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SAMMANFATTNING 

 

Titel:   Reaktioner på en organisationsförändring 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur cheferna i Landstinget Kronoberg 

upplever förändringsprocessen i samband med omorganisationen samt deras 

reaktioner på förändringen. 

  

Nyckelord: Organisationsförändring, delaktighet, kommunikation, ledarens roll i 

förändringsarbete, exit, voice och loyalty, KASAM 

    

Ämne/kurs:  Sociologi III 2S030E 

 

Författare:  Mirsada Rizvanovic och Viktoria Zezovska  

  

Handledare:  Anna-Maria Sarstrand Marekovic 

 

Seminariedatum: 19 januari 2012 

   

Teorier: KASAM, Exit, Voice och Loyalty 

 

Metod: Metoden baseras på fallstudiens principer. Vi valde att utföra en kvalitativ 

undersökning genom intervjuer. Valet av intervjupersonerna baseras på 

personernas organisatoriska roll d v s medarbetare i Landstinget Kronoberg 

med ledande position. Den kvalitativa undersökningen användes för att vi 

ville komma åt chefernas reaktioner och upplevelser relaterade till 

förändringsprocessen, närmare sagt centrumbildningsarbetet. 

 

Empiri: Redogörelse av de genomförda intervjuerna med respondenter. 

 

 

Slutsatser: I vår uppsats kom vi fram till att chefernas reaktioner inte beror på 

omorganisationen i sig utan hur förändringsprocessen har gått till. Deras 

reaktioner speglar ett motstånd mot sättet som förändringsprocessen har 

genomförts på. Det är personerna i organisationen och inte 

organisationsformen som är det viktiga för cheferna. Vi tycker att de faktorer 

som påverkar en lyckad förändringsprocess är medarbetarnas delaktighet, 

möjlighet till en bra dialog innan beslutet är taget, kommunikation samt 

känsla av sammanhang. 
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ABSTRACT 

 
Title:    Reactions to an organizational change 

 

Purpose:  The purpose of this paper is to study how managers’ in the Kronoberg County 

Council feel about the change in connection with the reorganization, and their 

reactions to change. 

 

Keywords:  Organizational change, participation, communication, leader's role in change 

management, exit, voice and loyalty, SOC 

 

Subject / Course:  Sociology III 2S030E 

 

Authors:   Mirsada Rizvanovic and Viktoria Zezovska 

 

Supervisor:   Anna-Maria Sarstrand Marekovic 

 

Seminar Date:   January 19, 2012 

 

Theories:   SOC, Exit, Voice and Loyalty 

 

Method:  The method is based on the principles of case studies. We chose to conduct a 

qualitative study through interviews. The choice of interviewees based on 

person’s organizational role that employees in Kronoberg County Council 

with the leadership. The qualitative survey was used because we wanted the 

managers' reactions and experiences related to the change process, more 

precisely research center work. 

 

Empirical:   Presentation of the completed interviews with respondents. 

 

Conclusions:  In our thesis, we concluded that the managers' reactions are not due to 

reorganization in itself but how the change has happened. Their responses 

reflect a resistance to the manner in which the change has been implemented. 

There are people in the organization and not organizational form that is 

important for managers. We think that the factors that influence a successful 

change is employee involvement, the opportunity for a good dialogue before 

the decision is taken, communication and sense of coherence. 
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1. Inledning och bakgrund 

Organisationer har i alla tider haft ett behov av förändring. Dock har förändringstakten och 

förändringskraven ökat de senaste åren. Omorganisation är ett sätt att möta behovet. Trenden som vi 

ser i samhället idag är att stora omorganisationer blivit en vardag, både inom privat och offentlig 

sektor. I nuläget pågår stora omorganisationer i 16 av 21 landsting och regioner. Blickar man bakåt i 

tiden har det gjorts runt ett 50-tal omfattande organisationsförändringar i landstingsvärlden de senaste 

fem åren enligt tidningen Vision
1
 (Warne, 2011, s 1). Oavsett orsak påverkar omorganisationer 

medarbetare och organisationerna tar nya former. Personalen som berörs kan uppleva förändringen på 

olika sätt. Man kan reagera både positivt och negativt på en organisationsförändring. 

 

Att genomföra en organisationsförändring är ingen enkel process. Vid förändringar är det viktigt att 

inte glömma bort individerna som befinner sig i organisationen. Individerna är en avgörande faktor för 

huruvida förändringen lyckas eller inte. Forskning indikerar att cirka 70 procent av alla 

förändringsförsök inte når målet med förändringsarbetet (Bennett & Durkin, 2001) och en orsak till 

svårigheten anses vara individers motstånd, där förändring upplevs som något negativt  

(Angelöw, 1991). Det är viktigt att samtliga i organisationen inte bara förstår hur förändringen ska ske 

utan även varför förändringen sker. Ett vanligt problem vid organisationsförändringar är att motivet 

inte är klargjort eller lätt att förstå (Granberg, 2003).  

 

Oavsett vad det rör sig om för typ av förändring har flera studier påvisat att organisationsförändringar 

framkallar olika reaktioner hos medarbetarna. Inom en personalgrupp kan individers reaktioner på 

förändringen skilja sig åt. I en studie av Oreg (2006) visade det sig att en del anställda var positiva till 

förändringen, medan andra var mer negativa. Orsakerna ansågs vara att sannolikheten var större att en 

del av personalen skulle reagera negativt och vilja att motarbeta organisationsförändringen, jämfört 

med andra i personalen. Skillnaderna ansågs också bero på individernas möjlighet att kunna påverka 

förändringen utifrån sin egen förmåga och individernas självständighet i förändringen (Oreg, 2006). 

Andra orsaker ansågs vara vilken mängd information och dess kvalitet individen fick kring 

organisationsförändringen. Slutligen visade studien att anställdas inställning till förändringen 

påverkades av huruvida övrig personal visade motstånd till organisationsförändringen. Orsaken till att 

anställda hade negativa reaktioner till förändringen, ansågs vara på grund av att de var omgivna av 

kollegor som motarbetade förändringen.  

 

                                                 
1
 Tidningen Vision ges ut av fackförbundet Vision och produceras av SKTF media AB. Tidningen Vision skriver 

främst om frågor som rör arbetslivet för Visions medlemmar som är offentligt och privat anställda med 

anknytning till kommun, landsting och kyrka. 
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I organisationer förs det sällan diskussioner kring hur snabbt eller effektivt organisationsförändringar 

kan genomföras (Allcorn, 2005). Istället funderar man över hur de kan skapa en trygg och säker miljö 

för nya upptäckter, analyser, planering, genomföranden samt responser till oavsiktliga konsekvenser. 

Ett synsätt på strategier för arbetet är att anställda bör delta, acceptera samt förstå förändringen. 

Genom att samtliga organisationsmedlemmar deltar i förändringsarbetet kan motstånd undvikas 

(Allcorn, 2005).  

Flera studier visar att negativa attityder gentemot förändring i sin tur kan förhindra 

förändringsprocessen. Reaktionerna kan få effekter både för individen och för organisationen. De 

negativa reaktionerna påverkar personalens välmående, hälsa och arbetsprestation. För organisationen 

kan konsekvensen bli ineffektiv personal. Det har visats sig finnas orsaker bakom att individer i en 

personalgrupp reagerar på olika sätt på förändring. En orsak visade sig exempelvis vara individens 

möjlighet att påverka utifrån den egna förmågan och individens självständighet i förändringen. 

 

Med tanke på att utvecklingen går snabbare än resurserna växer ställs det krav på att 

vårdorganisationer anpassar sig och att nya metoder och organisationsformer tas fram för att möta 

framtiden. Alla omorganisationer leder oundvikligen till reaktioner hos medarbetarna på olika sätt. 

Hur förändringsprocessen går till tror vi påverkar medarbetarnas reaktioner. För oss är det därför 

intressant att titta närmare på hur individer reagerar på en förändringsprocess. Därför väljer vi att 

studera Landstinget Kronoberg, som nyligen genomgått en omfattande organisationsförändring. 

 

Initiativet till omorganisationen i Landstinget Kronoberg har tagits på ledningsnivå och initierades av 

landstingsdirektören. Det innebar att de dåvarande fyra driftenheterna blev omfördelade i nio i 

centrum. Syftet var, enligt landstingsdirektören, att kunna genomföra planerad utveckling av 

framtidens vård och att uppnå en långsiktig ekonomi. Han upplevde att den gamla organisationen var 

omodern, saknade helhetsperspektiv och att den inte var särskilt välfungerande. Detta trots att 

Landstinget Kronoberg, enligt Öppna jämförelser
2
, hade Sveriges mest nöjda befolkning, hade bland 

de lägsta kostnaderna per patient och uppvisade mycket bra kvalitetsresultat.  

