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Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar ett förändringsarbete på en vårdenhet inom Region Halland. 

Utgångspunkt för undersökningen har varit att följa upp förändringsarbetet, som innebar att 

Kvälls- och helgmottagningens och Nyhems vårdcentral numera delar samma arbetslokaler. 

Vi har använt oss av följande begrepp: förändringsarbete, delaktighet, kommunikation och 

motstånd, som utgångspunkt. Uppsatsen är en kvalitativ studie, där medarbetare från 

respektive enhet har intervjuats.  

Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse samt kunskap för hur medarbetarna vid 

de båda enheterna har reagerat och påverkats av förändringen. 

 På vilket sätt har Nyhems vårdcentral/Kväll- och helgmottagningen arbetat med 

förändringsarbetet?  

 Hur har medarbetarna kunnat påverka och vara delaktiga i förändringsarbetet? 

 Hur har kommunikationen upplevts av medarbetarna vid förändringsarbetet? 

 Hur har medarbetarna reagerat på förändringen? 

 

Då förändringen grundade sig på ett politiskt beslut har personalen inte kunnat påverka detta. 

I början bidrog förändringen inte till någon delaktighet. Idag anser personalen vid de båda 

enheter att de är delaktiga i det dagliga arbetet. Personalen upplevde även att det var mer 

information än kommunikation vid förändringen. Förändringen upplevdes som onödig och 

negativ i början, men idag har den börjat etablera sig och fungerar bra. 

 

Nyckelord: förändringsarbete, delaktighet, kommunikation, motstånd 

  



 
 

Abstract 

This study takes part of change management at a care unit in Region Halland. The process of 

change meant that Kvälls- och helgmottagning and Nyhems vårdcentral now share the same 

workplaces. The basis of our study was to follow up this change. We use our keywords: 

change management, participation, communication and resistance, as a starting point. We 

conducted a qualitative study where we interviewed staff from each unit.  

The purpose of this study is to gain understanding and knowledge of how the staff of both 

units have reacted and been affected by the change. 

• How has Nyhems vårdcentral/Kväll- och helgmottagningen worked with the change 

process? 

• How do the employees have been able to influence and participate in the change process? 

• How has the communication experienced by employees in the change process? 

• How have employees reacted to the change?  

 

The change was a political decision, the staff could not have affected this decision. At first 

contributed the change to no participation. Today, the staff of the two entities are involved in 

the daily work. The staff felt that there was more information than communication. The staff 

felt that the change was unnecessary, but today it´s settled and works well. 

 

Keywords: change management, participation, communication, resistance 
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1. Inledning 
 

När man stiger ner i en flod för andra gången är det inte samma flod längre. Så berättade den 

grekiske filosofen Herakleitos som levde cirka 500 år före Kristus. Herakleitos menade att 

vattnet glider förbi oss precis som allt annat i livet. Pánta rhei, allt flyter. Livet är ständigt 

under förändring och den enda sanna verkligheten är förändringen, enligt Herakleitos. Precis 

som våra liv förändras sveper även förändringar förbi samhället i en allt snabbare takt 

(Angelöw, 1991, s. 9).  

 

Även organisationer utvecklas med hjälp av förändringsprocesser, och det som diskuteras 

idag är förändringens takt, omfattning och framförallt resultat (Angelöw, 1991, s. 9). I en 

organisation är en stor del av tillgångarna individerna. I vissa organisationer är det individerna 

som är den enda tillgången. Det är deras erfarenhet, kunskap och motivation som bär upp 

företaget (Lindelöw, 2010, s. 13). Då samhället, och individerna i det, är under ständig 

förändring, måste organisationerna anpassas efter rådande förutsättningar. Detta ställer höga 

krav på organisationens medarbetare. De måste kunna samspela för att organisationen skall 

kunna fungera, både med varandra och med själva organisationen (Jacobsen, 2005, s. 87). 

Alla dessa förändringar är precis som vattnet i Herakleitos flod (Angelöw, 1991, s. 9).  

 

Ämnet förändringar i organisationer intresserar oss då vi vill veta hur man kan förbättra 

förändringsprocesser inom organisationer ur ett individperspektiv. En förändring kan innebära 

allt från mindre vardagliga ändringar av arbetsrutiner till större organisatoriska förändringar 

som att flytta till nya lokaler eller byta datasystem (Heide, Johansson & Simonsson, 2005, s. 

153). Vissa förändringar som sker är såväl positiva som negativa, välkomnade som hatade 

(Angelöw, 1991, s. 9). Förändringar kan alltså förknippas med antingen hopp eller ilska, 

beroende på vilka erfarenheter man sammankopplar förändringar med (Parmander, 2005, s. 

22). 

 

Vid de tillfällen då en förändringsprocess möts med motstånd baseras det motståndet på så väl 

känslor som intressekonflikter (Jacobsen, 2005, s. 191). Förändringsarbeten ligger ofta till 

grund för att organisationen, inom så väl privat som offentlig sektor, skall få en ökad 

effektivitet och bli mer kostnadseffektiv. Detta sammankopplas ofta med något negativt för 

den enskilda individen, arbetsgruppen eller personalstyrkan (Parmander, 2005, s. 22).  

 

Vid en förändring är en vanligt förekommande företeelse att skynda igenom förändringen, för 

att så snabbt som möjligt nå uppsatta visioner, mål och resultat. Förändringar är dock något 

som sker över tid och inget som kan påskyndas för att nå det önskade målet snabbare än vad 

processen kräver (Jacobsen, 2005, s. 167, 170).  

 

Andra viktiga komponenter vid ett förändringsarbete är kommunikation och delaktighet. 

Kommunikation är en dubbelriktad process, vilket innebär att personer eller grupper utbyter 

information, där fokus ligger på informationsöverföring (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 295 

& Hedie, Johansson & Simonsson, 2005, s. 31). Delaktighet innebär att man på ett eller annat 
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sätt får vara med och påverka och tycka till om den kommande och pågående 

förändringsprocessen (Nationalencyklopedin, a). Vid förändringar råder det ofta stress och 

förvirring bland individerna som påverkas av förändringsarbetet. För att övervinna detta är det 

väsentligt med god kommunikation och löpande information (Heide, m.fl. 2005, s. 156-157). 

Det viktigaste är då att ha en tydlig kommunikation mellan de olika hierarkiska nivåerna 

(Testa, 2004, s. 410). Det är också viktigt att det finns kommunicerade tydliga visioner och 

mål, detta för att minska otydligheten (Jacobsen, 2005, s. 294). Delaktighet i 

förändringsprocesser har även visat sig göra det lättare för de inblandade individerna att 

acceptera och godta den genomförda förändringen. 

 

Denna uppsats behandlar ett förändringsarbete vid en vårdenhet inom Region Halland. En del 

av personalen har intervjuats för att ge sin syn på informationen, kommunikationen och 

delaktigheten före, under och efter förändringsprocessen, och hur de uppfattat förändringen. 

Utifrån litteraturens beskrivning bör förändringsarbete ske enligt vissa förutsättningar för att 

målen skall nås, men hur såg det ut vid denna förändringsprocess? 

 

1.1 Region Halland 

I Sverige finns det 20 landsting och fyra regioner. 1 januari 2011 övergick Landstinget 

Halland till Region Halland. Regionens viktigaste uppgift är, precis som landstingens, att 

sköta hälso- och sjukvård, men den har även ett utvidgat ansvar för den regionala 

utvecklingen (Sveriges Kommuner och Landsting, a). Region Halland är en politiskt styrd 

organisation, där ansvaret ligger på politiskt valda styrelser och nämnder (Sveriges 

Kommuner och Landsting, b). Det är regionens medborgare som vart fjärde år genom val 

väljer vilka politiker som skall representeras i regionfullmäktige (Region Halland, a). Dessa 

val görs i samband med riksdagsvalet (Bengtsson, 2010, s.47).   

 

Region Halland har två viktiga uppdrag; ”Region Hallands viktigaste uppdrag är att främja 

fortsatt utveckling och tillväxt i Halland och att erbjuda alla som bor eller vistas här en god 

hälso- och sjukvård” (Region Halland, b). 

 

1.2 Nyhems vårdcentral och Kvälls- och helgmottagningen 

Vår undersökning har ägt rum på Nyhems vårdcentral och Kvälls- och helgmottagningen. Den 

1 april 2010 genomfördes en större förändring. Detta innebar att två vårdenheter, Kvälls- och 

helgmottagningen och Nyhems vårdcentral, delar samma arbetslokaler fast vid olika tider. 

Tidigare hade de båda verksamheterna egna lokaler.  Den 1 april 2010 flyttade dåvarande 

Jourcentralen, som tidigare delat lokaler med akutmottagningen vid Hallands sjukhus i 

Halmstad, in i Nyhems vårdcentrals arbetslokaler, och bytte namn till Kvälls- och 

helgmottagningen. Hela byggnaden kallas i dagligt tal Nyhems vårdcentral. Man valde att 

placera Kvälls- och helgmottagningen på Nyhems vårdcentral, då den har ett strategiskt bra 

läge i Halmstad i form av parkeringsmöjligheter, handkappsvänlighet samt att 

distriktssköterskorna i Halmstad har sin kvälls- och helgverksamhet förlagd på Nyhems 
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vårdcentral. Nyhems vårdcentral är också den vårdcentral som har katastrofberedskap om 

någon större olycka skulle inträffa.    

 

På dagtid bedrivs verksamheten som en ordinarie vårdenhet, under namnet Nyhems 

vårdcentral, där det arbetar totalt 30 medarbetare varav 12 representerar yrkeskategorierna 

distriktsköterska, sjuksköterska, undersköterska och läkarsekreterare. På kvällar och helger tar 

Kvälls- och helgmottagningen över verksamheten, som består av sju medarbetare 

representerade av liknande yrkeskategorier. Båda verksamheterna bedrivs i Region Hallands 

regi, men som två olika administrativa enheter. Efter ordinarie öppettider hos vårdcentralerna 

i Halmstad hänvisas patienterna med icke ”livshotande skador” till Kvälls- och 

helgmottagningen. Det gäller patienter listade på både offentliga och privata vårdcentraler 

(1177 – Region Halland).  

 

En vårdcentral är en öppen enhet för hälso- och sjukvård och kan bedrivas såväl som offentlig 

som privat (Nationalencyklopedi, b). Vårdcentralen står för det som idag kallas primärvård, 

men kan även gå under begreppet närsjukvård. Primärvård är den vård som erbjuds närmast 

hemmet. Det är dit man vänder sig i första hand om man inte kräver sjukhusens kompentens 

och resurser (Nationalencyklopedi, c).  

 

Förändringen var ett politiskt beslut och skulle leda till tydligare gränser gentemot sjukhusets 

jourverksamhet, som ofta legat till grund för diskussioner gällande tilldelning av patienternas 

vårdnivå. Syftet med denna förändring var att tydliggöra för patienterna var de skall uppsöka 

den mest optimala och nära vården samt minska kostnaderna för primärvården.  

 

Som utgångspunkt för vår studie har vi följt upp förändringsarbetet som skedde i samband 

med att Kvälls- och helgmottagningen flyttade in i Nyhems vårdcentrals lokaler. Vi har även 

tittat på de vardagliga förändringar som sker löpande.  

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Vid en förändring är det många faktorer som skall samspela med varandra. Organisationen 

behöver inse, inte bara hur varje enskild individ fungerar, utan också hur alla individer 

fungerar i sina arbetsgrupper och i organisationen (Jacobsen, 2005, s. 87). Man måste som 

organisation använda sig av information, kommunikation och delaktighet som verktyg för att 

underlätta en förändringsprocess.  

 

Syftet med denna studie är att belysa och få ökad förståelse samt kunskap om hur 

medarbetarna i de båda vårdenheterna har reagerat på och påverkats av förändringen. 
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1.4 Frågeställning 

För att förtydliga vårt syfte har vi valt att arbeta kring följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt har Nyhems vårdcentral/Kvälls- och helgmottagningen arbetat med 

förändringsarbetet?  

 

 Hur har medarbetarna kunnat påverka och vara delaktiga i förändringsarbetet? 

 

 Hur har kommunikationen upplevts av medarbetarna vid förändringsarbetet? 

 

 Hur har medarbetarna reagerat på förändringen? 
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2. Tidigare forskning 
 

En av samhällsforskarnas ständiga huvudfrågor är hur sociala system förändras, hur ett 

tillstånd utvecklas vidare till ett annat (Jacobsen, 2005, s. 19). I den ofta citerade artikeln 

”Explaining development and change in organizations” av Andrew Van de Ven och Marshall 

Scott (1995, s. 512) har forskarna konstaterat att sökorden ”förändring” och ”utveckling” 

förekommer i över en miljon artiklar på olika databaser. Forskning kring organisationers 

förändringsarbete har också visat hur medarbetarnas inflytande har en betydande roll för att nå 

förändringens uppsatta mål (Kullén-Engström, Rosengren & Hallberg, 2002, s. 11-17).  

 

Författarna Kullén-Engström, Rosengren och Hallberg som har skrivit artikeln “Balancing 

involvement: employees’ experiences of merging hospitals in Sweden” (2002, s. 11-17) har 

undersökt hur medarbetarna upplevde sammanslagningen av två sjukhus i södra Sverige. 

