress och osäkerhet. Forskarna hävdar 
att en förändring bör planeras noga för att skapa en välstrukturerad arbetsmiljö med ett 
välbalanserat schema, vilket respondenterna uttrycker att Bullerbyn inte gjort. De flesta 
respondenterna hävdar nämligen att genomförandet av omorganiseringen precis innan 
sommaren har påverkat dem mycket personligen. De har varit oroliga gällande hur de 
önskade semestrarna skulle bli samt hur det skulle fungera med vikarier när rutinerna inte 
sitter för ordinarie personal.  

En annan intressant aspekt som genomsyrat studien är det faktum att motstånd och 
engagemang verkar vara nära sammankopplade. Ibland har båda uppvisats samtidigt, och 
ibland har bara en av dem uppvisats. Vad det kan tänkas bero på kan bland annat förklaras 
genom att Ahrenfelt (2013) hävdar att engagemang uppvisas genom motstånd, att det är 
när medarbetarna kritiserar och ifrågasätter förändringen som ett engagemang uppvisas. 
Att framföra kritik och ifrågasätta förändringen kan bidra till en bättre förändring. 
Motstånd är ett sätt att visa att man som medarbetare bryr sig om vad förändringen leder 
till och inte bara ställer sig likgiltig inför denna. Denna typ av motstånd skulle alltså 
snarare kunna ses som ett engagemang i form av att medarbetaren vill att förändringen 
ska lyckas så bra som möjligt. De respondenter som bara upplevt 
organisationsengagemang, och inget motstånd, är något som istället kan förklaras genom 
RTC-modellen. OC kan nämligen fungera som en ensam faktor för att minska motståndet, 
men detta är dock något som inte fungerar vid alla tillfällen. Där skulle det gå att tänka 
sig att om de andra faktorerna, PBC och IIC, hade varit uppfyllda, hade motståndet kunnat 
minska, något som dock inte går att fastslå här då IIC aldrig varit uppfyllt.  

Metoddiskussion 
Tillvägagångssätt 
För att svara på studiens syfte valdes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 
Detta då det var medarbetarnas upplevelser som var av intresse. För att förstå hur någon 
upplever något, hävdar Bryman (2011) att intervjuer lämpar sig bra, detta för att få så 
öppna och uttömmande svar som möjligt. Kvalitativ metod lägger även fokus på 
individers uppfattningar och tolkningar gällande sin verklighet (Bryman, 2011), vilket 
denna studie ämnade undersöka. Något som framgått som intressant under studiens gång 
är det faktum att den hade kunnat genomföras med hjälp av det som David och Sutton 
(2016) benämner som triangulering, alltså att blanda metoder. Genom att använda både 
kvalitativa och kvantitativa inslag hade studien kunnat få en bättre bredd. En kvalitativ 
metod kan möjliggöra att respondenterna kan berätta om sina upplevelser, och detta hade 
sedan kunnat kompletteras med en kvantitativ metod som hade kunnat ge mer information 
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gällande graderna av motstånd och engagemang. Detta hade underlättat tolkningen av 
vissa svar, exempelvis om arbetsrelaterad stress minskar engagemanget. Detta var något 
som återfanns hos en av respondenterna, då hen kände ett lägre engagemang när hen 
förlorade många kollegor. Genom att komplettera den kvalitativa metoden med 
kvantitativa inslag i form av garderingar, hade möjligtvis detta kunnat styrkas av andra 
respondenter också.  

Inledningsvis valdes även tre teman som var intressanta inom förändring, dels de teman 
som återfinns i studien, och dels ledarskap. Efter överväganden framgick dock att 
motstånd och engagemang hade en intressant koppling till varandra, och därav valdes 
ledarskap bort för att fokus enbart skulle ligga på temana motstånd och engagemang. 
Beslutet grundade sig även i en begränsad tidsaspekt samt att arbetet hade blivit för 
omfattande. Om ledarskap hade behållits hade studien riskerat bli mer ytlig. Detta då det 
fanns ramar att förhålla sig till, något som inte hade gjort det möjligt att gå in lika djupt 
på alla tre temana.  

Vad gäller studiens urval anpassades detta, likt temana, utefter tidsaspekten samt studiens 
ramar. Om det funnits mer tid, hade urvalet kunnat ske på ett annat sätt. Exempelvis hade 
det varit bättre att komma ut till Bullerbyn och presentera både studien och oss som 
forskare, istället för att kontakten skulle ske genom en av enhetscheferna. På detta vis 
hade det funnits större möjlighet för eventuella respondenter att ställa frågor direkt, 
istället för att sköta allt via mailkontakt. Mail kan även vara opålitligt, då det inte går att 
veta hur ofta medarbetarna läser sin mail. Genom att komma ut och presentera studien på 
detta vis, hade det även varit möjligt att boka in intervjuer med de medarbetare som kunde 
tänka sig ställa upp, på ett mer tidseffektivt sätt. Detta då det ofta kan ta lång tid att invänta 
svar via mail när en intervju ska bokas. Det hade även varit önskvärt att få ca 2–3 
respondenter från respektive enhet på Bullerbyn, vilket hade inneburit ca 16–24 
intervjuer, något som inte var möjligt här. Studiens respondenter kom dock från olika 
enheter, men inte från alla. Att det kom från olika enheter gav en inblick i att 
medarbetarna hade påverkats olika beroende på vilken enhet de arbetade på. För att kunna 
stärka resonemanget att medarbetarna påverkats olika beroende på detta, hade det alltså 
varit värdefullt att få fler respondenter från respektive enhet.  