 

För att göra vår studie ännu mer spännande väljer vi att undersöka reaktioner hos medarbetare med 

ledande befattning. I denna studie kallar vi dessa medarbetare för chefer. Vi tror att det kan finnas ett 

samband mellan chefernas reaktioner och hur förändringsprocessen har gått till. Landstingsledningen, 

i form av landstingsdirektören och företrädare för den politiska ledningen, kan ge oss svar på hur 

förändringsprocessen sett ut.  

 

                                                 
2
 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – publiceras i samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 

 



 9 

För att cheferna ska lyckas med sitt chefskap krävs att de kan hantera förändringar. Ledningens roll i 

förändringsarbetet är att få med sig samtliga 5300 anställda, som inte bara ska kunna förstå hur och 

varför förändringen ska ske, utan också medverka i förändringsarbetet. Har inte individerna förståelse 

för organisationsförändringen och vad som är syftet med den är det väldigt svårt att få dem att 

medverka till den. Det ställs krav på cheferna i form av politikernas styrning, konsumenternas krav 

och personalens kamp mot neddragningar. Samtidigt har de det yttersta ansvaret för det praktiska 

genomförandet av förändringsarbete (Hagström, 1990). Organisationsförändringar kan orsaka negativa 

reaktioner, vilka chefer oftast försöker att undvika eftersom motstånd till förändringar kan ha negativa 

effekter på organisationen (Oreg, 2006).  

 

Att genomföra organisationsförändringar är en svår uppgift och vi upplever att det framför allt är svårt 

att nå ut till individerna i organisationen och få dem att arbeta för förändringen. Ett generellt problem 

är att nästan alla organisationer håller på med omorganisationer och att största delen av 

omorganisationerna misslyckas på grund av att man inte lyckas nå ut till individerna. Alla dessa 

omorganisationer leder oundvikligen till reaktioner i personalgrupperna på olika sätt och på olika 

nivåer. Vad är det som gör att de reagerar på ett visst sätt? Hur kan man förstå deras reaktioner i 

förhållande till förändringsprocessen? 

 

1.1 Syftet 

Syftet med uppsatsen är att studera hur cheferna i Landstinget Kronoberg upplever 

förändringsprocessen i samband med omorganisationen samt deras reaktioner på förändringen.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur har cheferna uppfattat anledningen till förändringsprocessen? 

2. Hur kan man förstå deras reaktioner på förändringsprocessen? 

 

I följande kapitel redovisas fakta om den utvalda organisationen samt organisationens uppbyggnad – 

före och efter genomförd omorganisation. 

 

1.3 Landstinget Kronoberg – en vårdorganisation 

Landstinget Kronoberg är en vårdorganisation och vårdorganisationer idag står inför nya utmaningar: 

det etableras nya aktörer på marknaden vilket ökar att konkurrensen, regeringen ställer högre krav på 

ökad effektivitet, ökad tillgänglighet och bättre kvalitet, det sker en ständig kunskapsutveckling inom 

medicin och teknologi, en demografisk utveckling i Sverige med allt fler äldre samt krympta 

ekonomiska ramar. Detta i sin tur ställer krav på såväl inre som yttre effektivitet inom hälso- och 
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sjukvården och det ställer krav på att landstinget ständigt prövar och omprövar sitt sätt att arbeta 

(Engström, 2009).  

 

Hälso- och sjukvården är en viktig del av samhället och det är många aktörer som deltar i styrningen. 

Tre aktörer som är betydelsefulla i detta sammanhang är politikerna, den administrativa ledningen och 

den medicinska professionen. Formellt styr politikerna den administrativa ledningen, som styr den 

medicinska professionen, som i sin tur styr den medicinska verksamheten och personalen där.  

 

Landstinget Kronoberg är en politiskt styrd organisation med Landstingsfullmäktige som högsta 

beslutande organ. Det är den politiska ledningen som beslutar om bland annat mål, riktlinjer, 

skatteutdebitering, budgetens storlek och övergripande uppdrag till verksamheten. Landstinget 

Kronoberg är och har länge varit ett av de mest kostnadseffektiva landstingen i Sverige, trots att 

Kronobergs län har landets äldsta befolkning
3
. I Kronoberg finns två akutsjukhus: Centrallasarettet 

Växjö och Lasarettet Ljungby. Antalet anställda i landstinget är cirka 5300. Fram till september 2009 

bestod hälso- och sjukvården i Kronobergs län av - Länssjukvården (Centrallasarettet i Växjö och 

Lasarettet i Ljungby), Närsjukvården (primärvård och psykiatri), Rättspsykiatriska regionkliniken 

samt Folktandvården, se bild nedan: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar driftenheterna inom Landstinget Kronoberg
4
 

 

Den 9 november 2009 lade landstingsdirektören fram ett förslag till landstingsstyrelsen om en ny 

organisation som slutligen resulterade i nio olika centrumbildningar. 

 

                                                 
3
 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – publiceras i samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 
4
 www.intern.ltkronoberg.se. 

http://www.intern.ltkronoberg.se/
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Figur 1 – Landstinget Kronobergs driftorganisation
5
  

 

Den nya organisationen gjorde att en av de gamla driftenheterna – Länssjukvården splittrades i fem 

olika centrum. Varje centrum har en centrumchef som leder och fördelar arbetet. Tanken med 

omorganisationen var att det skulle leda till en mer effektiv resursanvändning och en förbättrad 

arbetsmiljö. En plattare organisation med kortare beslutsvägar skulle, enligt landstingsdirektören, öka 

förutsättningarna för att tydliggöra verksamhetens uppdrag, vårdens innehåll och uppföljningen av 

resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://intern.ltkronoberg.se/hem/Om-landstinget/Styrdokument/Landstinget-Kronoberg-2009-

2015/Centrumorganisation/ 
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1.4 Disposition  

Kapitel 1: Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel introducerar vi ämnesområdet och ger en bakgrund 

till vårt ämnesval samt belyser varför det är värt att undersöka. Syftet är att skapa ett intresse hos 

läsaren. Vi problematiserar sedan ämnet och kommer till konkreta frågeställningar. Kapitlet avslutas 

med att vi redovisar fakta om den utvalda organisationen, organisationens uppbyggnad – före och efter 

genomförd omorganisation 

 

Kapitel 2: Metod 

I det andra kapitlet beskrivs det metodologiska val vi gjort och det tillvägagångssätt som används i 

uppsatsen. Vidare redovisar vi urvalskriterier för intervjupersonerna och intervjuernas genomförande. 

Därefter följer en diskussion om forskningsetiska principer och hur insamlande data bearbetats.  

 

Kapitel 3: Teori 

Detta kapitel består av en presentation av de teorier som vi har funnit relevanta för 

vår undersökning. De teorier som vi har ansett vara särskilt intressanta Nedler & Tushmans teori och 

deras fyra dimensioner som förklarar typen av omorganisation, Lewins teori om förändringsstadier: 

upptining, förändring och återfrysning, Angelöws tre olika typer av förändringsstrategier toppstyrda, 

representativa och den delaktiga förändringsstrategin. Antonovskys känslan av sammanhang d v s 

KASAM samt Hirschmans teori om exit, voice och loyalty. Teorierna används i analysen för att få en 

djupare förståelse för vår insamlade empiri. 

 

Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel gör vi en analys över vår empiriska studie och jämför studien med vår teoretiska 

referensram  

 

Kapitel 5: Slutdiskussion 

Innehåller diskussion om problemområdet samt presenteras de slutsatser vi kommit fram till i studien. 

Vi avslutar kapitlet med att ge förslag på framtida forskning. 
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2. Metod 

 
I följande avsnitt presenterar vi det metodologiska val vi gjort och det tillvägagångssätt som används i 

uppsatsen. Vidare redovisar vi urvalskriterier för intervjupersonerna och intervjuernas 

genomförande. Därefter följer en diskussion om forskningsetiska principer och hur insamlande data 

bearbetats.

 

2.1 Kvalitativ metod 

Denna uppstats bygger på en empirisk undersökning av chefernas upplever av och reaktioner på en 

förändringsprocess i Landstinget Kronoberg. Inledningsvis bör nämnas att vi båda besitter 

grundläggande kunskaper om förändringsarbete från Programmet för Ledarskap och Organisation på 

Linnéuniversitet i Växjö. Valet av organisation grundar sig på tidigare studier, erfarenheter som 

utvecklats till ett intresse för organisationen. Det bör även nämnas att en av oss arbetar som chef i den 

studerade organisationen och att det har påverkat valet av vilken organisationsförändring som vi ville 

studera. Att arbeta i en organisation som man väljer att studera har sina för- och nackdelar. Fördelarna 

är att snabbt kunna identifiera nyckelpersoner inom organisationen och komma i kontakt med dessa. 