Sammanslagningen av de två sjukhusen har föranletts av att dagens sjukvård skall vara 

effektiv och erbjuda kvalitativ vård samtidigt som kostnaderna minskar. För att författarna 

skulle få en djupare förståelse kring medarbetarnas upplevelse kring förändringen intervjuade 

de ett antal medarbetare. Det empiriska material som samlades in visade att samtliga 

respondenter ansåg att inflytande i förändringen var av betydelse. Genom att de upplevde 

obalans mellan möjligheter och hinder uppstod brist på tillit och respekt, vilket ledde till 

sämre delaktighet. Respondenterna i undersökningen ansåg även att information och en ärlig 

dialog på lika villkor har en betydande inverkan på förändringen. Detta ökar förståelsen och 

kontrollen över förändringen hos medarbetarna. Kullén-Engström m.fl. (2002, s. 11-17) kom 

fram till att det är av stor betydelse att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande för att 

förändringen skall nå sina uppsatta mål. Genom att involvera medarbetarna i 

förändringsprocessen är det sannolikt att förändringen genomförs framgångsrikare. Det är när 

medarbetarna känner att de saknar sina överordnades respekt och tillit som risken för att 

medarbetarnas delaktighet sjunker i förändringsarbetet. För att övervinna detta bör de 

inblandade i förändringsarbetet, politiker, chefer och medarbete, ges möjlighet att träffas för 

att tillsammans skapa strategier och en känsla av tillit inom organisationen (Kullén-Engström 

m.fl., 2002, s. 11-17).  

 

I artiklarna “Trust in leadership is vital for employee performance” (Sharkie, 2009, s.  491-

498) och “Cultural similarity and service leadership: a look at the cruise industry” (Testa, 

2004, s 402-413) beskrivs vikten av tillit och tydlighet för organisationer. Genom att 

medarbetarna och överordnade har tillit sinsemellan påverkas attityder, samarbete och 

prestationer. Om den anställde upplever tillit från sin överordnande är chansen stor att den 

anställde kommer prestera utöver vad som förväntas av den. Detta leder i sin tur till 

effektivitet för organisationen (Sharkie, 2009, s. 493). Tydlighet i kommunikationen mellan 

överordnande och medarbetare leder till att eventuella hinder och missförstånd kan förhindras. 

Om den överordnande är tydlig och förklarar för medarbetarna vad som förväntas av dem, kan 

förvirring kring uppsatta mål förhindras. Även detta leder till en effektivare förändring (Testa, 

2004, s. 410).   
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Om kommunikationen är god mellan överordnande och medarbetarna inom organisationen 

skapar detta bättre förutsättningar för förändringsarbetet. Lyckas man också skapa en effektiv 

kommunikation ökar medarbetarnas vilja till att förändra. Med delaktiga medarbetare i 

förändringsprocessen skapas ett mervärde i och med att motståndet minskar samt att 

medarbetarna kan känna att de har större kontroll över resultatet (Johansson & Heide, 2008, s. 

292-293).   

 

När ett förändringsarbete skall genomföras är det viktigt att kommunikationen utformas så att 

mottagaren kan se en positiv för del med förändringen. Ofta skapar en förändringsprocess oro 

hos medarbetarna. Jayme Rolls, som är psykolog och professor i masskommunikation, 

beskriver i sin artikel ”Employee communications has a change of heart” (Rolls, 1993, s. 133) 

hur förändringens budskap måste transformeras för att medarbetarna skall ta till sig 

förändringen. Lyckas man förmedla förändringen som något som den anställde kan relatera 

till personligen kommer acceptansen att öka. Det gäller att fokusera på enkelhet i 

kommunikationen. Det handlar om att förvandla förändringen från något hotfullt till något 

attraktivt för medarbetarna (Rolls, 1993, s. 133).  

 

3. Teori 

3.1 Förändringsfaser 

I boken ”Organisationsförändringar och förändringsledarskap” skriver Jacobsen om olika 

modeller vid förändring. Den vanligaste är planerad förändring, och den grundar sig i att 

människor upptäcker problem som de har för avsikt att finna en lösning på. Detta synsätt 

bygger på att det finns vissa intentioner, syften eller mål bakom förändringen som skall 

genomföras i organisationen. Planerad förändring har fyra faser, vilka presenteras i modellen 

nedan (Jacobsen, 2005, s. 20-21); 

 

 
Figur 1 Centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2005, s. 21). 

 

I första fasen upptäcker någon i eller utanför organisationen ett problem, vilket leder till en 

insikt om att en förändring behöver ske i organisationen. I den andra fasen analyseras vad som 

är det egentliga problemet och en kartläggning görs för att identifiera den bästa möjliga 

lösningen. I fas tre utarbetar man en plan på hur förändringen skall genomföras. Därefter 

genomförs förändringen efter den utarbetade planen. I den fjärde och sista fasen görs en 

utvärdering om den utarbetade planen och förändringen har löst problemet. Om utvärderingen 
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visar att förändringen har blivit lyckad, gäller det att stabilisera förändringen och få 

organisationen att anpassa sig efter den (Jacobsen, 2005, s. 21-22).   

 

3.1.1  Förändringsstrategier  

En förändring grundar sig på en av de två strategierna, strategi E, ekonomisk, och strategi O, 

organisation (Jacobsen, 2005, s. 229).     

 

3.1.2 Strategi E 

Strategi E:s grundläggande tanke ligger i att en liten grupp människor, vanligtvis ledningen 

eller styrelsen i organisationen, bedömer att det finns ett behov av förändring. Det är de 

ledande personerna som har helhetsperspektivet och information om själva förändringen. Som 

hjälp används ofta externa konsulter. De externa konsulterna har en objektiv och mer 

övergripande syn på organisationen, till skillnad från medarbetarna, som har en subjektiv syn 

på förändring. Ofta har också konsulterna specialkompetens inom till exempel organisation 

och ledarskap. En nackdel för medarbetarna i organisationen kan vara att konsulterna, då de är 

inhyrda av ledningen eller styrelsen, endast tittar på vad ledningen eller styrelsen vill att de 

skall undersöka (Jacobsen, 2005, s. 229-245). 

 

Tillsammans med ledningen eller styrelsen utarbetar konsulterna en lösning för att möta de 

problem som organisationen står inför. I strategi E läggs mycket tid på planering av 

förändringen. Förändringen följer en linjär arbetsprocess, en förutbestämd ordning där faserna 

följer varandra. När lösningen väl är utarbetad, så införs den i organisationens arbetsmönster. 

Strategi E:s mål är att nå mätbara resultat av förändringen i form av finansiella nyckeltal och 

drivkrafter. Drivkraften är till för att få medarbetarna att bli intresserade av och acceptera 

förändringen. Den ekonomiska aspekten är strategi E:s viktigaste komponent vid 

förändringsarbete. Detta innebär att strategins mål grundar sig på att det skall uppstå en 

ekonomisk vinst för organisationen (Jacobsen, 2005, s. 229-245). 

 

3.1.3 Strategi O 

Precis som strategi E är tanken med strategi O att förändringen skall leda till ett positivt 

ekonomiskt resultat för organisationen. Skillnaden ligger i att här skall de mänskliga 

resurserna komma i första hand. Strategi O är en förändringsstrategi som berör medarbetarnas 

utveckling och delaktighet. Strategins mål skall vara att lärande och utveckling är en 

kontinuerlig process hos medarbetarna. Precis som i strategi E är poängen att identifiera 

problemet, sätta upp mål för att lösa problemet och genomföra lösningen. Skillnaden mellan 

de båda strategierna E och O ligger i förändringsprocessen. Strategi E:s linjära process har 

bytts ut mot ett cirkelperspektiv, där man ser förändring som en ständig process. I denna 

ständiga process experimenterar man sig fram och drar lärdom av erfarenheter från tidigare 

experiment. Fokus ligger inte på att analysera problem och lösningar fullständigt. Målet med 

strategin är att koncentrera sig på medarbetarnas lärande och utveckling, då det endast är de 

som kan lära sig något nytt, och inte organisationen i sig. Det är viktigt att medarbetarna har 

en vilja och förmåga att lära sig och sprida kunskapen vidare. För att denna kunskap skall 
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kunna spridas innanför och utanför organisationen krävs att kommunikationen är fri bland 

medarbetarna (Jacobsen, 2005, s. 245-247, 249). 

 

3.2 Delaktighet i en organisation 

Enligt Nationalencyklopedin betyder delaktighet aktiv medverkan (Nationalencyklopedin, a).  

En förutsättning för att delaktighet skall råda i en organisation är att strukturen är delegerande 

och kommunicerande. Detta i form av att det finns förutsättningar för medarbetarnas 

inflytande i organisationen, vilket skapar utrymme för delaktighet (Arbetslivsinstitutet, 1999, 

s. 40 & Wolvén, 2000, s. 248). Själva delaktigheten kan vara allt från att man kan påverka 

mindre förändringar i sitt dagliga arbete till att man kan vara med och påverka vid större 

förändringar (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 40). För att ett förändringsarbete skall lyckas är 

förutsättningarna att så många som möjligt i en organisation är delaktiga (Angelöw, 2010, s. 

132).  

 

3.2.1 Krav, kontroll och stöd-modellen 

Det har genom tiderna forskats mycket kring krav, kontroll och stöd-modellen, och de tre 

faktorerna krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38). 

Grundidén till modellen bygger på att ta reda på förhållanden mellan olika typer av 

arbetsbelastning och medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. 

En bra balans mellan dessa faktorer leder till positiva resultat för både produktionen och 

medarbetarnas hälsa (Theorell, 2003b, s. 22). Modellen handlar om relationen mellan yttre 

psykiska krav och de möjligheter människan har i form av beslutsutrymme och stöd på 

arbetsplatsen (Theorell, 2003a, s. 17). Bland annat visar modellen att höga arbetskrav i 

samband med lågt inflytande på arbetsplatsen ökar risken för negativa hälsokonsekvenser för 

medarbetarna (Hwang, 2005, s. 491). Krav, kontroll och stöd-modellen fungerar på så väl 

fabriksarbete som på tjänstemannaarbete (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38).  

  

I vår undersökning har vi valt att tillämpa krav, kontroll och stöd- modellen då dessa tre 

faktorer också påverkas vid förändringar. Krav, kontroll och stöd- modellen har som syfte att 

identifiera stress och negativ ohälsa, men vi har valt att inte begränsa oss till detta. Istället 

använder vi modellen som en allmän förståelseram där vi utgår från respektive faktor. 

  

De krav man talar om i krav, kontroll och stöd-modellen delas upp i fysiska arbeten och 

psykiska påfrestningar. Tunga lyft, ökad arbetsbörda och långa arbetsdagar är typiskt för 

fysiskt hårda arbetskrav. Den tunga arbetsbördan kan leda till en fysisk ”utmaning”. För att i 

det långa loppet klara av att hantera utmaningen krävs att man får vara delaktig i hur 

utmaningen skall hanteras (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38). Detsamma gäller den psykiska 

upplevelsen på arbetsplatsen, som delas in i kvantitativa och kvalitativa krav. De kvantitativa 

kraven handlar om ”deadlines”, hur hårt eller hur fort en person behöver arbeta. Man ser här 

till tidspress och arbetsmängd. De kvalitativa kraven handlar om krav på koncentration, svåra 

arbetsuppgifter och rollkonflikter (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38 & Theorell, 2003b, s. 34). 

Beroende på vilken arbetsplats man arbetar på och vilka arbetsuppgifter man har, ställs det 
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olika psykiska krav. Även dessa krav på arbetstagaren måste vara rimliga. I de fall 

utmaningen är för stor påverkas individen negativt (Theorell, 2003b, s. 35).   

 

Begreppet kontroll definieras på olika sätt av olika forskare, men gemensamt för dessa är hur 

mycket inflytande och beslutsutrymme den anställde har över sin arbetssituation 

(Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 39 & Theorell, 2003b, s. 35). Begreppet kontroll handlar om 

demokrati och inflytande på arbetsplatsen. Det engelska uttrycket är decision latitude och gör 

gällande den anställdes möjlighet att själv fatta beslut över sin egen arbetssituation (Theorell, 

2003a, s. 22 & Theorell, 2003b, s. 35). För att få en mer överskådlig blick över det som kallas 

kontroll över arbetet, decision latitude, delas begreppet in i tre delar; uppgiftskontroll, 

deltagande i beslutfattande och färdighetskontroll (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 39). 

 

Uppgiftskontroll innebär att man har kontroll över sina arbetsuppgifter. Hur arbetet skall 

utföras, i vilken ordning arbetsuppgifterna skall utföras och när man behöver ett kort avbrott, 

en paus. Uppgiftskontroll handlar i det stora hela om att själv kunna planera och strukturera 

sin arbetsdag, eller åtminstone kunna påverka och planera hur arbetsuppgifterna skall utföras 

(Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 39). Deltagande i beslutfattande handlar om i vilken 

utsträckning det finns utrymme för arbetstagaren att påverka kring organisationens arbete. 

Exempel på detta är att ha inflytande över sina arbetstider, få gehör för förändringsförslag och 

deltaga vid anställning av ny personal (Theorell, 2003b, s. 41). Färdighetskontroll berör hur 

den anställdes bakgrund, utbildning och färdigheter tas tillvara i organisationen. Här tar man 

till exempel hänsyn till hur vida medarbetarna stimuleras att utvecklas på arbetsplatsen, om 

medarbetarnas kunskaper utnyttjas och om man har stimulerande och varierande 

arbetsuppgifter. Forskning visar att framförallt inom lågstatusyrken utnyttjas inte 

medarbetarnas fulla potential. Att inte utnyttja medarbetarnas kunskaper och färdigheter fullt 

ut leder inte enbart till outnyttjade resurser, utan också till att människor mår sämre, då man 

inte får chans att visa vad man kan (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 40). 

 

I krav, kontroll och stöd-modellen handlar begreppet stöd om vilket socialt stöd arbetstagaren 

upplever från sin omgivning. Socialt stöd handlar om emotionellt stöd och instrumentellt stöd. 

Emotionellt stöd innebär omtanke, empati och någon som lyssnar på dina problem, och det 

återfinns hos både chefer, arbetskamrater och sin privata omgivning. Instrumentellt stöd 

handlar om praktiska saker som till exempel samarbete med arbetskamrater och avlastning av 

arbetsuppgifter, och återfinns på arbetsplatsen (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 44). Socialt stöd 

kan också bidra till ökad hälsa, trivsel och mildra de negativa effekterna som kan uppstå i 

dåliga situationer (Arbetslivslivsinstitutet, 1999, s. 37).   