Något annat som kan vara värt att tänka på är hur transkriberingen går till. För att detta 
skulle göras så tidseffektivt som möjligt, delades dessa upp på hälften var, något som kan 
vara en nackdel. Vid transkribering menar Back och Berterö (2019) att reflektioner och 
funderingar skapas, vilka kan komma till nytta vid analysen. Genom att dela upp 
transkriberingarna förhindrades detta för den del man själv inte transkriberat.  

Gällande val av artiklar till tidigare forskning hade det varit önskvärt med fler artiklar 
inriktade på medarbetares upplevelser av just en omorganisering. Detta hade varit 
önskvärt då typen av förändring möjligtvis kan påverka medarbetarnas upplevelser kring 
denna. Detta går inte att svara på nu, då tidigare forskning tar upp även andra 
förändringar. Dock lades inte speciellt mycket vikt vid detta, då förändringen i sig inte 
var fokus i denna studie, utan upplevelserna av den. Då det även gått att finna likheter 
mellan tidigare forskning och studiens resultat, skulle det här gå att tänka sig att 
förändringens typ inte har så stor inverkan på medarbetarnas upplevelser.  
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Kvalitetsbegrepp 
Vid kvalitativa studier talas det ofta om validitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Validitet 
innebär att undersöka det som avses att undersökas (Thornberg & Fejes, 2019), vilket i 
denna studie innebär att undersöka medarbetares upplevelser av en förändring, vilket 
också är det som gjorts. De tre andra begreppen är istället sätt att avgöra huruvida 
arbetssättet är trovärdigt. Genom att arbeta systematiskt och noggrant kan trovärdigheten 
och tillförlitligheten i studien öka (Thornberg & Fejes, 2019). Detta är något som har 
gjorts i denna studie då materialet har bearbetats på ett strukturerat och noggrant sätt 
genom kodning, där den insamlade empirin studerats flera gånger om.  

När det kommer till att generalisera studiens resultat finns det vissa faktorer att ha i 
åtanke. Thornberg och Fejes (2019) skriver nämligen att statistisk generalisering kräver 
att urvalet görs slumpmässigt för att på så vis med stor sannolikhet bli representativt. 
Denna typ av generalisering är alltså inte möjlig här, då studiens urval inte gjorts genom 
slumpmässigt urval och är därav inte representativt nog. Att studien bygger på en 
hermeneutisk metodologi är även det något som försvårar den statistiska 
generaliseringen. Detta då hermeneutiken, enligt Westlund (2019), utgår från att varje 
situation är unik och måste tolkas individuellt. Detta, samt att David och Sutton (2016) 
nämner att kvalitativa studier ofta prioriterar djupvaliditet framför generalisering, gör att 
generalisering inte är något eftersträvansvärt här. Fokus hamnar istället på att förstå de 
upplevelser som medarbetarna på just Bullerbyn har haft gentemot omorganiseringen, 
snarare än att studiens resultat ska gälla i andra sammanhang. 

Slutsatser 
Studien ämnade undersöka om medarbetarna på Bullerbyn upplevt motstånd och/eller 
organisationsengagemang gentemot den genomförda omorganiseringen, och i så fall på 
vilket sätt de har upplevt detta. Även frågan vad dessa upplevelser kan grunda sig i, och 
om motstånd och organisationsengagemang kan upplevas samtidigt var något som studien 
ämnade undersöka. I studien har det framkommit att vissa medarbetare på Bullerbyn har 
upplevt motstånd, och att samtliga har upplevt ett engagemang. Upplevelserna av 
motstånd var något som uppvisades genom att respondenterna var ifrågasättande och att 
de framförde kritik. Respondenterna beskrev även sitt motstånd i form av att de bland 
annat kände frustration, ilska och rädsla. Vad upplevelserna skulle kunna grunda sig i är 
bristande kommunikation, stress, bristande delaktighet och att inte se förändringen som 
tillräckligt givande. Vad gäller medarbetarnas upplevelser av organisationsengagemang 
har detta uppvisats genom att försöka göra det bästa av situationen, visa 
samarbetsvillighet, anpassa sig till situationen samt genom att göra det som är bäst för 
Bullerbyn, både för omsorgstagarna och arbetsplatsen i sig. Det upplevda engagemanget 
grundade sig i en vilja eller en skyldighet, men även en identifikation och lojalitet 
gentemot Bullerbyn. I studien framgår även att motstånd och organisationsengagemang 
kan upplevas samtidigt i vissa fall, och i andra fall framgår det att 
organisationsengagemang kan leda till att motstånd inte upplevs överhuvudtaget, detta då 
organisationsengagemang kan minska motstånd. 
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Vidare forskning 
Något värt att nämna är att vissa medarbetare även har upplevt motstånd från anhöriga 
och kollegor, något som påverkat vissa av dem. I diskussionen diskuterades detta som 
något som skulle kunna fungera som ett sekundärt motstånd, alltså att medarbetare 
påverkas av andra som känner motstånd och på så vis själva börjar uppvisa ett motstånd 
personligen. Detta är dock inte något som går att fastslå här, utan kräver vidare 
forskning. Det hade också varit intressant att, som nämnt i metoddiskussionen, 
komplettera det som undersökts i denna studie med kvantitativa inslag. Detta i form av 
att mäta graden av motstånd och engagemang. På så vis hade tolkningen av vissa svar 
underlättats, då den kvantitativa metoden exempelvis kan ge svar på huruvida stress kan 
minska engagemanget eller inte. 
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Hej, 