Nackdelen är däremot att man redan har bildat sig en uppfattning och har förutfattade meningar om det 

som ska studeras. Däremot är en av oss författarna verksam i en annan organisation och har bidragit 

till en mer objektiv bild vid tolkning av vårt empiriska material. Våra tidigare kunskaper om 

förändringsarbete har således tillsammans med empirin, påverkat vårt teoretiska utgångsläge.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta för att genom intervjuer samla information 

om chefernas subjektiva upplevelser av en förändringprocess inom Landstinget Kronoberg, då syftet 

var av undersökande karaktär (Patel & Davidsson, 2003). Valet av kvalitativ istället för kvantitativ 

metod grundar sig på syftet att få en djupare bild av chefernas subjektiva upplevelser, inte att ge en 

kvantitativ generalisering av resultatet. Avsikten är att framhäva respondenternas uppfattningar och 

försöka finna ett socialt mönster som framstår som betydelsefullt. Målsättningen med den kvalitativa 

analysmetoden var att komma åt ”mjuk data” där både representanter från landstingsledningen och 

medarbetare med ledande befattning skulle ge oss kunskap om hur förändringsprocessen har gått till i 

Landstinget Kronoberg och vilka reaktioner som har uppstått i förändringsprocessen.  

 

Vårt empiriska material består av intervjuer med landstingsdirektören, en politiker och fyra chefer.  
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2.2 Urval  

Val av organisation grundar sig på att våra tidigare studier har utvecklat ett intresse för organisationen. 

För oss var det också viktigt att den organisationen vi skulle studera nyligen hade genomgått en 

omfattande organisationsförändring. Innan vi hade bestämt oss för vilka personer vi ville intervjua, 

diskuterade vi vilket perspektiv eller synvinkel vi skulle utgå i från. Vi bestämde oss för att fokusera 

på chefernas perspektiv på förändringsprocessen. Därför genomförde vi fyra intervjuer med personer 

som har personalansvar, är verksamma i organisationen och kommer från olika driftenheter.  

 

För att kunna förstå deras reaktioner på förändringsprocessen var vi tvungna att ta reda på hur 

förändringsprocessen gått till och bakgrunden till denna. För att få svar på dessa frågor valde vi att 

intervjua landstingsdirektören i Landstinget Kronoberg som har initierat förändringsprocessen samt en 

företrädare för den politiska ledningen som har godkänt förslaget om omorganisationen.  

Kriterierna vid urval av våra intervjupersoner var att dessa hade personalansvar, hade kunskap om 

förändringsprocessen, varit involverade i förändringsarbetet samt varit verksamma som chefer både 

före och efter förändringsprocessen. 

 

2.3 Datainsamling 

Vi började med att läsa in oss i tidigare forskning, artiklar, olika teorier om ämnet i fråga och annan 

litteratur. Detta tyckte vi var relevant att göra för att få en förståelse till problematiken bakom 

förändringsprocesser. För att få ett helhetsperspektiv om Landstinget Kronoberg som en 

vårdorganisation och deras arbete med förändringsprocessen, har vi sökt data på deras Intranät. Vi 

granskade dokument som var publicerade på deras Intranät i samband med förändringsprocessen som 

exempelvis nyhetsbrev, landstingdirektörens videosekvens som var riktat till medarbetarna i 

Landstinget Kronoberg. Sekundärmaterialet gav oss en bra grund och förståelse för 

förändringsprocessen och förändringsarbeten inom hälso- och sjukvården.  

 

Vårt tillvägagångssätt vid insamling av det primärmaterialet baseras på kvalitativa 

forskningsintervjuer. Tanken med intervjuerna var att samla in relevant data för att förstå chefernas 

reaktioner på förändringsprocessen och hur förändringsprocessen har gått till utifrån 

nyckelpersonernas berättelse.  

 

Intervjufrågorna som riktades till representanterna från landstingsledningen om bakgrund till 

omorganisation hade som syfte att hjälpa oss få kunskap om hur förändringsprocessen gått till i 

Landstinget Kronoberg - vem som initierade förändringsprocessen och vad som var bakgrunden till 

omorganisationen. Det materialet är viktigt för vår studie eftersom det hjälper oss att kunna förstå 

medarbetarnas reaktioner på förändringsprocessen. 
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2.4 Intervjuer 

Kvale (1997) menar att forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärden, där den 

muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Den intervjuform vi använde oss av är så 

kallad halvstrukturerad, d v s intervjun är varken ett helt öppet samtal eller följt av ett strängt 

strukturerat frågeformulär.  

 

Vidare använde vi oss av en intervjuguide som vi kallar för diskussionsunderlag och fungerade som 

verktyg för att få en viss struktur på intervjusamtalet så att diskussionerna kunde hålla sig inom ramen 

för studiens syfte. Intervjuguiden (Se Bilaga 1). Vid intervjuerna var vi båda två närvarande. 

Intervjuerna tog mellan 0,5 till 1 timme och vi valde att spela in intervjuerna. Vår uppfattning är att 

samtliga respondenter visade uppriktighet och förmedlade egen uppfattning på de områden 

intervjuerna behandlade, dessutom var samarbetsviljan god.  

 

2.5 Bearbetning av data 

Vi började med att skriva ut de bandade intervjuerna i fulltext. Därefter läste vi noggrant igenom de 

skriftliga anteckningarna och började med att systematisera intervjumaterialet. Det här är ett sätt att 

analysera en stor mängd kvalitativ information som kommer fram i en intervju (Halvorsen, 1992). Vi 

letade efter sådant som var karaktäristiskt för de intervjuade. Kunde vi finna några mönster och 

relationer i våra data? Såg vi likheter? Såg vi skillnader? Vi förde ett fritt resonemang sinsemellan 

utifrån våra frågeställningar. Vår analys av data präglades av att först försöka tematisera den 

insamlade informationen, för att sedan i kortare ordalag beskriva vad vi hade funnit av intresse för vår 

analys. Utgångspunkten var att ha ett kritiskt förhållningssätt genom hela intervjuprocessen d v s vid 

frågeformuleringen, intervjusituationerna, analysen och rapporteringen av de svar vi erhöll. 

 

2.6 Etik  

Målet med uppsatsen har varit att presentera en intressant, men också trovärdig uppsats. Under arbete 

med uppsatsen har vi försökt förhålla oss kritiska till våra källor, såväl primär- som sekundära.  

Våra riktlinjer under hela uppsatsen var att inte orsaka några som helst konsekvenser för varken 

respondenterna eller organisationen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska hänsyn tas till etiska aspekter 

när intervjuer ska utföras. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Vi har uppfyllt informationskravet genom att informera respondenter om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Vi förklarade närmare att resultatet av intervjuerna skulle användas till en 

uppsats och inte i något annat sammanhang. Därmed har vi uppfyllt nyttjandekravet. Samtyckeskravet 
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där respondenter bestämmer själva över sin medverkan har också uppfyllts. Vidare informerade vi om 

rätten för de medverkande personer att vara anonyma i det publicerade materialet. Dessutom namnger 

vi inga intervjuade chefer eller talar om på vilka enheter de arbetar. Därmed försvårar vi en eventuell 

härledning av deltagarna i studien och uppfyller konfidentialitetskravet. Vi tror på att respondenterna 

då tenderar att svara mer öppet. Förutom landstingsdirektören och politikern valde övriga respondenter 

att vara anonyma. 

 

2.7 Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att ge en djupare bild av chefernas upplevelse, inte att generalisera resultatet.  

Vi har gjort vår studie genom kvalitativa intervjuer och anser att det var det lämpliga sättet för denna 

studie. Syftet var att förstå upplevelser och inte att mäta data. Därför uteslöt vi kvantitativ metod.  

Då vi genomförde en kvalitativ studie kan vi inte uttala oss om reliabilitet. Kvale (1997) förklarar att 

reliabilitet gäller kvantitativa studier, för att uppfylla en hög reliabilitet krävs att situationen i alla 

avseenden ska vara standardiserad. Den kvalitativa metoden förutsätter däremot en låg grad av 

standardisering. 