 

Höga och låga krav i kombination med de två nivåerna av hög och låg kontroll över sin 

arbetssituation ger fyra olika psykosociala arbetssituationer. Man benämner relationerna 

mellan krav och kontroll som avspända, passiva, spända och aktiva. Den avspända relationen 

innebär att kraven är låga, medan kontrollutrymmet är högt. Här kan man arbeta i en rimlig 

takt och har möjlighet att lägga upp arbetet relativt självständigt. Den passiva situationen 

innebär att kraven är låga, men också att kontrollutrymmet är begränsat. I den spända 

situationen är kraven höga, samtidigt som man har ett litet kontrollutrymme. Denna situation 
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visar enligt forskningen på ökade risker för negativ arbetsrelaterad hälsopåverkan (Theorell, 

2003a, s. 17). Höga krav i kombination med stort kontrollutrymme leder till den aktiva 

arbetssituationen. I detta aktiva tillstånd har den anställde utvecklat copingstrategier, alltså en 

förbättrad förmåga att hantera stress. Coping innebär att en individ är medveten om sin 

situation och lär sig hantera den. Detta medför att arbetstagaren kan hantera en påfrestande 

arbetssituation under en period bättre än andra (Theorell, 2003a, s. 20 & Theorell, 2003b, s. 

35-36). En obalans mellan dessa tre faktorer, krav, kontroll och stöd, kan öka sjukdomar, 

sjukskrivningar och negativ stress. Är dessa tre faktorer däremot i balans så främjar det hälsan 

(Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 37).  

Figur 2 Krav-kontroll-stöd-modellen (Theorell, 2003b, s.35) 
 

Kritik har riktats mot krav, kontroll och stöd-modellen. I boken ”Forskning om arbetet” 

(2006) sammanställs olika författares ståndpunkter om krav, kontroll och stöd-modellen. Ett 

kapitel behandlar kritik rörande hur modellen kan tillämpas idag, på det moderna samhällets 

arbetsplatser. Detta för att modellen utvecklades för mer än 30 år sedan. I det moderna 

samhället får krav, kontroll och stöd-modellen svårt att fånga mångfalden som finns idag, 

jämfört med vad det fanns när modellen skapades. Dagens arbetsplatser och arbetsuppgifter 

bjuder på större variation. Trots kritiken ligger styrkan i modellen i dess enkelhet, den fångar 

det väsentligaste faktorerna i människors arbetssituation. Modellen ger en enkel helhetsbild 

över de faktorer och situationer som är utmärkande för den goda psykosociala arbetsmiljön 

(Holmer & Simonsson, 2006, s. 61-62).   

 

3.2.2 Tillhörighet 

Ett centralt behov hos de flesta människor är tillhörighet och gemenskap. I en organisation 

kan kulturen skapa en grund för social gemenskap, vilket ger den enskilde en samhörighet 

som tillfredsställer det sociala behovet. Det är inte ovanligt att det skapas olika sociala 

grupper med egen kultur i en organisation, detta kallas subkultur. Dessa subkulturer kan ha 

olika orientering, överlappa varandra samt stå i konflikt med, och motarbeta varandra. Grupp 

står emot grupp, vilket innebär att det uppstår en ”vi och dem-känsla” (Jacobsen & Thorsvik, 

2008, s. 136-137). En ”vi och dem-känsla” stärker den egna ”vi”-gruppen gentemot ”dem”-

gruppen. Gruppens värderingar som skapas tillsammans står i centrum och bedömer de som är 

utanför gruppen därefter. Detta stärker gruppen internt och man står varandra närmare, det 

skapar ett brödraskap. Lojalitet och offervillighet för den egna gruppen blir till hat och förakt 
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för utanförstående grupper. Allt man gör i gruppen skapas tillsammans, som en gemensam 

produkt, vilket stärker gruppen (Østerberg, 1991, s. 31). 

 

3.3 Kommunikation 

”Kommunikation är den process där personer eller grupper skickar meddelanden till 

varandra. Innehållet i meddelandet kan vi med ett samlingsbegrepp kalla information, medan 

kommunikationen är den process där informationen förmedlas” (Jacobsen & Thorsvik, 2002, 

s. 335).  

 

Enligt Nationalencyklopedin härstammar ordet kommunikation från latinskt ursprung och 

betyder ”överföring av information mellan människor” (Nationalencyklopedin, d). Skillnaden 

mellan kommunikation och information är att kommunikation är en dubbelriktad process 

medan information är en enkelriktad process (Heide, m.fl., 2005, s. 30). Kommunikation kan 

även innehålla överföring av åsikter, inställningar och känslor från en person eller grupp till 

en annan. Kommunikation är en grundläggande faktor när det kommer till beslutsfattande och 

lärande inom organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 363).  

 

3.3.1 Kommunikationsprocess     

Den kommunikationsprocess som sker i en organisation brukar beskrivas som en bestämd 

följd av handlingar, där information förflyttas från en sändare till en mottagare. Denna 

process presenteras av Jacobsen och Thorsvik i en modell över kommunikationsprocessen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335):  

 

 
Figur 3 Kommunikationsprocessen (Jacobsen och Thorsvik, 2002, s. 335) 

 

Modellen beskriver processen i kommunikationsflödet, vem som kommunicerar med vem, 

och hur deltagarna i processen fungerar som sändare och mottagare. Sändaren är 

informationsgivaren, alltså den som förmedlar ett budskap till en mottagare. Mottagaren är 

den som tar emot och tolkar budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335).  

 

Första steget av fyra i en kommunikationsprocess är för sändaren att formulera budskapet man 

vill nå ut med. Man kodar meddelandet för att kunna framföra det man vill. Det kodande 

meddelandet skall i andra steget förmedlas i vald kanal. En kanal kan bestå av tal, skrift och 
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andra uttrycksformer. Det kan ske formellt eller informellt, personligt eller opersonligt. I det 

tredje steget skall mottagaren ta emot och avkoda meddelandet. En effektiv kommunikation 

definieras av att mottagaren har tolkat meddelandets innebörd på ett sådant sätt sändaren haft 

som avsikt. Det fjärde steget, själva återkopplingen i kommunikationen, sker när mottagaren 

svarar sändaren. Då skapas en tvåvägskommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335-

336). 

  

3.3.2 Vertikal och horisontell kommunikation 

Vertikal kommunikation handlar om hur informationen bör flöda genom de olika hierarkiska 

nivåerna. Meningen är att ledningen eller chefen förmedlar relevant information till de 

medarbetarna genom en passande kommunikationsväg. Det kan vara skriftligt eller muntligt 

om hur, när och varför medarbetarna skall utföra något, till exempel en arbetsuppgift. I sin tur 

skall medarbetarna återkoppla till ledningen eller chefen hur arbetsuppgiften genomfördes 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 349-350). Horisontell kommunikation innebär 

kommunikation mellan medarbetare som har samma eller besläktade arbetsuppgifter, och 

ingår i en samma hierarkisk nivå. Detta bidrar till ett informationsutbyte sinsemellan eftersom 

de delar liknande intressen. Kommunikationen sker lättare om man talar ”samma språk” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 353-354).    

 

3.3.3 Kommunikation vid förändring 

Vid en organisatorisk förändring är information till medarbetarna en viktig del av processen. 

Informationen skall komma i rätt tid, och upplevas som betydelsefull för personalen 

(Ahrenfelt, 2001, s. 104). Det är ofta i denna kommunikationsprocess som det uppstår 

problem. Problemet ligger i att kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna upplevs 

som dålig. Det kan bero på att medarbetarna upplever informationen som dålig eller 

obefintlig, eller att medarbetarna inte anser att ledningen lyssnar på deras åsikter och 

synpunkter. Detta kan i sin tur leda till att personalen känner frustration , bristande motivation 

och osäkerhet, som i sin tur kan gå ut över det dagliga arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 

339).  

 

”Att vara informerad” är både ett faktiskt förhållande och en subjektiv upplevelse. Det 

faktiska förhållandet innebär att man är informerad via någon form av informationsmaterial, 

till exempel möte, nätverk eller personaltidning. Den subjektiva upplevelsen innefattar 

huruvida man upplever att man fått korrekt information. Detta handlar även om dialog, 

kommunikation samt att bli hörd (Ahrenfelt, 2001, s. 104-105).  

 

Information som skall förmedlas kan få större effekt om den sker i social interaktion vid ett 

personligt möte. Vinsten här är att mottagaren kan få omedelbar respons från sändaren vid 

eventuella oklarheter. Detta skapar även en dialog. Denna dialog vid en förändringsprocess 

anses kunna bidra till att skapa delaktighet och engagemang, förhindra ryktesspridning, skapa 

en demokratisk förändringsprocess samt minska oro och stress (Heide, m.fl., 2005, s. 31 & 

155).  
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Effektiv kommunikation minskar, eller motverkar helt, motstånd vid förändringsarbete. När 

kommunikationen är central skapar den förståelse hos medarbetarna. Förståelse inför en 

förändring bidrar till att medarbetarna är beredda på förändringen. Målet med en god 

kommunikation är att underlätta förändringsprocessen genom att skapa förståelse hos 

medarbetarna. Medarbetarna skall förstå varför förändringen sker, då blir det lättare att 

genomföra den (Heide, m.fl., 2005, s. 155-157). Bristfällig information och kommunikation är 

ett hinder för att lyckas med ett förändringsarbete (Angelöw, 2010, s. 146).  

 

3.4 Motstånd 

Vid en förändring kan det uppstå motstånd. Detta grundar sig ofta på intressekonflikter, men 

även på känslomässiga förhållanden (Jacobsen, 2005, s. 191). Man vet vad man har, men vet 

inte vad man får (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 427).  

  

Reaktioner på förändringar sker i fyra faser, där motståndet tilltar i varje fas. Vid första fasen, 

som anses vara relativt mild, uppstår apati i form av likgiltighet. Detta motstånd sker när 

ledningen kommer med snabba förändringar. I fas två synliggörs motståndet allt mer och här 

uppkommer negativa attityder och kritiska synpunkter på rådande förändringar. Denna fas 

benämns passivt motstånd. Aktivt motstånd är den tredje fasen och här riktar medarbetarna 

skarp kritik. Ofta sker detta i form av uttalande och insändare till lokalpress, radio och tv för 

att visa sitt missnöje. Den sista fasen, aggressivt motstånd, innebär att motståndarna aktivt 

sprider negativ information i syfte att sabotera förändringsarbetet (Jacobsen, 2005, s.191-

193). 
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4. Metod 
 

Vi har genomfört en kvalitativ studie, som bygger på analytisk induktion. Detta innebär att 

man som forskare utvecklar och prövar sin teori fall för fall. När data har samlats in från 

första fallet formuleras en förklaring, denna tillämpas på nästa fall när data är insamlad. Om 

teorin förklaras som lämplig, går man helt enkelt vidare i sin prövning (Becker, 2008, s. 209 

& Widerberg, 2002, s. 15). Detta gör vi för att inte acceptera teorierna oreflekterat, utan 

försöker pröva, ompröva och se paralleller mellan teori och empiri.  

4.1 Urval 

Vi har intervjuat åtta personer, varav sex medarbetare och två chefer. De sex intervjuerna 

ligger till grund för vårt empiriska underlag, medan intervjun med de två cheferna har använts 

som en informationsintervju om förändringens grundläggande orsaker (Widerberg, 2002, s. 

111-112). Respondenterna representerar olika arbetsområden på arbetsplatsen och 

representerar yrkeskategorierna distriktssjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska och 

läkarsekreterare. Anledningen till att vi valde flera yrkeskategorier var att fånga flera åsikter 

om ämnet samt att få ett bredare perspektiv (Denscombe, 2009, s. 251).  Vi har intervjuat tre 

från Nyhems vårdcentral och från tre Kväll- och helgmottagningen. Samtliga har haft 

anställning innan förändringen genomfördes. Respondenterna från de olika enheterna kommer 

från snarlika populationer, vilket ger en jämn representation.  Urvalet har grundat sig på ett 

inledande möte med verksamhetschefen för Kvälls- och helgmottagningen, där lämpliga 

respondenter från båda enheterna som uppfyller kriterierna för vår studie valdes ut. Det har 

inte varit en slumpmässig urvalsprocess som har legat till grund för vår undersökning. De 

respondenter som ingår i urvalet har valts för att de kan bidra med sin inblick i vårt ämne, 

vilket kan kallas subjektivt urval (Denscombe, 2009, s. 37, 251). Bakgrunden till att 

verksamhetschefen tillsammans med oss deltog i urvalsprocessen var att denne hade störst 

kunskap om vilka medarbetare som hade varit med om förändringen.   