Vi är två studenter från Linnéuniversitet i Växjö som läser vårt sista år på personal- och 
arbetslivsprogrammet med inriktning arbetslivspedagogik. Vi skriver för närvarande vår 
kandidatuppsats som handlar om hur medarbetare upplever en förändringsprocess. Vi har 
förstått att den organisation du befinner dig i har genomfört en förändring i form av en 
omorganisering, och det är dina upplevelser kring denna som är av intresse för oss.  

För att studien ska bli genomförbar vore vi mycket tacksamma om du hade velat ställa 
upp på en intervju. Eftersom det är dina upplevelser av förändringen som är av intresse, 
finns det inga svar som är rätt eller fel.  

För att möjliggöra en så korrekt tolkning av intervjun som möjligt önskar vi att spela in 
den som en ljudfil. På så vis effektiviseras även intervjun och vi behöver inte göra några 
uppehåll för att hinna anteckna vad som sägs. Inspelningen kommer raderas när uppsatsen 
är inlämnad och klar.  

I studien tar vi även hänsyn till Vetenskapsrådets riktlinjer för etisk forskning. Detta 
innebär att deltagandet är helt frivilligt och att du har rätt att avbryta din medverkan när 
som helst. Vidare innebär det även att informationen gällande dig samt organisationen 
kommer behandlas på ett sätt som gör att det inte går att identifiera vem som sagt vad 
samt vart studien har genomförts. Den information du delger kommer endast användas 
till denna studie. 

Om du är intresserad av att medverka i denna studie eller har några frågor är du 
välkommen att höra av dig till oss.  

Med vänliga hälsningar,  

Ella Nilsson 

En222wj@student.lnu.se 

070-3373797   

 

Jessica Lindman 

Jl224@student.lnu.se 

 076-3271474  

 

Handledare Richard Andersson 

Richard.andersson@lnu.se 

+46480446303 
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Bilaga II 

I 

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor/Demografiska frågor 

1. Hur gammal är du?  
2. Vad har du för utbildning?  
3. Kan du beskriva din tjänst och vad den innebär? 

Kärnfrågor och följdfrågor 
Vi tänker nu ställa lite frågor angående motstånd och engagemang. Vi vill här att du utgår 
från den aktuella förändringen som ni gjort på din arbetsplats, nämligen 
omorganiseringen.  

Övergripande fråga 
4. Hur skulle du beskriva den genomförda förändringen utifrån ditt perspektiv?  

Tema 1: Motstånd 

5. Har du upplevt något motstånd till förändringen?  
- Om ja, på vilket sätt?  
- Vad innebär motstånd för dig?  

 
6. Hur gick det till när ni blev informerade om förändringen?  

- Hur reagerade du då? Varför?  
- Framgick det någon information om varför förändringen skulle genomföras?  
- Om ja, höll du med om dessa anledningar? 
- Om nej, hade du önskat detta? Varför/varför inte?  

 
7. Hur har du upplevt förändringen när det kommer till delaktighet och involvering 

av er medarbetare?   
 

8. Vad har du haft för känslor under förändringens gång?  

Tema 2: Organisatoriskt engagemang 
9. Kan du beskriva hur ditt engagemang till förändringen har sett ut? 

- Vad tror du det beror på?  
- Vad innebär engagemang för dig?  
- Har ditt engagemang varierat under processens gång?  

 
10. Upplever du att förändringen har påverkat dig och din tjänst?  

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte?  
- Har det krävts mer av dig i ditt dagliga arbete?  
- Om ja, på vilket sätt?  

 
11. Skulle du säga att du har varit samarbetsvillig under förändringens 

genomförande?  
- Om ja, på vilket sätt?  
- Om nej, varför inte? 



 

 

Klargörande frågor/avslutande frågor 
12. Är det något mer du vill tillägga gällande hur du har upplevt förändringen, som 

inte framkommit här?  
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