 

Ett problem var tidpunkten då vi utförde våra intervjuer innan julhelgerna och vi hade inte så mycket 

tid på oss. Det var problematiskt att få politikern att ställa upp med kort varsel men till slut kunde vi 

komma överens om en tid för intervjun som då inträffade efter julhelgen. De övriga respondenterna 

ställde upp med kort varsel, detta tack vare att en av oss jobbar i organisationen och känner dessa 

personer. Intervjutillfällenas validitet ökades genom inspelningen då vi båda kunde koncentrera oss på 

respondenterna (Kvale, 1997). Vidare underlättade inspelningen sammanställningen av intervjusvaren.  

 

Vi anser att det som diskuteras i denna uppsats om Landstinget Kronobergs förändringsprocess i 

många avseende även kan gälla andra landsting och till och med andra politiskt styrda organisationer 

såsom kommuner etc. I vår uppsats anser vi att vi har bra relevans mellan det ämnet vi undersökt och 

valda teorier, som presenteras i nästa kapitel. 
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3. Teoretisk referensram 

 
Kapitlet inleder vi med att presentera sjukvårdsorganisationernas aktörer som deltar i styrningen. 

Därefter redogör vi för organisationsförändringar och ledningens roll i förändringsprocesser. Vi 

beskriver de reaktioner som en förändringsprocess framkallar hos medarbetare. Efter det redogör vi 

för de viktiga hörnstenarna för en lyckad förändringsprocess såsom delaktighet, kommunikation och 

känslan för sammanhang. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattning och argumentation på vår 

teoretiska referensram.

 

3.1 Sjukvårdsorganisationer 

Hälso- och sjukvården är en viktig och vital del av samhället. I hälso- och sjukvården är det många 

aktörer som deltar i styrningen. Tre aktörer som enligt Hallin & Siverbo (2003) är betydelsefulla i 

detta sammanhang är politiker, administrativ ledning och den medicinska professionen. Stora 

sjukvårdsorganisationer kan sägas ha byråkratiska drag och som enligt Hallin & Siverbo (2003) kan de 

svenska landstingen ses som byråkratiska organisationer med många hierarkiska nivåer. De förklarar 

att formellt styr politikerna i organisationens topp den administrativa ledningen, som styr den 

medicinska professionen, som styr den medicinska verksamheten och personalen där.  

 

Politikernas uppgift förklarar Hallin & Siverbo (2003) är att företräda befolkningen och att styra 

verksamheten och har därför både en företrädarroll och en styrningsroll. 

Vad påverkar organisationerna och organiseringen och därmed behovet om organisationsförändringar 

beskrivs i kommande text. 

3.2 Organisationsförändringar  

Flertal har forskat inom ämnet organisationsförändring och förklarat begreppet utifrån sin forskning. 

En organisatorisk förändring enligt Jones (2007) är en process där en organisation rör sig från ett 

nuvarande tillstånd till ett önskad framtida tillstånd. Angelöw (1991) menar att en 

förändringsbenägenhet är en förutsättning för att organisationer ska kunna överleva och bemästra det 

ökade förändringstrycket.  

 

Förändringar kommer ofta som överraskningar för de inblandade och det är svårt att styra 

förändringsprocesser.  I talet om förändringar finns enligt Czarniawska (2005)  en underförstådd tanke 

om att förändringar är lika med förbättringar och framsteg, men de kan lika väl innebära försämringar 

och förfall. 

 

Allt oftare hävdas det att organisationer måste utveckla förändringsförmågan för att kunna överleva. 

Hälso- och sjukvård alltid står inför stora utmaningar relaterat till den tekniska och medicinska 
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utvecklingen, ökade behov, och krav på tillgänglighet samt begränsade resurser och som enligt 

Engström (2009) är ett komplicerat kluster av relationer, kunskap, politik, pengar och förväntningar 

och att den har dessutom många intressenter med olika behov att ta hänsyn till i sin verksamhet. För 

organisationens långsiktiga överlevnad krävs enligt Engström (2009) såväl kostnadseffektivitet, 

processreliabilitet samt goda relationer mellan ledning och medarbetare.  

 

3.2 Ledningens roll i förändringsprocesser 

Karlsson (1991) poängterar att i själva förändringen finns en företagslednings intresse. Johansson & 

Heide (2008) betonar att det är organisationens ledningsgrupp som fattar besluten om genomgripande 

förändringar i organisationen och de menar att initiativet kan komma från händelser i omvärlden, från 

cheferna i ledningsgruppen eller från olika delar av organisationen. Men oavsett om 

förändringsinitiativet kommer från medarbetarna eller utifrån måste enligt Johansson & Heide (2008) 

cheferna i ledningsgruppen ta ställning till det och besluta hur det ska hanteras. 

 

I förändringsprocesser är det oftast ledningsgruppen som beslutar hur förändringen ska genomföras 

och kommuniceras. Däremot har enligt Johansson & Heide (2008) cheferna i ledningsgruppen ett 

mentalt försprång. De har tid att diskutera olika alternativ och förbereda sig för förändringen. 

Johansson & Heide (2008) menar att när en organisation står inför en förändring har ledningen en 

viktig uppgift redan i analysfasen att lyssna inåt i organisationen, att vara lyhörda för medarbetarnas 

erfarenhet, idéer och uppfattningar. Vidare påpekar de att genom att involvera medarbetarna redan i 

analysfasen kan ledningen både få ett bättre beslutsunderlag och underlätta den kommande 

implementeringen av beslutet.  

 

I den här fasen är det vidare viktigt enligt Johansson & Heide (2008) att ledningen stöttar övriga 

chefer i organisationen. Om inte cheferna längre ut i organisationen får möjlighet till en tydlig och 

öppen kommunikation med sin egen chef, då blir det svår för dem att kommunicera med de egna 

medarbetarna på ett bra sätt. I det här skedet menar Johansson & Heide (2008) att ledningen bör sträva 

efter att ge övriga chefer en så tydlig bakgrundsbild som möjligt och beskriva vad det är för problem 

eller möjligheter de står inför.  

 

3.3 Reaktioner vid organisationsförändringar 

3.3.1 Motstånd 

Oavsett typen av förändringen har flertal studier påvisat att organisationsförändringar framkallar 

motstånd hos medarbetarna, vilket enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) kan beror på rädsla för det 

okända, förlust av identitet, ändrade maktförhållanden, dubbelarbete, hot om personlig förlust, ändring 

av den symboliska ordningen och att sociala band bryts. Detta då människor, enligt Angelöw (1991), 
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har skilda behov av förnyelse, förändring, utveckling och nya utmaningar. Jacobsen (2005) menar att 

en förändring är en emotionell process som aktiverar olika tolkningar och uppfattningar av 

verkligheten.  

 

Människor enligt Jacobsen (2005) tolkar förändringsförsök på olika sätt d v s samma förändring 

uppfattas helt olika av olika människor eller grupper och därför är omöjligt för ledningen att förutse 

vilka reaktioner kommer att uppstå. Den största oron vid en organisationsförändring tycker Jacobsen 

(2005) är kring vad som kommer att hända med den enskilde medarbetaren. Angelöw (1991) menar att 

om förändringen är självvald eller påtvingad kan också komma att påverka hur individen upplever 

förändringen. 

 

I en studie av Oreg (2006) visade det sig att en del anställda var mer positiva gentemot förändringen, 

medan andra var mer negativa. Orsakerna ansågs vara att en del av personalen hade större sannolikhet 

att uppleva negativa reaktioner och att motarbeta organisationsförändringen, jämfört med andra i 

personalen. Skillnaderna ansågs också bero på individernas förmåga att kunna påverka förändringen 

utifrån egen förmåga och individernas självständighet i förändringen (Oreg, 2006).  

 

Andra orsaker ansågs vara vilken mängd och kvalitet individen fick gällande informationen kring 

organisationsförändringen. Slutligen visade studien att anställdas inställning till förändringen 

påverkades av huruvida övrig personal visade motstånd till organisationsförändringen. Orsaken till att 

anställda hade negativa reaktioner till förändringen, ansågs vara på grund av att de var omgivna av 

kollegor som motarbetade förändringen.  

 

Att hantera motstånd 

En viktig uppgift för ledningen i en organisation är enligt Jacobsen (2005) att hantera motstånd och 

svårigheter vid förändringar. En effektiv förändringsprocess beskrivs ofta i termer av ett antal olika 

faser och Engström (2009) tycker att det är primärt att skapa en känsla av nödvändighet, formulera en 

vision för den nya och att sätta samman ett starkt team för att driva förändringsprocessen. Vidare 

menar hon att det bör tas fram kortsiktiga resultat för att ge trovärdighet till processen och ”avväpna” 

motståndarna. 