 

4.2 Datainsamling 

Vår studie har baserats på semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att ordningsföljden på 

frågorna är flexibla och anpassas efter respondentens svar (Denscombe, 2009, s. 234). En 

intervju är mer än en vanlig konversation, den innefattar en rad antagande och kunskaper om 

en situation, vilket inte finns i ”normala” konversationer (Denscombe, 2009, s. 231). Eftersom 

vår undersökning berör känsliga frågor, åsikter och uppfattningar kring förändringarna har vi 

valt att använda oss av personliga intervjuer. Den personliga intervjun innebär ett möte mellan 

oss forskare och respondenten. En fördel med detta tillvägagångssätt är att det endast är en 

person man behöver ta hänsyn till när det gäller utförandet av själva intervjun, vilket innebär 

flexibilitet (Denscombe, 2009, s. 235, 268). Genom att göra intervjuer får man djupare 

kunskaper, insikter samt utförligare information, och då man transkriberar intervjuerna 

fördjupas det ytterligare en gång. Det finns emellertid nackdelar med vårt valda 

tillvägagångsätt. Det är tidskrävande att utföra intervjuerna och att transkribera det insamlade 

materialet. En annan nackdel är att en intervju bygger på det respondenten säger, inte 

nödvändigtvis det den gör (Denscombe, 2009, s. 268-269). 
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Inledningsvis bokade vi ett möte med verksamhetschefen för Kvälls- och helgmottagningen, 

där vi berättade om vårt syfte med undersökningen samt att vi blev informerade om orsakerna 

till förändringen. På mötet valde vi i samråd med verksamhetschefen, att den första kontakten 

med respondenterna skulle ske via verksamhetschefen. Verksamhetschefens roll kan liknas 

vid en grindvakt, som hjälper till att öppna dörrar till de rätta kontakterna och miljöerna 

(Denscombe, 2009, s. 288). Denne förmedlade vårt budskap till berörd personal i båda 

enheterna. Informationen som vidarebefordrades till de deltagande respondenterna var att 

undersökningen är frivillig och svaren kommer behandlas anonymt i det empiriska materialet 

på grund av etiska skäl (Widerberg, 2002, s. 129).  

 

Intervjuerna har genomförts på Nyhems vårdcentral under arbetstid, vid två skilda tillfällen, i 

en avskild möteslokal. Lokalen har legat på ett ställe avskilt från resten av verksamheten och 

har på så sätt gett en lugn miljö och motverkat eventuella störningsmoment (Denscombe, 

2009, s. 252). Fördelen med att vara på intervjupersonernas arbetsplats är att vi fick en 

helhetsbild samt en inblick i lokalerna och miljön i form av lukt och ljud. Vi är dock 

medvetna om att det emellertid finns nackdelar med att intervjua medarbetarna på arbetstid 

och på arbetsplatsen, då verksamheten fortlöper utanför dörren. Detta innebär att 

respondenterna har fått göra sig tillgängliga för oss (Widerberg, 2002, s. 106-107).  

 

Vid intervjutillfällena informerades varje respondent om att det insamlade materialet skulle 

behandlas anonymt och att svaren inte skulle kunna härledas till respektive respondent, samt 

att de inte behövde svara på frågor som de kände sig obekväma med (Widerberg, 2002, s. 94). 

Som samhällsforskare ska man följa de etiska riktlinjerna som gäller vid forskningsprocessen 

och den intervjuade skall inte bli lidande (Denscombe, 2009, s. 193).  

 

Vid en intervju kan personliga relationer spela in. Vissa respondenter får man bra kontakt 

med, andra kan det vara svårare att nå fram till. Detta är förmodligen ömsesidigt från 

respondenternas sida (Widerberg, 2002, s. 114). För att begränsa denna effekt har vi försökt 

att skapa en trygg atmosfär genom att på ett tydligt sätt informera om vårt syfte med 

undersökningen (Denscombe, 2009, s. 255 & Widerberg, 2002, s. 94) och få till stånd en 

personlig kontakt genom att avdramatisera situationen. Detta har vi gjort genom att ha en 

öppen dialog i början för att få intervjun så personlig som möjligt. Vi är där för att lyssna, lära 

och få respondenten att öppna sig och delge oss information (Denscombe, 2009, s. 246). Vi 

ville inte få respondenterna att känna sig utlämnade (Widerberg, 2002, s. 95). Därför har vi 

också lagt stor vikt och respekt på att informera respondenterna om att intervjun var helt 

frivilligt och anonym. Den personliga intervjun kan tilltala vissa medan andra är mer bekväma 

med att svara skriftligt.  

 

Under intervjuerna har en intervjuguide (se bilaga 1) använts, som vi har arbetat fram med 

hjälp av informationen från verksamhetschefen och litteratur kring organisationsförändring. 

Detta har också bidragit till att höja validiteten i undersökningen. Intervjuguiden har delats in 

i två delar. Den första delen behandlar respondentens bakgrund, där de får berätta om sig själv 

och om sin roll i organisationen. Detta möjliggör för oss som forskare att samla in värdefull 
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bakgrundsinformation, samtidigt som respondenten får möjlighet att inleda med ett allmänt 

bekant område. Detta gör vi för att de skall känna sig lugna och trygga. Den andra delen 

handlar om själva förändringen, och inleds även den med en allmän fråga, där respondenten 

får ge sin personliga reflektion på ämnet, för att sedan gå in på mer strukturerade frågor kring 

ämnet (Denscombe, 2009, s. 256 & 383). Frågorna i intervjuguiden har utformats så neutralt 

som möjligt, för att det inte skall påverka respondentens svar på ett ledande sätt. Vi har även 

försökt formulera frågorna så tydligt som möjligt för att undvika eventuella missförstånd 

(Widerberg, 2002, s. 96-99).  

 

Vi har spelat in våra intervjuer, som pågick 30-45 minuter per respondent. Inspelningen har 

gjort att vi kan fokusera på respondenterna och på så sätt minimera risken för att intressant 

information går miste på grund av bristande uppmärksamhet. Båda har varit närvarande vid 

intervjutillfället och vi har haft olika roller. En av oss ställde frågorna, den andra förde 

fältanteckningar och ställde följdfrågor. Anteckningar fördes ifall tekniken inte skulle 

fungera. Vi är medvetna att respondenterna kan känna sig hämnade vid inspelningen, men vi 

väger detta mot fördelen med att en ljudupptagning dokumenterar allt som sägs under hela 

intervjun (Denscombe, 2009, s. 259).  

 

Efter att intervjuerna har genomförts och det empiriska materialet samlats in, har vi 

transkriberat dem. Detta gjorde vi för att det blir enklare att analysera och kategorisera det 

empiriska materialet. Nackdelen med denna process är att den är tidskrävande och mödosam. 

Processen bidrar till att man bearbetar materialet mer och på så sätt kommer närmare sitt 

empiriska material, vilket vi anser är en fördel. Detta innebär att eventuella nya infallsvinklar 

väcks till liv (Denscombe, 2009, s. 260).  

 

Våra respondenter kommer att hållas anonyma, då vi kommer att benämna dem med fiktiva 

namn. Vi har intervjuat endast kvinnor, och vi har valt att byta ut deras namn till; Greta, 

Astrid, Ingrid, Gunvor, Barbro och Siv. Namnen har inte någon koppling till verksamheten. 

Detta gör vi för att säkerställa att respondenternas svar inte skall kunna härledas tillbaka till 

dem.       

 

4.3 Analysmetod  

Efter transkribering har vi valt att granska vårt empiriska material efter teman som trätt fram 

under intervjun. Detta gör vi genom att jämföra intervjuerna med varandra och leta efter 

likheter, skillnader, upprepningar och begrepp (Denscombe, 2009, s. 267). Vi har valt att 

analysera och använda oss av nyckelbegreppen: förändringsarbete, delaktighet, 

kommunikation och motstånd. Nyckelbegreppet motstånd kommer att vävas ihop och 

analyseras tillsammans med respektive tema, då motstånd är ett återkommande inslag i en 

förändring. För att läsaren skall komma närmre intervjupersonernas beskrivning, har vi använt 

oss av citat ur det empiriska materialet.  
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4.4 Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen är att få en djupare förståelse kring ämnet. Valet av en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer föll på att vi ville fånga respondenternas upplevelser 

kring förändringen. Fördelen med en kvalitativ undersökning gentemot en kvantitativ 

undersökning är att små händelser och detaljer lättare fångas upp (Thurén, 2007, s. 112). Vi 

anser att en kvalitativ metod är att föredra när vi vill fånga respondenternas upplevelser kring 

ämnet, detta är svårare att göra med en kvantitativ metod. Vi är även medvetna om de brister 

som finns i kvalitativ forskning, till exempel är en vanlig svaghet att forskaren kan påverka 

respondenterna genom enbart sin närvaro och att ställa otydliga eller ledande frågor. Denna 

effekt kan leda till att respondenterna begränsar sin information och ärligheten i sina 

uttalanden (Denscombe, 2009, s. 244 & Widerberg, 2002, s. 96-99). Att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats medför att vi får ett helt intryck, där miljön och arbetsplatsen 

tillsammans med intervjun skapar en värdefull bakgrund som ger ytterliga effekter till det 

empiriska materialet. Även tidsaspekten medförde fördelar, då respondenterna kunde delta på 

betald arbetstid. Vi inser dock att det finns brister med att utföra intervjuerna på arbetsplatsen. 

Det kan leda till att respondenten inte riktigt känner sig avslappnad och blir hämmad, då 

medarbetare och chefer finns i närheten (Widerberg, 2002, s. 106-107). Vi har i efterhand 

reflekterat kring hur resultatet kan ha påverkats av att intervjuerna har genomförts på 

respondenternas arbetsplats. Vi har vägt fördelarna mot nackdelarna i valet av lokal och anser 

att vårt val är mest passande. Detta grundar vi på den positiva respons vi fick från 

respondenterna.  

 

Vi måste även vara förberedda på att intervjun anpassas efter respondenternas samtalsföljd 

(Denscombe, 2009, s. 235). Det gäller att vara flexibel och lyhörd (Denscombe, 2009, s. 253). 

Man bör vara medveten om att respondenterna kan ha en dålig dag, och att vi som intervjuare 

endast är intresserade av deras upplevelser och tankar kring förändringen, inte deras 

personlighet (Widerberg, 2002, s. 67).  

 

Urvalet har skett genom ett inledande möte med verksamhetschefen för Kvälls- och 

helgmottagningen, där lämpliga respondenter som uppfyller kriterierna för vår studie valdes 

ut. Alltså har ingen slumpmässig urvalsprocess legat till grund för vår undersökning. De 

respondenter som ingår i urvalet har valts för att de kan bidra med sin inblick över vårt ämne. 

Detta kallas subjektivt urval (Denscombe, 2009, s. 37, 251). Bakgrunden till urvalet var att 

cheferna hade störst kunskap om vilka medarbetare som hade varit med om förändringen. 

Urvalet har grundat sig på att respondenten skall uppfylla vissa krav för att uppfylla syftet 

med vår undersökning. Det har sedan varit upp till verksamhetscheferna att välja tillgängliga 

respondenter till undersökningen. Vi är medvetna om att detta sätt kan påverka resultatet, då 

verksamhetschefen känner till och väljer respondenterna. Därför väljer vi att benämna 

respondenterna vid kvinnliga fiktiva namn och vi anser att detta reducerar riskerna med 

responderas identitet.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det som studien avsett att undersöka är det som verkligen studerats. 

Validiteten i en undersökning stärks genom att mätinstrumentet är av god kvalité, vilket 

betyder att det ämnade fenomenet verkligen studeras (Denscombe, 2009, s. 378). I denna 

undersökning har intervjuer använts som mätinstrument. För att intervjuerna ska generera data 

som överensstämmer med undersökningens syfte, har en intervjuguide utformats.  

Sammanställningen av intervjuguiden utgick från studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna har även spelats in (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Dessa tillvägagångssätt 

anser vi har bidragit till att stärka undersökningens validitet.  

Med reliabilitet menas att undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt sätt. En hög 

tillförlitlighet innebär att undersökningens resultat skulle visa sig igen om man genomförde 

ytterligare en underökning (Denscombe, 2009, s. 424). Det är viktigt att tänka på 

omständigheter som kan störa reliabiliteten och då också resultatet. I en kvalitativ 

undersökning påverkas reliabiliteten då man inte kan kopiera ett intervjutillfälle, och utföra 

det vid ett senare tillfälle (Denscombe, 2009, s 379).  

 

4.6 Etiska överväganden  

Respondenterna som deltog i undersökningen informerades om att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Vi fick också deras samtycke till 

deras medverkan i undersökningen. Deras medverkan i undersökningen genomfördes 

konfidentiellt, då ingen information avslöjas i uppsatsen som kan avslöja vilka respondenter 

som varit med i undersökningen (Denscombe, 2009, s. 194). Det insamlade materialet i form 

av anteckningar och inspelningar raderades efter transkribering. Detta är ett led till att 

säkerställa respondenternas anonymitet (Denscombe, 2009, s. 195). Vi har även använt oss av 

fiktiva namn i uppsatsen.  
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5. Resultat 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera resultatet efter våra nyckelbegrepp: 

förändringsarbete, delaktighet, kommunikation och motstånd. Begreppen är centrala i de 

flesta teorier om förändringsarbete. Vi kommer citera personerna för att synliggöra 

respondenternas personliga upplevelser.  

 

Respondenterna representerar yrkeskategorierna distriktssjuksköterska, sjuksköterska, 

undersköterska och läkarsekreterare. Respondenterna är: 

 

 Nyhems vårdcentral; Ingrid, Greta och Astrid. 

 

 Kvälls- och helgmottagnings; Barbro, Siv och Gunvor  

 

Vi väljer att inte presentera vilken yrkeskategori respektive respondent tillhör, då detta hade 

kunnat leda till att deras identitet blir känd. Detta påverkar inte vår undersökning, då vi är ute 

efter deras beskrivning av förändringen som de har varit med om.  

 

5.1 Förändringsarbetets följder 

Under våren 2010 genomfördes, som nämns i kapitel 1, en större förändring. Två enheter, 

Kvälls- och helgmottagnigen och Nyhems vårdcentral kom att dela samma arbetslokaler, fast 

vid olika tider på dygnet. På dagtid bedrivs verksamheten som en ordinarie vårdenhet, under 

namnet Nyhems vårdcentral. På kvällar och helger tar Kvälls- och helgmottagningen över 

verksamheten.  

 

Det var ett politiskt beslut som låg till grunden för förändringen. Detta skulle leda till 

tydligare gränser gentemot sjukhusets jourverksamhet, som ofta legat till grund för 

diskussioner gällande tilldelning av patienters vårdnivå. Avsikten med förändringen var att 

tydliggöra för patienterna var de skall uppsöka den mest optimala och nära vården. 