 

Tillit till ledningen och organisationen utgör enligt Engström (2009) grunden för att kunna fullgöra 

genomgripande förändring och hon menar att en omorganisation inom hälso- och sjukvården 

engagerar inte bara de som ska genomdriva dem utan även de som möter patienter eller medborgare.  

 

I dessa sammanhang menar Engströms (2009) att det är viktigt att varken ledare eller medarbetare ser 

sig som offer för omständigheterna och hemfaller till ett defensivt förhållningssätt till verksamheten 
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och sin egen insats, utan aktivt arbetar för att förändringarna ska bli så genomtänkta och hållbara som 

möjligt. 

 

3.3.2 Exit, voice och loyalty 

Hirschman (1972) har utvecklat en teori om exit, voice and loyalty (EVL) eller Sorti/utträde, protest 

och lojalitet på svenska, som beskriver när och Hirschman(1972) förklarat begreppen och menar att 

Exit innebär att man väljer att lämna en organisation på grund av olika skäl, medan voice innebär att 

personen i fråga stannar kvar i organisationen och istället väljer att uttrycka sitt missnöje. Enligt 

Hirschman (1972) behöver dock det ena inte utesluta det andra utan de kan även fungera som en 

kombination av varandra. Men förhållandet mellan de två handlingarna är komplicerat. Å ena sidan 

kan voice vara mer effektivt om det finns ett hot om exit men å andra sidan kan exit vara ett enklare 

tillvägagångssätt än att uttrycka sig via voice (Hirschman, 1972).  

 

Dowding et al (2000) presenterar fyra alternativ som är möjliga via denna kombination av exit och 

voice och hänvisar till Hirschmans 

teori om EVL: 

 

 ett av alternativen är att man genomför en så kallad högljudd exit där man 

uttrycker sitt ogillande men på grund av olika skäl ändå väljer att lämna 

organisationen 

 det andra är att man inte förvarnar om sin exit utan väljer att på ett diskret 

sätt lämna organisationen 

 det tredje alternativet innebär att man uttrycker sitt missnöje men väljer att 

stanna kvar i organisationen då en del förbättringar kan ha gjorts 

 det sista alternativet innebär att man lider i tysthet och hoppas på att bli 

övertygad om att förbättringar kommer att göras 

 

Enligt Hirschman (1972) är exit och voice en fråga om lojalitet, där en medarbetare som är lojal har 

mindre tendens att använda exit och istället göra sin röst hörd vid missnöje. Graden av lojalitet enligt 

Hirschman (1972) beror på hur mycket en person investerat i organisationen och kan beskrivas med 

hjälp av två faktorer. Den ena menar han att det beror på hur starkt personen identifierar sig med 

lojalitetsobjektet medan den andra beror på hur mycket personen investerat i lojalitetsobjektet, 

exempelvis en person som utbildat sig inom sjukvården har ägnat flera år till att utbilda sig. 

 

Om man är lojal till sin enhet kan man acceptera olika förändringar utan att lämna enheten, då man 

istället väljer att stanna kvar och yttra sitt missnöje (Hirschman, 1972). Däremot menar Hirschman 
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(1972) att oavsett graden av lojalitet kan exit ändå förekomma. Lojaliteten uppskjuter därmed exit 

enbart till en viss gräns där exit kan bli ett faktum om missnöjet blir för stort sammanfattar  

Hirschman (1972). 

 

3.4 Delaktighet 

Alla organisationer bemannas och leds av människor och utan människor kan de inte existera. Enligt 

Engström (2009) finns det belägg för att det existerar en stark koppling mellan hur organisationer styr 

medarbetare och de ekonomiska resultaten för organisationen, men också vilken organisationsform 

verksamheten tillämpar kan enligt Wolvén (2000) öppnas eller stängs möjligheterna till delaktighet, 

inflytande och eget ansvar bland medarbetarna.   

 

Medarbetarskap kan enligt Engström (2009) definieras som relation såväl till det egna arbetet som till 

arbetsgivaren och att medarbetaren kan också i samspel med den formella ledaren ses som medskapare 

av organisationens ledarskap.  Hon poängterar att medarbetarna måste vara motiverade för att få en 

effektivare organisation och kunna hantera förändringarna framgångsrikt. Enligt Jones (2007) anses i 

dag medarbetarna vara en av organisationens värdefullaste resurser och avgörande för huruvida 

organisationen blir effektiv och framgångsrik eller inte. 

 

Wolvén (2000) menar att ju mer humanorganisationsstruktur man tillämpar inom verksamheten, desto 

högre grad av delaktighet, inflytande och eget ansvar tenderar att förekomma. Resultatet av Engströms 

(2009) studier visar att medarbetarnas delaktighet, förmågan att kunna balansera denna delaktighet, 

samt tilliten till ledningen och dess förmåga tycks utgöra grundpelare för att kunna åstadkomma 

genomgripande förändringar, men även för att få den dagliga verksamheten att fungera effektivt.  

 

I stället för att begränsa medarbetarnas ansvarsområden eller byta ut dem, är det viktigt enligt Norén 

(2009) att hela organisationen försöker arbeta tillsammans. Det viktiga enligt Norén (2009) är inte hur 

man ska nå målen utan att målen nås på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför menar Norén (2009) 

att organisationerna fungerar bäst genom att man i viss grad tillämpar Human Resources eller 

Empowerment inom verksamheten där medarbetarna tillåts ett ökat inflytande och ansvar över arbetet.  

 

3.5 Känslan av sammanhang - KASAM 

Ledningens roll är att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet d v s känsla av 

sammanhang eller mer känt som Antonovskys KASAM - begreppet.  Antonovsky (2005). Han 

förklarar dessa begrepp enligt nedan: 
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Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig 

snarare än som kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig. 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, med 

vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man utsätts för.  

Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent som innebär att vara delaktig och medverkande 

i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter. 

Antonovsky understryker att man inte får se delbegreppen som självständiga enheter utan de 

står i relation till varandra. 

 

3.6 Kommunikation  

En viktig aspekt som Johansson & Heide (2008) påpekar är vikten av kommunikationen under 

förändringsprocessen och att kommunikationen mellan organisationsmedlemmar är avgörande för 

resultatet av en planerad förändringsprocess, eftersom det är ur den laterala och informella 

kommunikationen som medlemmarnas förståelse uppstår. 

 

Forskare på senare tid har alltmer understrukit att bristen i den interna kommunikationen är en av de 

främsta faktorerna som gör att planerade förändringar i organisationerna misslyckas. Johansson & 

Heide (2008) anser att vid planerade förändringar som drivs av ledningen är det särskilt betydelsefullt 

för medarbetarna att få veta varför förändringen genomförs och vad den kommer att innebära för 

organisationen som helhet, för organisationens enheter och för dem som individer. De menar att det är 

viktigt hur cheferna presenterar förändringarna och är grundläggande om medarbetarna kommer att 

uppfatta dem på ett positivt sätt eller negativt sätt och hur medarbetarna kommer att bli påverkade. 

Innebär förändringen fördelar eller nackdelar för avdelningar och individer? Är cheferna själva 

övertygade osv.? 

 

3.7 Sammanfattning och argumentation 

Vår teoretiska referensram baseras på forskning som är relevant för vår studie. Det var bl a Engströms 

(2009) forskning som matchade vår strävan att hitta bra förklaringar om förändringsprocesser. En 

kompletterande bild gav Angelöws (1991) studie om förändringsprocesser i allmänhet, dess verkan på 

medarbetare samt reaktioner vid en omorganisation i synärheten.  

I vårt intresse var också att uppmärksamma ledningens roll i dessa processer. Till vår hjälp har vi 

använt oss av Johansson & Heides (2008) och Karlssons (1991) forskning som rekommenderar ett 

antal beprövade tillvägagångssätt för en lyckad förändringsprocess.   
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Att förstå reaktionerna som framkallas hos medarbetarna under en förändringsprocess är centralt i vår 

studie. Sökningen ledde oss till forskning som hade liknande slutsatser.  Det övergripande var att 

förändringsprocesser leder till motstånd hos de flesta medarbetare, både formellt och informellt.  

 

Följaktligen till detta var vi intresserade av vilka val medarbetarna gör när de känner motstånd. En bra 

förklaring till deras agerande fann vi i Hirschmans (1972) teori om exit, voice och loyalty (EVL), som 

beskriver hur medarbetare tar beslutet att antingen lämna organisationen eller uttrycka sitt missnöje 

med denna och i vår studie applicerar vi denna på chefernas reaktioner och agerande. Vi tillämpar 

denna teori som ett hjälpmedel för att skapa en bättre förståelse för chefernas syn på 

förändringsprocessen och valen de gjorde i samband med den. 

 

Slutligen för oss vad det viktigt att försöka identifiera faktorer som är viktiga i en förändringsprocess 

för att minska de negativa reaktionerna på förändringsprocessen.  Vi kom fram till att de viktiga 

faktorer som förespråkas för en lyckad organisationsförändring är bl a delaktighet, kommunikation 

och känslan av sammanhang.   

 

Betydelsen av delaktighet förespråkas av flera forskare och inte minst Engström (2009) som gav oss 

en tydlig poäng i den.  Johansson & Heide (2008) gav oss en övertygande förklaring om 

kommunikationens betydelse i en förändringsprocess. Vi har också använt oss av Antonovsky (2005) 

teori om känsla av sammanhang d v s KASAM för att få en uppfattning om det har funnits en 

meningsfullhet och begriplighet under förändringsprocessens gång.  

 

Övrig forskning hjälpte oss att göra vårt studiepussel fullbordat, som förträffligt kompletterar de olika 

delarna och gav oss ett helhetsperspektiv. Vi kunde konstatera att det finns en mängd av forskning 

som berör samma ämnen som vår studie handlar om. Dessa hjälpte oss att kunna se sambandet mellan 

de olika delarna i förändringsprocessen och underlättade vår studie i den meningen att vi snabbt och 

enkelt kunde se de relevanta beståndsdelarna i en förändringsprocess. 
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4. Redovisning av resultatet 

 
I detta kapitel analyseras den tematiska redovisningen med hjälp av den teoretiska referensramen.  

 

Läsaren kommer nu att få ta del av det empiriska material som kom oss till handa under intervjuer med 

både representanter från landstingsledningen och med chefer på andra nivåer i Landstinget Kronoberg. 

Från landstingsledningen intervjuade vi landstingsdirektören och en företrädare för den politiska 

ledningen. Vi intervjuade också fyra chefer inom organisationen. 

 

4.1 Förändringsprocessen i Landstinget Kronoberg 

Intervjufrågorna som riktades till representanterna från landstingsledningen om bakgrunden till 

omorganisation hade som syfte att hjälpa oss att få kunskap om hur förändringsprocessen gått till i 

Landstinget Kronoberg. Det materialet är viktigt för vår studie eftersom det hjälper oss att förstå 

medarbetarnas reaktioner på förändringsprocessen. 

 

Enligt Nadler & Tushmans modell (refererad i Jacobsen & Thorsvik 2002, s.442) finns fyra olika 

dimensioner för att kvalificera olika typer av förändringar. Den studerade organisationen, Landstinget 

Kronoberg har genomgått en så kallad ”omorientering” som bygger på proaktiva förändringar där 

organisationer genomgår omfattande omstruktureringar det vill säga en strategisk förändring. 

 

4.1.1 Bakgrund till omorganisation 

Respondenterna fick beskriva vad de uppfattade var bakgrunden till omorganisationen. Det visar sig 

att det finns olika uppfattningar om bakgrunden till förändringsprocessen. Landstingsdirektören 

initierade förändringsprocessen eftersom han upplevde att den gamla organisationen i grunden var 

omodern, inte fungerade väl då det saknades ett helhetsperspektiv för Landstinget Kronoberg. Enligt 

företrädaren för den politiska ledningen var bakgrunden att få ihop de olika delarna i länet så mycket 

som möjligt. Hon berättar att det var så centrumbildningstanken föddes och att den inte är originell på 

något sätt eftersom den finns på flera håll i landet. 

 

Här har vi en landstingsdirektör som verkligen propagerat för att vi måste ha bättre styrning 

och ledning i organisationen. Den här nya centrumorganisationen är bra för just ledning och 

styrning. Vi tror att den här organisationen underlättar så småningom. (Politikern) 

 

Cheferna vi intervjuade hade däremot ingen klar bild över varför organisationen skulle förändras. De 

intervjuade cheferna var skeptiska till det resonemanget som fördes kring varför landstingsdirektören 

var tvungen att omorganisera. Trots hans försök att få medarbetarna att förstå varför det skulle göras 
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har cheferna ingen klar bild över varför organisationen skulle förändras. De spekulerade kring olika 

anledningar till omorganisationen. De upplevde att landstingsdirektören var missnöjd med vissa 

personer i den gamla organisationen och att det var anledningen till att en ny organisation kom till. 

 

Det fanns nog skäl som man skrev på papper och spred officiellt och det fanns en sorts annan 

agenda också. När man river upp en organisation så gör man det för att man är missnöjd med 

en gammal organisation och den agendan diskuterades inte särskilt mycket – åtminstone inte 

utifrån ledningens håll. Den officiella handlade om att skapa en plattare organisation för att 

låta verksamheten komma närmare beslut. (Chef 1) 

 

Jag tror att det var viktigt för landstingsdirektören och splittra vissa strukturer för att få eget 

grepp om sin organisation. Vad som rörde sig i landstingsdirektörens huvud - det är omöjligt 

och veta. (Chef 2) 

 

Chefernas bild av den gamla organisationen var att den var välfungerande och hade alla möjligheter, 

dock är landstingsdirektören av en annan åsikt. Eftersom en av driftenheterna – länssjukvården 

ständigt uppvisade dåliga resultat upplevde han att den gamla organisationen inte fungerade, däremot 

gick landstinget i sin helhet med plusresultat. Enligt landstingsdirektörer har den nya organisationen så 

här långt presterat positiva resultat ekonomiskt sett och det tycker han är ett bra bevis på att den nya 

organisationen fungerar väldigt bra. 

 

Cheferna var inte delaktiga i förändringsprocessen och det kom som en fullständig överraskning för 

samtliga, som enligt Angelöw (1991) tyder på en toppstyrd strategi. Den toppstyrda 

förändringsstrategin präglas av att det är ledningen som ansvarar för att identifiera problemet och 

därefter forma lösningen. Den har få aktörer, vilket också är fallet i den studerade organisationen. 

Lösningen presenteras efter att allt har utarbetats och idén med strategin är att ha så få som möjligt 

involverade i processen. Enligt Angelöw (1991) möts ofta denna typ av strategi med motstånd bland 

anställda på grund av brist på delaktighet.  

 

Förändringsprocessen initierades av landstingsdirektören i september 2009 och det var också han som 

hittade en form för hur organisationen skulle se ut. Han gav också bilden av hur man ska jobba med 

den nya driftorganisationen. Informationen gick ut till landstingsstyrelsen och alla partier som sitter i 

fullmäktige om att han hade för avsikt att skapa en ny driftorganisation och varför. Därefter inledde 

han diskussionen i samverkansgruppen och först då informerades alla chefer om att en omorganisation 

står för dörren. Sedan dess har han jobbat med att förbereda och genomföra den, och nu ett och ett 

halvt år senare utveckla den nya driftorganisationen. Cheferna fick i uppdrag att säkerställa vilka 
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kliniker som skulle ingå i respektive centrum. Landstingsdirektören ville få den nya organisationen på 

plats så snabbt som möjligt. Även politikern tyckte att det gick för snabbt. 

 

Jag sa till alla att jag ville ha det här på plats den 1/3 2010 och då skrattade alla åt mig och 

trodde inte ett ögonblick på detta men tre månader senare var den i alla fall på plats. Grejen 

var inte att starta ett arbete som innebar att man skulle utreda förutsättningarna för att skapa 

en ny driftorganisation. (Landstingsdirektör) 

 

Enligt Lewins (1947) teori (refererad i Angelöw, 1991) om förändringsprocesser är det tre olika faser 

som genomgås under en förändringsprocess. Under upptiningsfasen väcks ett behov, förståelse och en 

beredskap för förändring. Förändringsfasen handlar sedan om att åstadkomma nya normer och 

handlingsmönster och den tredje fasen – återfrysningen innebär att den genomförda förändringen 

stabiliseras och blir permanent. Under den förändringsprocessen som är genomförd i Landstinget 

Kronoberg har det inte gjorts någon beredskap och skapats förståelse för förändringen det vill säga den 

första upptiningsfasen har inte varit aktuell i organisationen. De intervjuade cheferna har förståelse för 

att en organisationsförändring ska göras snabbt men att själva förarbetet inför beslutet kräver lite mer 

tid, delaktighet, öppenhet och dialog, och att ledningen också vågar ta emot en del kritik. 

 

Ett antal chefer i den gamla Länssjukvården fick börja fundera på uppdraget, den verksamhet som då 

fanns i Länssjukvården skulle bli ett antal centrum. Landstingsdirektören berättade att för honom var 

det viktigt i förändringsarbetet att skapa en tydlig målbild för medarbetarna, försöka förklara varför 

man gör en organisationsförändring och skapa möjligheter för medarbetarna att förhålla sig till det och 

medverka till det. 