Förändringen skulle också medföra mindre kostnaderna för primärvården. Placeringen av 

Kvälls- och helgmottagningen på Nyhems vårdcentral var ett strategiskt val, då Nyhems 

vårdcentral erbjuder bland annat lättillgängliga parkeringsplatser, är handkappsvänligt och har 

bra kommunikationsmöjligheter. Nyhems vårdcentral är också den vårdcentral som har 

katastrofberedskap om någon större olycka skulle inträffa i Halmstad.    

 

Att förändringen skulle äga rum hade varit känt sedan länge. För personalen vid de båda 

enheterna handlar det i stort om deras upplevelser och beskrivning av förändringen mer än om 

konkreta förberedelser och strategiska aspekter. Astrid från Nyhems vårdcentral berättar att: 

”förändringen hade man hört talas om under många år, men att den aldrig har blivit av”. 

Personalen vid de båda enheterna var väl medvetna om de höga kostnaderna för att bedriva 

Kvälls- och helgmottagningen, tidigare jourcentralen, i sjukhusets lokaler. ”Det blir mer 

lönsamt och folk skulle skilja på sjukhus och närsjukvård” berättar Gunvor från Kvälls- och 

helgmottagningen, vilket också styrks av de andra respondenterna när de intervjuas. Efter ett 
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år genomfördes en uppföljning av förändringen. Vidare berättar de om sina upplevelser av 

förändringen.  

 

”Jag är alltid nyfiken på förändringar, det blir helt enkelt nya möjligheter” 

(Gunvor, Kvälls- och helgmottagningen) 

 

”Det sker förändringar hela tiden, man vet ju vad man har men inte vad man får” 

(Greta, Nyhems vårdcentral)  

 

För Ingrid från Nyhems vårdcentral är ordet förändring både positivt, negativt och helt 

neutralt. ”Förändringar är till för att börja göra något nytt och annorlunda. Vi lever med 

förändringar i och med att vårt arbete bygger på att dagligen ta hand om nya patienter. Man 

vet aldrig hur en dag kommer att se ut” fortsätter hon att förklara. Det kan betyda allt från nya 

arbetsrutiner, omgivning, inredning och ny personal i arbetslivet, berättar Ingrid.  

 

När Kvälls- och helgmottagningen flyttade in på Nyhems vårdcentral mottogs det med 

blandade känslor från personalen på de båda enheterna. Själva flytten innebar ett merarbete 

för alla berörda. Kvälls- och helgmottagningen skulle lära sig ett kassasystem som innebar 

nya arbetsuppgifter för dem. Enligt Gunvor öppnades det sig en helt ny värld. ”Är man 

sjuksköterska tänker man på praktiskt vårdande. Idag är det kronor, ören och datorer”. Hon 

menar också att när man skulle lära sig ett kassasystem i samband med en flytt bidrog det till 

irritation och frustration bland personalen, det var mycket som hände. Under en utbildning 

som personalen hade visade det sig i form av ilska, ledsamhet och en del brast ut i skratt. ”Vi 

målade upp hemska saker på väggarna i början om att det inte skulle fungera. Det funkar nu, 

vi alla är jätteduktiga” säger Gunvor. Detta framgår också i intervjuer med övriga 

respondenter från Kvälls- och helgmottagningen, som tycker att det fungerar bra idag, även 

om det var tufft i början.   

 

Även personalen på Nyhems vårdcentral hade förståelse för Kvälls- och helgmottagningens 

frustration kring att lära sig kassasystemet samtidigt som de skulle flytta till nya lokaler. 

”Personalen från Kvälls- och helgmottagningen fick komma hit och lära sig kassasystemet. 

Det var en stor grej för dem, då det är ganska mycket att lära sig och framförallt under så 

kort tid” säger Astrid som arbetar på Nyhems vårdcentral. Hon menar också att om man är 

utbildad sjuksköterska, har man inte lärt sig kassasystem tidigare, då man som sjuksköterska 

har vårdande arbetsuppgifter. Kassasystemet skapade frustration hos personalen på Kvälls- 

och helgmottagningen till en början, vilket personalen på Nyhems vårdcentral också 

uppmärksammade. Personal från de båda enheterna upplever att det har lugnat ner sig idag. 

   

För personalen på Nyhems vårdcentral innebar det också merarbete i början. ”Det var i 

början som det var jobbigt, de tyckte det var jobbigt att flytta hit samtidigt som de inte kände 

till lokalerna, till exempel var saker och ting förvarades. Detta blev merarbete för oss” säger 

Greta. Astrid, som också arbetar på Nyhems vårdcentral, menar att idag får man samsas om 

resurserna, vilket man inte behövde göra tidigare. Personal på Nyhems vårdcentral berättar att 
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de upplevde att personalen på Kvälls- och helgmottagningen var sämre på att fylla på 

förråden, vilket innebar ett merarbete för personalen på Nyhems vårdcentral. 

 

Det merarbete som idag kvarstår för personalen på Nyhems vårdcentral, är att patienterna 

ibland tror att Kvälls- och helgmottagningen är Nyhems vårdcentral. Detta leder till onödiga 

missförstånd och merarbete för dem på Nyhems vårdcentral, menar Ingrid. Greta håller med 

Ingrid och berättar att: ”patienterna förstod inte i början att de var på Kvälls- och 

helgsmottagningen. Det är fortfarande många som inte förstå det, vilket innebär merarbete 

för oss”. Patienter ringer och kommer till Nyhems vårdcentral ett par gånger om dagen för att 

prata med personalen på Kvälls- och helgmottagningen uttrycker personalen från Nyhems 

vårdcentral. 

 

I början tyckte berörd personal att det var jobbigt med förändringen, men med facit i hand har 

det blivit bättre än vad de kunde tänka sig. Greta från Nyhems vårdcentral beskriver 

förändringen som jobbig och inget man egentligen såg framemot, men kan ändå tycka att den 

har blivit bra idag.  

 

”Samtidigt har det varit väldigt roligt, då man får lära känna nya människor, 

vilket jag tycker är roligt. Nu har det gått två år och det funkar bra tycker jag” 

(Greta, Nyhems vårdcentral) 

 

Barbro från Kvälls- och helgmottagningen håller också med Greta och hennes syn på 

förändringen. Barbro tyckte att förändringen inte var nödvändig i början, men säger också att 

hon i och med förändringen har lärt sig en hel del, vilket är positivt. Gunvor, som också 

arbetar på Kvälls- och helgmottagningen, tycker att förändringen har inneburit att hennes 

arbetsuppgifter har blivit mer renodlade och säger: ”idag arbetar vi mer som proffsiga 

sjuksköterskor än vad vi gjorde tidigare på jourcentralen”. Idag är arbetet mer självständigt 

tycker Siv som arbetar på Kvälls- och helgmottagningen och berättar: ”innan var det mer att 

passa upp doktorn”.  

 

5.1.1 Sammanfattning förändringsarbetets följder 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förändringen har inneburit ett merarbete för 

personalen vid de båda enheterna. Personalen på Nyhems vårdcentral har upplevt en ökad 

arbetsbelastning i och med förändringen. Detta var mest påtagligt i början, men det har 

minskat. För Kvälls- och helgmottagningens personal har arbetsbördan ökat på grund av 

tillkomna arbetsuppgifter, till exempel kassasystemet. Kassasystemet var tufft i början, men 

upplevs nu av personalen som en fungerande arbetsuppgift. ”Jag har lärt mig en hel del” 

säger Barbro. 
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5.2 Delaktighet   

”Delaktighet är att man får delta aktivt genom handling. Både tanke och 

handling, då är det delaktighet för mig” 

(Ingrid, Nyhems vårdcentral) 

 

Delaktighet innebär för de flesta respondenterna att personalen får vara med och bestämma på 

sin arbetsplats när det gäller det dagliga arbetet. Barbro från Kvälls- och helgmottagningen 

menar att det är viktigt att man får sin röst hörd, och att man lyssnar på andra. Hon insåg att 

flytten berodde på ekonomiska aspekter. ”Vi hade inte så mycket att säga till om” säger hon. 

 

När det gällde delaktigheten vid flytten till Nyhems vårdcentral tyckte personalen vid de båda 

enheterna att de inte var delaktiga och involverade i den stora planeringen. ”Inte i själva 

flytten, det var ett politiskt beslut” säger Greta från Nyhems vårdcentral. Hon insåg att deras 

lokaler stod tomma på kvällar och helger. ”Hyran uppe på sjukhuset var inte den billigaste” 

säger hon. Siv från Kvälls- och helgmottagningen delar Gretas uppfattning om att hyran var 

dyr uppe på sjukhuset. Hon berättar: ”Jag hörde bara i förbifarten att det var miljonbelopp på 

sjukhuset. Här på Nyhems vårdcentral delar man på kostnaderna”.   

 

Greta från Nyhems vårdcentral menar att de är delaktiga och kan påverka vid små 

förändringar, som arbetsuppgifter i det dagliga arbetet i form av rutiner och ansvarsområden. 

Hon anser också att de har frihet under ansvar i sitt dagliga arbete. Att ha frihet under ansvar 

är något alla de intervjuade upplever sig ha, vilket de är positiva till. De upplever att deras 

delaktighet kring förändringen angående det vardagliga arbetet har fungerat bra samt känts 

meningsfull. ”Delaktigheten är själva mjukvaran, jag känner att man får vara med” säger 

Gunvor, som arbetar på Kvälls- och helgmottagningen. 

 

Personalen vid de båda enheterna kan se resultat av sin delaktighet. Siv från Kvälls- och 

helgmottagningen tar ett exempel som visar på deras delaktighet. Delaktigheten i den dagliga 

planeringen resulterade bland annat i att det infördes en akutvagn på Kvälls- och 

helgmottagningen. En akutvagn är en mobil arbetsstation som är utrustad med bland annat 

defibrillator och syrgas. Akutvagnen används också av Nyhems vårdcentrals personal sedan 

den tillkom: 

 

”Det var en kollega som hade tidigare erfarenheter av en akutvagn, ett 

gemensamt beslut gjorde att vi också skaffade en akutvagn. De hade de ingen 

sådan här tidigare, men även de använder den vid behov” 

(Siv, Kvälls- helgmottagningen) 

 

Siv upplever också delaktigheten som positiv och att de har fått vara med och påverka 

förändringar som gäller det dagliga arbetet. De upplever även att de får socialt stöd från sina 

kollegor och chefer.  

 

De vi har intervjuat tycker att om man kommer med nya idéer och förslag upplevs en positiv 

respons från chefer och övrig personal. Dock behöver vissa saker utvecklas och göras bättre 
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för att underlätta för alla inblandade. Barbro från Kvälls- och helgmottagningen säger att man 

får komma med idéer och förslag. Detta håller även Greta med om, som arbetar på Nyhems 

vårdcentral. Hon upplever delaktigheten som positiv och säger: ”i och med att man arbetar på 

golvet, så har de frågat oss mycket och då är man delaktig”. Gunvor från Kvälls- och 

helgmottagningen konstaterar att om man har nya idéer och vill sträva framåt, då får man 

gehör för sin delaktighet. ”Pratar man om hur bra det var förr, får man inte samma 

stöttning” säger hon.  

 

5.2.1 Tillhörighet 

På frågan om det finns en ”vi och dem-känsla” på de båda enheterna får vi olika svar, 

beroende på vilken enheter man arbetar på. 

 

”Jag skulle ljuga om jag sa något annat”  

(Ingrid, Nyhems vårdcentral) 

 

”Nej, jag tycker inte”  

(Siv, Kvälls- och helgmottagningen) 

  

En ”vi och dem-känsla” finns hos personalen, men uttrycks olika hos de båda enheterna. 

Nyhems vårdcentrals personal anser att det finns en ”vi och dem-känsla”. De grundläggande 

orsakerna till detta är att de är två olika enheter som inte arbetar tillsammans med varandra, 

vid samma tidpunkt. Respondenterna från Nyhems vårdcentral uttrycker sig att: ”de lånar 

vårt kök, de lånar våra korridorer, de lånar våra rum – det känns som de är här på besök”. 

  

Personalen vid Kvälls- och helgmottagningen ser annorlunda på ”vi och dem-känslan”, då de 

anser att det möjligtvis har funnits till en i början, men att de i dagsläget inte upplever en 

sådan känsla. ”Jag tycker att vi har blivit väl omhändertagna, vi är egentligen här mer än 

dem” berättar Barbro, som får medhåll från övriga respondenter från sin enhet. Personalen 

berättar också att de känner personalen vid Nyhems vårdcentral, men inte lika mycket som 

sina egna kollegor. Så är även upplevelsen bland personalen på Nyhems vårdcentral.  

 

”De har sina kakor till sitt kaffe och vi har våra, de har sina APT och vi har 

våra”  

(Astrid, Nyhems vårdcentral)  

 

5.2.2 Sammanfattning delaktighet 

Vid flytten till Nyhems vårdcentral var personalen vid de båda enheterna inte delaktig, utan 

menar att det var ett politiskt beslut som grundat sig på ekonomiska besparingar. När det 

gäller delaktigheten i det dagliga arbetet upplever personalen det som positivt och att de får 

stöd från sina medarbetare. I och med förändringen delar de båda enheterna samma lokal, 

detta har medfört en känsla av ”vi och dem” mellan de olika enheterna. Känslan infann sig 

som mest i början, men upplevs fortfarande av personalen på Nyhems vårdcentral.  
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5.3 Kommunikation  

”Alltså kommunikation? Det var mer information”  

(Astrid, Nyhems vårdcentral) 

 

Astrid upplevde kommunikationen kring förändringen som dålig och bristande. Det var bara 

information de fick, och sedan skulle de finna sig i att Kvälls- och helgmottagningen skulle 

flytta in. ”Det var bara att gilla läget” berättade Barbro från Kvälls- och helgmottagningen. 