 

Att förstå varför ska vi åstadkomma, samtidigt som det byggs på allas engagemang och 

delaktighet förstås. Det är det viktigaste. (Landstingsdirektör) 

 

Det förekom ingen diskussion i ledningsgruppen inför organisationsförändringen, enligt en av 

cheferna, och det var nog väldigt få människor som visste om att den överhuvudtaget skulle inträffa. 

De intervjuade cheferna opponerade sig på sättet som organisationen presenterades på. En respondent 

försökte beskriva det på följande sätt: 

 

Istället för att försöka sälja in organisationen för sina egna villkor och presentera att den är 

bra av många skäl så kritiserade man den gamla organisationen. Det är jag kritiskt till, inte 

organisationsförändringen i sig själv. (Chef 4) 
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Vår empiri visar på att cheferna känner sig besvikna över hur ledningen initierat förändringen och att 

de inte känt någon som helst delaktighet i beslutsprocessen. Några av cheferna involverades i slutet på 

den processen när det skulle bestämmas vilka kliniker som skulle ingå i vilket centrum. Det kommer 

fram att cheferna saknar tillit till ledningen. De tycker att ledningen försökte ge en bild av den gamla 

organisationen som dåligt fungerande och angav det som skäl till att ändra organisationsstrukturen. 

Cheferna känner inte igen den beskrivningen och tappade förtroende för ledningen. Tillit till ledningen 

och organisationen utgör, enligt Engström (2009), grunden för att kunna fullgöra genomgripande 

förändringar och hon menar att en omorganisation inom hälso- och sjukvården engagerar inte bara de 

som ska genomdriva den, utan även de som möter patienter eller medborgare. 

 

4.1.2 Organisationsstrukturens betydelse för respondenterna 

Intervjufrågorna som riktades till våra respondenter hade som syfte att försöka belysa deras 

uppfattning av organisationsstrukturens betydelse. Trenden idag är att omorganisera och en av 

omorganisationerna belyser vi i vår studie. Hur viktigt är det egentligen med organisationsstrukturen? 

Har landstingsledningen och cheferna samma syn på hur viktigt det är med organisationsformen? 

Empirin som vi redogör för i följande text hjälper oss dels för att förstå respondenternas resonemang 

kring vikten av organisationsstrukturen och dels att fånga upp vad de upplever är en bra 

organisationsstruktur. 

 

Mot bakgrund av vår empiri kan vi konstatera att organisationsstrukturen har olika betydelse för våra 

respondenter. Landstingsdirektören och politikern är av den uppfattningen att organisationsstrukturen 

är viktig för organisationens framgång. Däremot tycker politikern att ett bra ledarskap har den största 

betydelsen. Cheferna däremot ger uttryck för att det är människorna i organisationen som är det 

viktiga och att organisationsstrukturen inte har så stor betydelse. Oavsett hur man organiserar uppstår 

det gränssnitt och det är hur man hanterar dessa som avgör om organisationen är bra eller dålig. De 

tror inte på att man behöver rita nya organisationer för att lösa problem och enligt dem hade den gamla 

organisationen alla förutsättningar för att klara framtidens utmaningar.  

 

Att riva sönder organisationsträd är fullständigt meningslöst och inom de flesta 

organisationer, som inte är alldeles för galet triggade, kan man uppnå de syften man vill. 

(Chef 4) 

 

Jag tror det är människor och deras inneboende godhet, kraft och styrka. Det kostar oändligt 

mycket energi att omorganisera. Jag tror att man måste ha väldigt stor respekt för det. 

(Chef 2) 
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Jag tror mycket väl att den här organisationen skulle kunna fungera med rätt gummor och 

gubbar på rätt poster, med rätt klimat. Den kan fungera lika bra som den gamla fungerade. 

Jag är väldigt anti mot att vissa organisationer är bra och vissa är dåliga utan nästan vilken 

organisation som helst kan fungera bra när den får rätt näring. (Chef 3) 

 

Cheferna tycker att det som har blivit bra med den nya organisationen är att en del kliniker har slagits 

ihop och att det har haft positiv inverkan på samarbetet men att centrumorganisationen inte var 

nödvändig att genomföra för att kunna slå ihop klinikerna. Det som alla är överens om är att den nya 

organisationsstrukturen inte har påverkat den enskilda medarbetaren. De intervjuade cheferna upplever 

att kunskapens betydelse är mycket viktigare än organisationsformen medan landstingsdirektören 

tycker att den nya organisationsformen har klart bättre förutsättningar för att möta framtiden. Dock är 

chefskapet, enligt landstingsdirektören, det som är avgörande om en organisation fungerar eller inte. 

 

Vägarna för att leda, styra, sprida information, ha dialog i båda riktningarna har fått mycket 

bättre förutsättningar. Hur bra det går eller hur dåligt det går, beror faktiskt på våra chefers 

förmåga att hantera sitt ledningsuppdrag i den nya organisationen. Det är helt avgörande på 

vilket sätt centrumchefer, verksamhetschefer, avdelningschefer sköter sitt jobb. 

(Landstingsdirektören) 

 

De intervjuade cheferna upplevde inte att organisationen har blivit plattare som det var tänkt från 

början. Eftersom en av driftenheterna från den gamla organisationen splittrades och det bildades fem 

centrum, upplever cheferna att centrumbildningen innebär fler stuprör. För dem är det en stor 

utmaning att samverka över de stuprörsgränserna som tillkommit i samband med omorganisationen. 

Enligt dem finns linjen fortfarande – det är bara att man har splittrat upp det. Enligt 

landstigsdirektören är det tack vare den nya organisationen som patientsäkerheten har fått plats på 

agendan som ett diskussionsämne. Han tycker att de diskuterar mycket mer än vad de gjorde innan. En 

av de intervjuade cheferna tycker att patientsäkerheten var en av de bärande drivkrafterna i den gamla 

organisationen. Det är trots allt landstingsdirektören som bestämmer vad som ska diskuteras. 

 

Den som håller i ledningsgruppsmöten är den som sätter agendan – landstingsdirektören. Det 

var han som satte agendan i den gamla organisationen och även i den nya. (Chef 4) 

 

Den nya organisationsstrukturen har påverkat ekonomin positivt, enligt landstingsdirektören. Att 

ekonomin blev så mycket bättre efter omorganisationen ställer sig cheferna väldigt frågande till. De 

har inte gjort några besparingar, inte avskedat personal, inte effektiviserat processerna och den 

enskilda medarbetaren har inte påverkats. En mer rättvis fördelning av pengarna inom landstinget 
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önskade cheferna hade kommit mycket tidigare, redan i den gamla organisationen. De är inte kritiska 

till organisationsförändring i sig själv, men istället för att försöka sälja in den nya organisationen för 

sina egna villkor kritiserades den gamla organisationen. Efter omorganisationen ordnades realistiska 

budgetar och pengarna som fanns inom landstinget fördelades mer rättvist. Cheferna menar att detta är 

ett sätt för landstingsledningen att legitimera den nya organisationen. 

 

Realistisk budget underlättar budgetstyrning och tack vare ett nytt budgettänk har det blivit 

bättre. Kan tänka mig att den gamla ledningen önskade sig inget annat än att de skulle kunna 

arbeta på det sättet men de fick aldrig pengar. Det måste man komma ihåg. (Chef 2) 

 

Det är inte cheferna som har blivit klokare utan man har fått andra ekonomiska 

förutsättningar. (Chef 3) 

 

4.2 Medarbetarnas upplevelser av och reaktioner på 

förändringsprocessen 

Den empirin som vi redovisat hittills handlar om vad som var bakgrunden till förändringsprocessen 

och hur den gick till. Vi ville ge en bild av hur förändringsprocessen har sett ut för att kunna förstå 

medarbetarnas reaktioner på förändringsprocessen. Nedan redovisar vi empirin där vi försökt att fånga 

medarbetarnas reaktioner och upplevelser av förändringsprocessen i Landstinget Kronoberg. Att 

individer reagerar vid en förändringsprocess är ett tecken på någonting. Med hjälp av empirin försöker 

vi ge ett svar på vad chefernas reaktioner beror på. 

Ett exempel på negativa reaktioner på organisationsförändringar är att visa motstånd till förändringen 

(Allcorn, 2005). I följande text redovisar vi empirin som ger uttryck för chefernas motstånd. 