En av respondenterna berättade att det fanns en grupp bestående av personer från båda 

enheterna som var berörda av flytten. Gruppen skapades för att överbrygga eventuellt 

motstånd mot förändringen och för att det skulle gå smidigare. ”Alla var inte med, vilket 

innebar att de övriga fick information i andra hand” berättar Gunvor från Kvälls- och 

helgmottagningen. Hon fortsätter och berättar att när det sker större förändringar på en 

arbetsplats skapar det mycket diskussioner vid sidan om arbetet. Det tar mycket energi från 

det dagliga arbetet. Även Ingrid från Nyhems vårdcentral berättade att: ”alla tänkbara 

situationer man kunde komma på diskuterade man” inför flytten.  

 

Personalen på Kvälls- och helgmottagningen är förstående att deras chefer har varit pressade 

att genomföra förändringen i och med att förändringen var ett politiskt beslut. De tycker dock 

att informationen och kommunikationen kunde ha varit bättre.  

 

”Det var envägskommunikation”  

(Siv, Kvälls- och helgmottagningen) 

 

”Jag känner att det inte var någon som lyssnade på oss i den utsträckningen som 

man skulle önska” 

(Gunvor, Kvälls- och helgmottagningen) 

 

Personalen från Kvälls- och helgmottagningen tycker att deras verksamhetschef inte har varit 

tillräckligt närvarande vid förändringen, då denne sitter på en annan vårdcentral. ”Jag tycker 

personligen att vid en förändring är det viktigt att man har sin chef närvarande. Man behöver 

varandras stöd för att våga göra den här flytten” uttrycker Gunvor. Personalen vid Kvälls- 

och helgmottagningen uttrycker också att man behöver det vardagliga stödet från chefen i 

form av ”hej, hur mår du” och ”hur fungerar det?”. De har dock förståelse för att alla inte 

kan ha sin chef på samma ställe. Personalen på Kvälls- och helgmottagningen uttrycker också 

att det hade varit lite roligare att se chefen oftare än bara på arbetsplatsträffarna, APT. Kvälls- 

och helgmottagningens personal tycker att chefen borde ha följt med ett stressigt helgpass för 

att få en ökad förståelse kring det dagliga arbetet efter förändringen. Ett exempel är när 

Kvälls- och helgmottagningen måste ringa in en vikare vid sjukdomsfall på helgerna. Detta är 

en situation de får ordna själva. Det upplevs av personalen ibland som ett hopplöst arbete, 

men att det brukar ordna sig.    
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”Vi på Kvälls- och helgmottagningen behöver träffas oftare, då vi träffas för sällan. I 

förlängningen hade det varit bra att träffa Nyhems vårdcentrals personal också” berättar 

Barbro, som anser att APT är för sällan och för kort tid. Personalen upplever att när de väl 

träffas alla, så blir det bara information, och inte möjlighet till att diskutera, då tiden är för 

kort.  

 

Personalen från de båda enheterna har bara haft ett möte tillsammans, och det var först efter 

ett år. Då skedde det en avstämning där det diskuterades hur förändringen genomförts och hur 

verksamheterna fungerade, berättar Greta från Nyhems vårdcentral. Annars har det inte skett 

några formella möten mellan de olika enheterna. Kontakten mellan de olika enheterna sker 

vid den överlappning då Nyhems vårdcentrals personal avslutar sin dag och Kvälls- och 

helgmottagningens personal påbörjar sin. ”Vi står oftast och pratar 5-10 minuter innan jag 

går hem, annars skriver man en lapp” säger Greta. Enheterna har annars enskilda APT-möten 

en gång i månaden. Vid mindre saker vänder de sig till direkt till varandra vid 

överlappningen, men vid större frågor går de via cheferna som tar det upp det på ett APT-

möte. Personalen från de båda enheterna anser att det hade varit bra om de hade haft 

gemensamma möten då och då.  

 

5.3.1 Sammanfattning kommunikation   

Kommunikationen vid förändringen upplevdes som obefintlig. Personalen från de båda 

enheterna upplevde att de var mer information, och de kände att det inte fanns möjlighet till 

diskussion. De anser också att extra APT-möten då och då hade varit bra, då de endast träffas 

små korta stunder. Personalen vid Kvälls- och helgmottagningen tycker att det hade varit bra 

om deras chef varit mer närvarande vid förändringen. 

 

5.4 Motstånd   

Undersökningen har inte visat på några direkta inslag av motstånd, men vi har kunnat se 

kritiska uppfattningar av förändringen hos medarbetarna, vilket har varit ganska lika vid de 

båda enheterna. Gunvor från Kvälls- och helgmottagningen upplever att reaktionerna på 

beskedet om sammanslagningen har varit blandade hos medarbetarna, men att det överlag var 

många som från början var negativt inställda till förändringen som genomfördes. ”En del 

tyckte att det inte behövdes någon förändring” berättar Gunvor, och detta spred sig bland 

personalen. Även Barbro från Kvälls- och helgmottagningen tycker att det har varit en 

turbulent tid, men att det börjar sätta sig, genom att säga: ”det ser man nu med facit i hand”. 

Greta från Nyhems vårdcentral berättar att de inte såg fram emot förändringen och inte såg 

den som nödvändig.  

 

Personalen på Nyhems vårdcentral uttrycker att de tidigare haft en känsla av att man skulle 

passa upp Kvälls- och helgmottagningen. ”Jag förstår att de har mycket att göra, men det har 

vi också” säger Greta från Nyhems vårdcentral. Personalen på Nyhems vårdcentral upplever 

att Kvälls- och helgmottagningen har varit sämre på att fylla på material efter sig i 

skötrummen än vad de själva är. Detta är något som har blivit bättre med tiden, och med 
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påtryckningar från personalen på Nyhems vårdcentral. Däremot berättar personalen från 

Kvälls- och helgmottagningen att de hade möten i början, mest för planering av hur man 

skulle fylla på material efter sig. Detta har fungerat bra enligt personalen från Kvälls- och 

helgmottagningen. 

 

Förändringen sågs som onödig och mottogs med tvivel av personalen från båda enheterna. De 

upplever att förändringen har blivit bättre och inte så hemsk som de hade trott. 
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6. Analys 

 

Under denna rubrik kommer vi att analysera det empiriska materialet utifrån den teoretiska 

referensram som vi presenterat tidigare, i kapitel två och tre. Analysen bygger på 

nyckelbegreppen: förändringsarbete, delaktighet, kommunikation och motstånd utifrån 

Nyhems vårdcentrals och Kvälls- och helgmottagningens personals upplevelser.  

Nyckelbegreppet motstånd har inte uppvisats i någon större grad, vilket medför att det inte 

behöver ett eget avsnitt. Därför väljer vi att väva ihop motstånd med de övriga 

nyckelbegreppen. I slutet av analysen kommer en sammanfattning som besvarar våra 

frågeställningar. 

 

6.1 Förändringsarbete 

Jacobsen (2005, s. 20-22) redogör i sin bok ”Organisationsförändringar och 

förändringsledarskap” för fyra olika faser i en förändring. I den första fasen har ett problem 

identifierats som behöver åtgärdas i organisationen, i detta fall dåvarande jourcentralens 

placering, som har inneburit höga kostnader och otydlighet för patienterna i valet av optimal 

vård. Under den andra fasen kartlägger man problemen och framställer bästa möjliga lösning 

på problemet. Lösningen blev att placera den nya enheten, Kvälls- och helgmottagningen, på 

Nyhems vårdcentral, då den har ett fördelaktigt läge och ekonomiska kostnader kan hållas 

nere då lokalerna redan nyttjas på dagtid. I den tredje fasen utarbetas en plan för 

genomförandet, för att sedan fullfölja förändringen efter planen. Planen fullföljdes och trädde 

i kraft 1 april 2010. I den avslutande fjärde fasen görs en utvärdering om huruvida förändring 

har löst det uppstådda problemet, vilket genomfördes efter ett år. 

 

Målet med strategi E, som beskrivits i kapitel 3, kännetecknas av att öka det ekonomiska 

värdet genom förbättrande finansiella nyckeltal och drivkrafter. Det är ofta ledningen som tar 

initiativ till förändringen och det är också de som har helhetsperspektivet (Jacobsen, 2005, s. 

229-245). Då det var ett politiskt beslut som låg till grund till förändringen följer det tydligt 

strategi E. Precis som Gunvor berättade under intervjun: ”Det blir mer lönsamt och folk skulle 

skilja på sjukhus och närsjukvård”. Detta kan även bekräftas av våra övriga respondenter som 

återger samma bild av att det skedde på grund av ekonomiska intressen. Detta stämmer väl 

överens med andra undersökningar av sammanslagningar, exempelvis Kullén-Engström m.fl. 

(2002 s. 11-17) som undersökte en sammanslagning av två sjukhus i södra Sverige. 

 

 I det vardagliga arbetet, när det kommer till mindre förändringar i form av arbetsrutiner, 

upplever personalen vid de båda enheterna att de har friare händer, vilket kan härledas till 

strategi O. ”Delaktighet är att man får delta aktivt genom handling. Både tanke och handling 

då är det delaktighet för mig” berättade Ingrid från Nyhems vårdcentral. Egenskaperna i 

strategi O är en förändringsstrategi som kommer från medarbetarnas utveckling och 

delaktighet. Målet är att lärande och utveckling är en kontinuerlig process hos medarbetarna 

(Jacobsen, 2005, s. 245-247, 249). 
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Det empiriska materialet visar att under en utbildning som Kvälls- och helgmottagningens 

personal hade, fanns det inslag av kritiska reaktioner. Detta i form av ilska, ledsamhet och 

skratt. Reaktionerna kan närmast identifieras med den första fasen av motstånd, som beskrivs 

i boken ”Organisationsförändringar och förändringsledarskap”. I den första fasen uppvisar 

personerna apati. Apatin som visar sig i form av likgiltighet är en relativt mild reaktion 

(Jacobsen, 2005 s. 191-193). Dock kan de kritiska reaktionerna inte ses som ett direkt 

motstånd. 

 

Frustrationen kring kassasystemet kan man relatera till framförallt krav i krav, kontroll och 

stöd-modellen. Krav delas in i fysiska arbeten och psykiska påfrestningar. Den psykiska 

upplevelsen delas in i kvantitativa och kvalitativa krav. De kvalitativa kraven handlar 

framförallt om svåra arbetsuppgifter (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38 & Theorell, 2003b, s. 

34). Astrid från Nyhems vårdcentral berättade under intervjun att: ”personalen från Kvälls- 

och helgmottagningen fick komma hit och lära sig kassasystemet. Det var en stor grej för 

dem, då det är ganska mycket att lära sig och framförallt under så kort tid”.  Det ställs olika 

psykiska krav på olika arbetsuppgifter och dessa måste vara rimliga för individen, då det 

annars kan påverka individen negativt (Theorell, 2003b, s. 35). Kassasystemet var svårt i 

början, då det var en ny arbetsuppgift, men idag har det lugnat ner sig och personalen anser att 

det fungerar bra. Gunvor från Kvälls- och helgmottagningen berättade under intervjun att det 

var påfrestande i början men att förändringen har inneburit att hennes arbetsuppgifter blivit 

mer renodlade. Detta leder till att arbetet kan utföras proffsigare.  

 

För Nyhems vårdcentral innebar det också ett merarbete i början, då personalen från Kvälls- 

och helgmottagningen inte visste var material förvarades, samtidigt som de var tvungna att 

samsas om resurserna, vilket de inte behövde göra tidigare. Detta kan närmst beskrivas till 

krav i krav, kontroll och stöd-modellen, då det visat sig i formerna fysiska arbeten och 

psykiska påfrestningar. Tunga lyft, ökad arbetsbörda och långa arbetsdagar är typiskt för 

fysiska arbetskrav (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38). De fysiska kraven har ökat för Nyhems 

vårdcentrals personal, då de har fått en ökad arbetsbörda genom att fylla på förråden efter 

Kvälls- och helgmottagningen. Obalans mellan krav, kontroll och stöd kan leda till negativa 

hälsokonsekvenser (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 37). Även om merarbetet inneburit vissa 

påfrestningar till en början anser personalen vid Nyhems vårdcentral att det inte upplevs 

längre. De påpekar också att det har varit roligt att lära känna nya människor, vilket i detta fall 

blir Kvälls- och helgmottagningens medarbetare. 

 

6.2 Delaktighet 

Grundidén till krav, kontroll och stöd-modellen bygger på att undersöka förhållande mellan 

olika typer av arbetsbelastning och medarbetenas möjlighet till delaktighet och inflytande på 

arbetsplatsen (Theorell, 2003b, s. 22). Modellen används i undersökningar av 

arbetssituationer i olika verksamheter. Vi studerar förändringsarbete och de konsekvenser 

detta medför och använder därför modellen som en allmän förståelseram där vi utgår från 

respektive faktor – krav, kontroll och stöd.   
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Krav, som tidigare nämnts i analysen, delas in i fysiska arbeten och psykiska påfrestningar. 

De fysiska kraven kan vara tunga lyft, ökad arbetsbörda och långa arbetsdagar 

(Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 38). Den ökade arbetsbördan som förändringen medförde kan 

kopplas till Nyhems vårdcentrals personal. De fick merarbetet, då personalen upplevde att 

Kvälls- och helgmottagningen har varit sämre på att fylla på material efter sig i skötrummen, 

än personalen på Nyhems vårdcentral. Detta har blivit bättre med tiden. Kvälls- och 

helgmottagningens personal upplevde en frustration i början då de skulle lära sig 

kassasystemet. Personalen tyckte att det var tufft i början, men att det fungerar bra idag. 

Gunvor från Kvälls- och helgmottagningen uttryckte sig under intervjun: ”vi målade upp 

hemska saker på väggarna i början om att det inte skulle fungera. Det funkar nu, vi alla är 

jätteduktiga”. Theorell (2003b, s. 35) redogör i sin bok ”Är ökat inflytande på arbetsplasten 

bra för folkhälsan” att beroende på vilken arbetsplats man arbetar på, så ställs det olika 

fysiska och psykiska krav på medarbetaren. Dessa krav måste vara rimliga för att inte påverka 

medarbetaren negativt. Under ett förändringsarbete uppstår det en inlärningsperiod där 

medarbetarna anpassar sig till rådande förändring och på så sätt anpassas sig till kraven. 

 

Kontroll handlar om hur mycket inflytande och beslutsutrymme över sin arbetssituation 

medarbetaren har. Begreppet kontroll delas in i tre delar; uppgiftskontroll, deltagande i 

beslutfattande och färdighetskontroll. Uppgiftskontroll handlar om att kunna planera och 

strukturera sin arbetsdag (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 39). De båda enheterna upplever att de 

har vad som kan liknas vid uppgiftskontroll i det dagliga arbetet, i form av rutiner och 

ansvarsområden samt att det känns meningsfullt. Däremot upplevde de båda enheterna att de 

inte hade kontroll över själva etableringen när Kvälls- och helgmottagningen skulle flytta in 

till Nyhems vårdcentral. ”Inte i själva flytten, det var ett politiskt beslut” berättade Greta från 

Nyhems vårdcentral under intervjun. Detta kan man koppla till deltagande i beslutsfattande 

som behandlar i vilken utsträckning arbetstagaren har möjlighet att delta och påverka kring 

organisationens arbete (Theorell, 2003b, s. 41). Färdighetskontroll berör hur organisationen 

tar tillvara på sina medarbetares utbildning och färdigheter. Det handlar även om hur 

medarbetarnas kunskaper utnyttjas samt hur medarbetarna stimuleras till utveckling på 

arbetsplatsen (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 40). Denna färdighetskontroll utnyttjas inom de 

båda enheterna. Till exempel har Kvälls- och helgmottagningens personals kunskaper 

resulterat i en akutvagn. Denna akutvagn har även Nyhems vårdcentral nytta av. Skulle inte 

personalens kunskaper tas tillvara, skulle inte enbart outnyttjade resurser gå förlorade, utan 

kunna leda till att personalens hälsa skulle bli sämre, då de inte får möjlighet att visa vad de 

kan (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 40). 

 

Medarbetarna upplever att de har socialt stöd från sina kollegor och chefer, vilket är positivt. 

Detta kan man koppla till stöd i krav, kontroll och stöd-modellen, som innebär att 

medarbetaren upplever ett socialt stöd från sin omgivning. Socialt stöd innefattar emotionellt 

stöd, vilket innebär att någon lyssnar på dig, och instrumentellt stöd, att någon hjälper dig rent 

praktiskt (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 44). Medarbetarna på de båda enheterna anser att de får 

gehör av sina chefer och övrig personal, då man kommer med nya idéer och förlag om man 

vill sträva framåt. Något som identifierades av det empiriska materialet var att personalen vid 

Kvälls- och helgmottagningen upplevde ett litet bekymmer i och med att deras chef inte fanns 
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på plats vid förändringen. De var medvetna om att personalen inte alltid kan ha sin chef på 

arbetsplatsen, men just vid förändringen hade det varit bra om denne var närvarande. Vår 

uppfattning är att vid större förändringar skapas mer och större frågor än vad det normalt görs 

i det dagliga arbetet. Att vara närvarande som chef kan dämpa oron hos personalen och ge en 

direkt kommunikation.  

 

Höga och låga krav i kombination med de två nivåerna av hög och låg kontroll över sin 

arbetssituation ger fyra olika psykosociala arbetssituationer. Man benämner relationerna 

mellan krav och kontroll som avspända, passiva, spända och aktiva (Theorell, 2003a, s. 17). 

Det som har sagts under intervjuerna visar på att personalen vid de båda enheterna till en 

början upplevde ett spänt läge. I en spänd situation är kraven höga samtidigt som man har ett 

litet kontrollutrymme (Theorell, 2003a, s. 17). I och med att förändringen skapade ett 

merarbete för de båda enheterna, i kombination med personalens upplevelse av låg 

delaktighet, uppstod det ett spänt läge. Förändringen var ett politiskt beslut: ”vi hade inte så 

mycket att säga till om” är Siv från Kvälls- och helgmottagningens uppfattning kring hur 

förändringen har genomförts. Detta kan liknas vid det spända läget, vilket kan medföra 

negativa hälsoaspekter i form av till exempel negativ stress eller sjukskrivningar ur ett längre 

perspektiv (Theorell, 2003a, s. 17 & Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 37).  

 

Det som har identifierats som ett spänt läge i början kan idag mer härledas till en aktiv fas. 

Förändringen som skedde för två år sedan har nu hunnit etablera sig, och det merarbete som 

innebar en ökad arbetsbörda och nya arbetsuppgifter till en början, fungerar bra idag. Detta, i 

kombination med att personalen från de båda enheterna upplever en större delaktighet i det 

dagliga arbetet gällande rutiner och ansvarsområden, kan nu närmast beskrivas likt en aktiv 

fas. En aktiv fas innebär att höga krav tillsammans med hög kontroll skapar en aktiv 

arbetssituation. Detta medför att medarbetarna har en bättre förmåga att hantera stress, det 

främjar hälsan och skapar trivsel på arbetsplatsen (Arbetslivsinstitutet, 1999, s. 37, Theorell, 

2003a, s. 20 & Theorell, 2003b, s. 35-36). Även medarbetarnas kunskaper och färdigheter 

utnyttjas, vilket har gett positivt resultat och en känsla av meningsfullhet bland personalen vid 

de båda enheterna. De kan se resultat av sin delaktighet. Detta tyder på att de höga kraven är 

rimliga för personalen och att de trivs (Arbetslivslivsinstitutet, 1999, s. 37).   

 

6.2.1 Tillhörighet 

De flesta människor har behov av att känna tillhörighet och gemenskap. Kulturen i en 

organisation kan skapa olika sociala grupper, vilket kallas för subkulturer. Subkulturer 

innebär att grupper står emot grupper, ”vi och dem” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 136-137). 

De båda enheterna, Kvälls- och helgmottagningen och Nyhems vårdcentral, representerar två 

subgrupper, där en ”vi och dem-känsla” infann sig i och med etableringen av Kvälls- och 

helgmottagningen i Nyhems vårdcentrals lokaler. Denna känsla var som starkast i början. 

Personalen på Nyhems vårdcentral uttrycker sig under intervjun att: ”de lånar vårt kök, de 

lånar våra korridorer, de lånar våra rum – det känns som de är här på besök”. Gruppens 

värderingar som skapas tillsammans är det som står i centrum, och de som inte tillhör gruppen 

bedöms därefter (Østerberg, 1991, s. 31). ”Vi och dem-känslan” är starkast hos Nyhems 
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vårdcentrals personal. Kvälls- och helgmottagningens personal upplevde till en början en ”vi 

och dem-känsla”, men att det i dagsläget inte existerar någon. Att de upplever dessa olika 

känslor kring ”vi och dem”, kan grunda sig i att de olika enheterna haft skilda förutsättningar 

när det kommer till att samsas om resurser och arbetslokaler. Personalen vid Kvälls- och 

helgmottagningen har tidigare arbetat på ett liknande arbetssätt då de delade lokaler med 

akutmottagningen på sjukhuset. Detta anser vi har bidragit till en fördel för dem vid 

sammanslagningen. Däremot innebar det större utmaningar för personalen på Nyhems 

vårdcentral, då de tidigare inte behövt dela och samsas om resurser samt lokaler med några 

andra tidigare. 

 

6.3 Kommunikation 

Kommunikationsprocessen sker i fyra steg där sändaren skall förmedla information till en 

mottagare. I första och andra steget skall sändaren formulera ett budskap och välja en 

kommunikationskanal för att nå ut till mottagaren. Detta kan ske formellt eller informellt. I 

det tredje steget skall mottagaren tolka meddelandet. En effektiv kommunikation sker när 

mottagaren tolkar meddelandet så som sändaren har haft för avsikt. I det fjärde steget svarar 

mottagaren, då bildas det en tvåvägskommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 335-336). 

Det som har framkommit under undersökningen är att personalen upplevde kommunikationen 

som dålig och bristande under förändringen. Under intervjun berättade Siv från Kvälls- och 

helgmottagningen att det endast var envägskommunikation under förändringen.  

 

Vid en förändring är information till medarbetarna en viktig del av processen. Informationen 

skall komma i rätt tid, och skall upplevas som betydelsefull för personalen (Ahrenfelt, 2001, 

s. 104). Ofta upplever medarbetarna att ledningen inte lyssnar på deras åsikter och synpunkter 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 339). Personalen vid de båda enheterna upplevde att 

kommunikationen och informationen kunde vara bättre. Kommunikation kan ske på vertikal 

och horisontell nivå (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 349-354). På Nyhems vårdcentral och 

Kvälls- och helgmottagningen skedde kommunikationen på en vertikal nivå, där ledningen 

informerade om vad som skulle hända (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 349-350). Under 

intervju med Astrid uttryckte hon sig: ”Alltså kommunikation? Det var mer information” 

 

Enligt respondenterna var det bara att acceptera förändringen. Detta skapade enligt 

respondenterna mycket diskussioner och tog onödig energi från det dagliga arbetet. Det är 

viktigt att kommunikationen kring en förändring blir attraktiv för mottagaren för att 

överbrygga oro (Rolls, 1993, s. 133). Ingrid, som arbetar på Nyhems vårdcentral, berättade 

under intervjun: ”alla tänkbara situationer man kunde komma på diskuterade man”. 

Uttalandet visar tydligt att det är betydelsefullt med horisontell kommunikation, då intressen 

delas av medarbetarna som är på likande hierarkiska nivå (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 353-

354). Kontakten mellan de olika enheterna sker idag genom en överlappning, när Nyhems 

vårdcentrals personal avslutar sin dag och Kvälls- och helgsmottagningen påbörjar sin. 

Mellan de olika enheterna sker det en horisontell kommunikation.  
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Under intervjun berättade Gunvor från Kvälls- och helgmottagningen att: ”jag känner att det 

inte var någon som lyssnade på oss i den utsträckningen som man skulle önska”. Effektiv 

kommunikation minskar, eller motverkar helt, motstånd vid förändringsarbete (Heide, m.fl. 

2005, s. 155-157). Reaktionerna hos medarbetarna på de båda enheterna var olika. Många var 

från början negativt inställda till förändringen som genomfördes. För att övervinna detta bör 

alla de inblanda i förändringen, politiker, chefer och medarbetare, träffas, skapa strategier och 

en känsla av tillit i organisationen. Detta bör man göra i ett tidigt skede (Kullén-Engström, 

m.fl., 2002, s. 11-17). Tillit mellan de inblandade, medarbetare och chefer, påverkar attityder, 

samarbete och prestationer. Om medarbetaren upplever tillit från sin chef ökar chansen till att 

denne presterar mer än vad som förväntas av honom eller henne. Detta skapar en effektivare 

organisation (Sharkie, 2009, s. 493). Det skapades en grupp för att överbrygga förändringen. 

”Alla var inte med, vilket innebar att de övriga fick information i andra hand” berättade 

Gunvor från Kvälls- och helgmottagningen. På Kvälls- och helgmottagningen och Nyhems 

vårdcentral var endast några representerade, vilket innebar att alla inte var lika delaktiga. Med 

delaktiga medarbetare i förändringsprocessen skapas en stark grund och ett mervärde. Med 

det kan medarbetarna känna att de har större kontroll över resultatet (Johansson & Heide, 

2008, s. 292-293). 

 

Något som personalen vid Kvälls- och helgmottagningen uppfattade som negativt vid 

förändringen, var att de upplevde att chefen inte var tillräckligt närvarande, då denne sitter på 

en annan vårdcentral. Gunvor, som arbetar på kvälls- och helgmottagningen, berättade: ”Jag 

tycker personligen att vid en förändring att det är viktigt att man har sin chef närvarande.” 

När information skall förmedlas kan den få en större betydelse om den görs i en social 

interaktion. Fördelen med detta är att mottagaren får respons av sändaren vid eventuella 

oklarheter (Heide, m.fl., 2005, s.31). Tydlighet är också viktigt för att övervinna eventuella 

oklarheter och missförstånd. Är sändaren tydlig och förklarar vad som förväntas av 

mottagaren kan förvirring kring de uppsatta målen förhindras (Testa, 2004, s. 410). 

Personalen vid Kvälls- och helgmottagningen är förstående för att man inte kan ha sin chef på 

samma ställe, dock tycker de att det hade varit bra om deras chef hade varit närvarande för att 

få en ökad förståelse kring deras dagliga arbete efter förändringen. 

 

När kommunikationen är central vid en förändring skapar den förståelse hos medarbetarna 

(Angelöw, 2010, s. 146). När personalen träffas på sina APT-möten upplever de från Kvälls- 

och helgmottagningen att det inte finns någon kommunikation, då mötena sker för sällan och 

under för kort tid. De har då inte möjlighet att diskutera. Målet med en god kommunikation är 

att underlätta och skapa förståelse hos medarbetarna vid en förändring. De skall förstå varför 

förändringen sker, då blir den lättare att genomföra (Heide, m.fl, 2005, s. 155-157). 

Personalen vid de båda enheterna har enskilda APT-möten, men anser att de hade varit bra om 

de då och då hade haft möten tillsammans. 
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6.4 Slutsatser 

Vi har valt att sammanfatta resultatet genom att besvara våra frågeställningar; 

 

 På vilket sätt har Nyhems vårdcentral/Kväll- och helgmottagningen arbetat med 

förändringsarbetet? 

Då förändringen grundade sig på ett politiskt beslut har personalen vid de båda enheterna inte 

haft möjlighet att påverka själva beslutet. Förutom det formella mötet de hade tillsammans för 

en utvärdering har det inte framkommit att man arbetat mer med förändringen. 

 

 Hur har medarbetarna kunnat påverka och vara delaktiga i förändringsarbetet? 

I början bidrog förändringen inte till någon delaktighet, då det var ett politiskt beslut. I 

kombination med merarbete resulterade detta i ett, som vi uppfattade det, spänt läge. Idag 

anser personalen vid de båda enheter att de är delaktiga i det dagliga arbetet och upplever inte 

merarbetet så påfrestande. 

 

 Hur har kommunikationen upplevts av medarbetarna vid förändringsarbetet? 

Personalen på Nyhems vårdcentral och Kvälls- och helgmottagningen upplevde 

kommunikationen kring förändringen som dålig. Det var mer information än kommunikation. 

De båda enheterna anser att det hade varit bra att ha APT-möten tillsammans då och då, samt 

att mötena skulle vara lite längre än vad de är idag. 

 

 Hur har medarbetarna reagerat på förändringen? 

Reaktionerna hos medarbetarna på de båda enheterna har varit ganska lika. De båda enheterna 

upplevde förändringen som onödig och negativ i början. Förändringen medförde ett merarbete 

i början vilket visade sig genom bland annat frustration hos vissa medarbetare. Idag har 

förändringen börjat sätta sig och respondenterna anser att det fungerar bra. Förändringen har 

inneburit att respondenterna lärt sig nya arbetsuppgifter och lärt känna nya medarbetare, vilket 

upplevs som positivt. 
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7. Diskussion 
 

Under denna rubrik kommer vi att presentera vår diskussion, som kommer att vara en friare 

reflektion över vår undersökning. 

 

Förändringen skapade frustration hos de båda enheterna, men framförallt hos Kvälls- och 

helgmottagningens personal. De fick nya arbetsuppgifter där de bland annat skulle lära sig ett 

kassasystem på kort tid. Förändringen skapade även merarbete för personalen på Nyhems 

vårdcentral. De fick en ökad arbetsbörda i form av att samsas om resurserna samt att fylla på 

förråden efter Kvälls- och helgmottagningen. Förändringen var ansträngande till en början för 

personalen vid de båda enheterna. Dock har personalen en positiv grundinställning till 

förändring i all form, vilket vi anser kan ha bidragit till att förändringen relativt snabbt 

övergick från frustration till fokusering på det dagliga arbetet. 

 

I det dagliga arbetet upplever vi att personalen vid de båda enheterna känner sig delaktiga, 

vilket vi tror skapar tillfredställelse. De har utvecklings- och påverkansmöjlighet i sitt dagliga 

arbete i form av att lägga upp sitt arbetspass och sina arbetsuppgifter. De har frihet under 

ansvar. Frihet under ansvar tror vi leder till att man trivs bra på sitt arbete. Alla respondenter 

vi har pratat med känner att det är roligt och meningsfullt att gå till arbetet. Förändringen 

innebar visserligen ett merarbete i början, men har idag ersatts av att personalen, framförallt 

på Kvälls- och helgmottagningen, upplever sin yrkesroll som mer renodlad. De uttrycker att 

de arbetar mer ”proffsigt” som sjuksköterskor idag än vad de gjorde tidigare på jourcentralen. 

Vi anser att förändringen har bidragit till en positiv utveckling för personalen. Även om 

merarbetet har förtydligat deras yrkesroll, så vill vi påpeka att det inte alltid behöver resultera 

i positiva aspekter. Ett merarbete kan orsaka obalans i ställda krav och upplevd kontroll på sin 

arbetsplats. Är det obalans mellan någon av faktorerna: krav, kontroll och socialt stöd kan det 

leda till negativa hälsokonsekvenser. Det man bör vara medveten om är att krav, kontroll och 

socialt stöd baseras på upplevelser och tolkas individuellt av olika individer.  

 

Uppfattningen hos våra respondenter är att de saknade information och uppfattade 

kommunikation som dåligt under förändringen. Detta i sin tur skapade mycket diskussioner 

om själva förändringen, vilket ledde till onödiga samtal som tog energi från det dagliga 

arbetet. Vi tror att om information hade varit tydligare och inbjudit till en kommunikation 

hade detta minskat oron kring förändringen hos personalen, och inte lett till dessa 

energikrävande diskussioner. Respondenterna vi intervjuade upplevde informationen och 

kommunikationen som dålig och att det bara var att acceptera förändringen. Vi anser att om 

informationen hade varit mer attraktiv och betydelsefull för berörd personal hade man kunnat 

övervinna onödig oro och negativa diskussioner, samt att personalen skulle få en djupare 

förståelse kring förändringen. Genom att ge en djupare förståelse kring förändringen och hur 

den kommer att påverka individen, kan man i tidigt skede arbeta bort onödiga hinder i form av 

till exempel motstånd. Vid informationen som personalen fick om förändringen saknades, 

enligt respondenterna, möjlighet till kommunikation. Vi tror att en ökad kommunikation i 

samband med informationen hade ökat tillhörigheten och bidragit till att personalen känt sig 
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mer behövd. Vi anser att en god kommunikation är nyckeln till ett framgångsrikt 

förändringsarbete. 

 

Något som vi ansåg intressant var att personalen från Kvälls- och helgmottagningen och 

Nyhems vårdcentral såg olika på begreppet ”vi och dem”. Personalen på kvälls- och 

helgmottagningen ansåg att det möjligtvis fanns en sådan känsla till en början, men att det i 

dagsläget inte finns några sådana känslor. Däremot anser personalen på Nyhems vårdcentral 

att det finns en ”vi och dem-känsla” för att de helt enkelt anser att de är två olika enheter. De 

uttrycker sig under intervjun att: ”de lånar vårt kök, de lånar våra korridorer, de lånar våra 

rum – det känns som de är här på besök”. Vi tror att orsaken till detta ligger i deras olika 

bakgrund, där Kvälls- och helgmottagningen hade en fördel eftersom de hade arbetat på ett 

liknade sätt tidigare, vilket inte Nyhems vårdcentral hade gjort. 

 

Det var redan vid intervjuerna tydligt att personalen på Kvälls- och helgmottagningen och 

Nyhems vårdcentral trivs och känner stolthet över sitt arbete. Vi upplever att personalen trivs 

med sina kollegor på sin egen enhet, men även kommer bra överens med personalen på den 

andra enheten. Alla respondenter var medvetna, enligt oss, om förändringens syfte och 

bakgrund, som var att renodla närsjukvården och göra en ekonomisk besparing. Vi ser detta i 

likhet med strategi E. Det var politikerna som tog initiativ till förändringen som drevs av 

finansiella nyckeltal och drivkrafter. Personalen vid de båda enheterna hade inte möjlighet att 

påverka beslutet. Vi är medvetna om att många förändringar genomförs på grund av beslut i 

politiken eller i styrelserummen och att ekonomiska intressen ofta ligger till grund för 

förändringen.  Vi anser att även om strategi E förknippas med ekonomiska intressen och 

politiska beslut, bör man ha strategi O i tankarna. Detta för att få med personalen i 

förändringsarbetet och för att de skall känna sig delaktiga. Vi anser om man lyckas få 

personalen delaktig skapas en ökad motivation kring hela förändringen. 

 

Trots vissa svårigheter har förändringen genomförts relativt smärtfritt. Detta då förändringen 

kan anses till mestadels positiv. Ingrid berättade under intervjun att: ”förändringar är till för 

att börja göra något nytt och annorlunda. Vi lever med förändringar i och med att vårt arbete 

bygger på att dagligen ta hand om nya patienter. Man vet aldrig hur en dag kommer att se 

ut”. Detta kan vi se i likhet med den grekiske filosofen Herakleitos syn på förändring, vilket 

var att livet är ständigt under förändring och den enda sanna verkligenheten är förändringen. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi fördjupat oss i materialet och fått tillgång till mer information har nya frågor dykt upp 

som vi tycker vore intressanta att gå vidare med.   

 

 I denna undersökning har vi endast fokuserat på hur personalen på Kvälls- och 

helgmottagning och Nyhems vårdcentral har upplevt förändringen. Ett av 

förändringens syfte var att tydliggöra den mest optimala vården för patienterna. Det 

har framkommit i vår undersökning att förändringen fungerar bra idag, men att det 

kvarstår ett arbete att tydliggöra för patienterna hur Kvälls- och helgmottagningen 
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fungerar. Det hade varit av intresse att undersöka hur patienterna har sett på 

förändringen. Detta tror vi kan leda till att förändringen ses som fullbordad då man 

kan få till de sista pusselbitarna för att få den mest optimala vården.  

 

 Förändringen var ett politiskt beslut som skulle leda till tydligare gränser gentemot 

sjukhuset jourverksamhet. Ett av syftena med förändringen var att minska kostnaderna 

för primärvården. Det hade varit av intresse att undersöka om kostnaderna för 

primärvården har minskat. 

  

 Det har även framkommit att personalen vid de båda enheterna upplevde en hög 

delaktighet i det dagliga arbetet som de ansåg tillfredställande. Detta anser vi tyder på 

att strategi O, som syftar till att skapa positiva ekonomiska resultat genom 

medarbetarnas delaktighet, finns i det dagliga arbetet. Det skulle kunna ha utnyttjats i 

ett tidigare stadium. Vi tror att strategi O är det mest optimala tillvägagångssätt vid en 

förändring. Vi föreslår att man identifierar i ett tidigt stadium var och hur personalens 

delaktighet skall utnyttjas.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tack så mycket för att du har valt att ställa upp på vår undersökning. Uppsatsen kommer att 

behandlar om förändringen som skedde i april 2010. Resultat kommer att presenteras i en 

uppsats som lärare, klass och företaget kan ta del av, där ni kommer att vara anonyma. Du 

kommer att vara anonym under hela undersökningen och du kan välja att inte svara på någon 

fråga och avbryta när som helst under intervjun. Är det okej om vi spelar in intervjun? Detta 

är endast vi som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Är det okej om vi 

antecknar samtidigt ifall tekniken inte skulle fungera? Vi har byggt upp intervjun i olika delar. 

En del som handlar om personliga förhållanden och den andra delen handlar om förändring, 

delaktighet och hur mycket ni har haft möjlighet att påverka vid förändringen. 

Några frågor?  

Bakgrundsfrågor 

1. Berätta lite om dig själv. 

2. Familjesituation? 

3. Ålder? 

4. Hur länge har du varit utbildad (sjuksköterska/undersköterska)? 

5. Hur många år har du varit anställd här på Nyhem/helg- och kvällmottagningen? 

6. Om du har jobbat någon annanstans som sjuksköterska i så fall var? 

7. Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

8. Hur trivs du på arbetet? 

Förändring 

9. Som vi har förstått det har det skett en förändring, berätta om den. 

10. Vad betyder ordet förändring för dig? Positivt? Negativt? 

11. Hade ni förslag när förändringen skedde? Fick du din röst hörd? 

12. Vad har skett under din tid som anställd som sjuksköterska? Hur mycket förändringar 

har det skett under de sista åren (4-5 år)?  

13. Varför har förändringarna skett? (Framförallt den senaste)  

14. Vad innebär delaktighet för dig? 

15. Har du varit delaktig vid förändringarna? Ge gärna exempel 

16. I vilka sammanhang känner du dig delaktig? Ge gärna exempel. 

17. Och upplever du din delaktighet som meningsfull? 

18. Får du stöd av kollegor och andra i din omgivning? 

19. Har du varit med och påverkat/planerat/beslut? 

20. Har du varit delaktig i den utsträckningen du önskat? 

21. Av det du har varit delaktig i, har du sett något resultat av det? 

22. Finns det någon som behöver förändras nu? 

23. Vad tycker du om att chefen sitter inne i stan och ni arbetar här? (endast för kvälls- 

och helgsmottagningen) 



 

 

24. Vad innebär ledarskapet för dig? 

25.  Hur upplever du ledarskapet? Är det något du skulle vilja förändra? 

26. Upplever du att cheferna är samspelta mellan enheterna (Nyhem/kvällhelg)? (samma 

ledarstil, mål, visioner) 

27. Vi som inte vet så mycket om förändringen, vad innebar förändringen för er? (att 

kvälls/helg flyttade till Nyhem och tvärtom) Har det blivit som ni har tänkt er, när det 

gäller visioner, mål? Hur påverkar detta dig? (Höga krav, vet inte vad det innebär, 

engagerande, eller gäller det bara andra avdelningar?)  

28. Något som ni har diskuterar och följt upp på möten?  

29. När Kväll/helg flytta in, hur upplevde du kommunikationen? 

- tydlighet? 

- Förväntningar? 

- Kommunikation eller information? 

30. Finns det en vi och dom känsla här? 

31. På vilket sätt samarbetar ni mellan Nyhem och Kväll/helg? 

32. Träffas ni någon gång till exempel på möten? 

33. Känner ni dem som jobbar i andra laget?  

34. Är det något du vill tillägga som vi inte diskuterat?  

Verksamhetschefen 

35. Vad är orsaken till förändring? (Drivkrafter?)  

36. Hur ser förberedelserna ut inför förändringar? (Information personal, Dokumentation, 

diskussion osv.) 

37.  Hur har personalen reagerat på förändringar? (positivt/negativt?).  

38. (Har ni stött på motstånd inför/under/efter förändringar? Hur skulle du vilja vända 

detta beteende?) 

39. Om personalen kommer med förslag på förändringar, är detta något som tas upp i 

ledningsgruppen eller vad händer med den typen av information?   

40. Hur ser kontakten ut inom organisationen mellan de olika avdelningarna? 

41. Är det något du vill tillägga som vi inte diskuterat?  

 