 

4.2.1 Motstånd 

Hirschman (1972) har utvecklat en teori om exit, voice and loyalty (EVL), eller sorti/utträde, protest 

och lojalitet på svenska, som beskriver när och hur medarbetare tar beslutet att antigen lämna 

organisationen eller uttrycka sitt missnöje med denna. Enligt honom är exit och voice en fråga om 

lojalitet, där en medarbetare som är lojal har mindre tendens att använda exit och istället göra sin röst 

hörd vid missnöje. Graden av lojalitet, enligt Hirschman (1972), beror på hur mycket en person 

investerat i organisationen. En person som utbildat sig inom sjukvården har till exempel ägnat flera år 

åt att utbilda sig. Ett av alternativen, enligt teori om EVL, innebär att man lider i tysthet och hoppas på 

att bli övertygad om att förbättringar kommer att göras. De intervjuade cheferna berättar om sitt 

missnöje med den nya organisationen, men har trots detta valt att stanna kvar i organisationen. De 

uttrycker inte sitt ogillande offentligt men i olika sammanhang där cheferna träffas visar de sitt 
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missnöje med förändringprocessen och den nya organisationen. Våra empiriska resultat har sin grund i 

teorin om EVL, men vi kan inte identifiera den typen av lojalitet hos våra chefer som teorin 

förespråkar. Våra empiriska fynd blir därför ett tillägg till teorin om EVL - medarbetare som är lojala 

mot sin arbetsplats men inte organisationen i sin helhet och uttrycker sitt ogillande informellt som då 

inte kan bemötas av den högsta ledningen. 

 

Landstingsdirektören berättar att det har funnits en del motstånd i organisationen men att som 

medarbetare har man ett val om man vill vara med eller inte. Han uttrycker sig tydligt vad gäller 

chefernas lojalitet till organisationen och tycker att de cheferna som inte känner tillit till ledningen ska 

lämna organisationen. 

 

Vill man inte vara med och inte tror på sin ledning då ska man alltid lämna. 

(Landstingsdirektör) 

 

Landstingsdirektören pekar också på att i stora organisationer är det näst intill omöjligt att inte möta 

motstånd vid förändringar. För honom är det en normal reaktion på förändringsprocessen. 

 

Självklart att i en organisation med 5300 anställda finns det förstås ett antal individer som är 

motståndare till organisationsförändringen. Det fanns många på de allmänna 

informationerna som sa att det där är inte klokt. Det är okej för mig. Men någon aktiv 

obstruktion eller motarbetande har jag inte upplevt. (Landstingsdirektör) 

 

Medarbetarna upplever sig lojala, men många av dem är lojala av olika anledningar. Cheferna i 

organisationen har ofta en bakgrund med lång utbildning och de har ägnat flera år till att specialisera 

sig inom ett visst område.  

 

Man fortsätter att vara lojal men samtidigt märker jag att många kollegor inte har jättestor 

lust och anstränga sig när det går utanför ramarna. (Chef 3) 

 
Det kommer fram att en av strategierna som medarbetarna använder sig av för att visa motstånd mot 

den nya organisationen är att många gör sig lustiga över den nya organisationen vid lunchbordet.  

 

Man känner ingen riktig lojalitet med sin landstingsdirektör eller sin ledning och man gör 

narr av det eländiga snacket om varumärket och profilen. Det finns ingen sammanhållande 

glädje eller stolthet över den nya organisationen. (Chef 2) 
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Att man har slutat bry sig om ”vad de gör där uppe” är också en av strategierna. Även om 

organisationsformen inte är bra gäller det att hitta ”guldkornen”, utveckla dem till sin ”grej”. Det vill 

säga använda sig av det man tycker fungerar och strunta i de andra sakerna. Detta visar på hur 

cheferna hanterar förändringsprocessen. De är engagerade i sitt jobb på sina enheter, men att vad som 

händer utanför tycker de har mindre betydelse. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att motstånd hos medarbetarna kan uttryckas på olika sätt. Ett 

sätt för dem att visa motstånd är att sköta sitt jobb och inte bry sig om vad som händer i resten av 

organisationen. De anstränger sig inte mer än nödvändigt samtidigt som man gör sig lustig över den 

nya organisationen i chefskretsarna. De har tappat lusten att arbeta och känner ingen stolthet eller 

glädje. Eftersom chefernas motstånd ” inte syns” på ett tydligt sätt i organisationen vet inte ledningen 

hur mycket motstånd som egentligen finns mot förändringsprocessen. 

 

Chefernas reaktioner baseras på upplevelserna i samband med förändringsprocessen. Bristerna i 

förändringsprocessen som kommer fram i samband med den empiriska undersökningen med våra 

respondenter är bland annat delaktighet, känsla av sammanhang och kommunikation och information. 

 

4.3 Delaktighet 

Det är mycket olika känslor förknippat med förändringsarbetet. Chefernas reaktioner på 

förändringsprocessen visar att delaktighet har en stor betydelse för dem i förändringsprocessen. 

Cheferna beskriver att de känner sig besvikna över hur man från ledningen initierat förändringen. De 

flesta känslorna bottnar i att de inte känner någon som helst delaktighet i beslutsprocessen och att de 

inte fått någon information om att förändringen var på gång. I landstingets ledningsgrupp var det 

väldigt få personer som förstod eller hade diskuterat syfte med förändringen.  De upplever sig inte 

delaktig i landstingets förändringsprocess. De känner inte heller någon delaktighet i sina kollegors 

utveckling och allt som händer i organisationen. Detta beror på att cheferna inte längre träffas på 

samma sätt som de gjorde innan. Att ha en dialog i en större ledningsgrupp hade varit önskvärt och det 

hade gjort att många fler hade känt sig delaktiga. Då hade förutsättningarna för att 

organisationsförändringen skulle landa rätt varit större. 

 

Det var inte någon av verksamhetscheferna som hade någon som helst inflytande över hur det 

blev. Så här ska vi ha det – punkt slut. (Chef 1) 

 

De intervjuade cheferna har förståelse för att en organisationsförändring bör göras snabbt men de 

tycker att själva förarbetet inför beslutet kräver lite mer tid, delaktighet, öppenhet och dialog. Det är 

också viktigt att ledningen vågar ta emot kritik. Det som också kommer fram är att de känner en 
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besvikelse över att de inte fått bidra med sin kompetens och erfarenhet för att försöka göra det så bra 

som möjligt för kronobergarna. Det finns även en besvikelse över hur verksamhetscheferna hanterades 

under själva förändringsprocessen.  

 

Verksamhetscheferna var ett av hindren som man bara gick förbi. (Chef 4) 

 

Resultatet av Engströms (2009) studier visar att medarbetarnas delaktighet, förmåga att kunna 

balansera delaktighet, samt tillit till ledningen och dess förmåga tycks, utgör grundpelaren för att 

kunna åstadkomma genomgripande förändring och för att få den dagliga verksamheten att fungera 

effektivt. Vår empiri visar att medarbetarnas delaktighet och tillit till ledningen är viktiga för att 

förändringsprocessen ska landa rätt. Både teori och empiri visar att den dagliga verksamheten 

påverkas när till exempel cheferna inte anstränger sig mer än nödvändigt. 

 

Alla organisationer bemannas och leds av människor och utan människor kan de inte existera. Enligt 

Engström (2009) finns det belägg för att det existerar en stark koppling mellan hur organisationer styr 

medarbetare och organisationernas ekonomiska resultat. Vilken organisationsform verksamheten 

tillämpar kan enligt Wolvén (2000) även öppna eller stänga möjligheterna till delaktighet, inflytande 

och eget ansvar bland medarbetarna. Han menar att ju mer humanorganisationsstruktur man tillämpar 

inom verksamheten, desto högre grad av delaktighet, inflytande och eget ansvar tenderar att 

förekomma.  Vår empiri bekräftar den teoretiska satsen som redovisas ovan. 

 

4.4 Känsla av sammanhang 

Ledningens roll är att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet det vill säga känsla av 

sammanhang eller mer känt som KASAM (Antonovsky, 2005). Under en organisatorisk 

förändringsprocess är det viktigt att försäkra sig om att de anställda förstår vad som pågår 

(meningsfullhet), varför (begriplighet) och vad de kan göra (hanterbarhet). Det är därför avgörande att 

ledningen berättar öppet om vad som sker och att de anställda får möjlighet att diskutera och delta i 

förändringen.  

 

Även intervjupersonernas upplevelse är att det är känsla av sammanhang som är viktig för en lyckad 

organisationsförändring. Cheferna berättar att det är bristen på sammanhang som har varit svår under 

förändringsarbetet. Det är viktigt att man kan se värde av att omorganisera och för chefernas del 

innebär det att syftet med omorganisationen är tydligt för alla och att man tror på det. En av cheferna 

berättar följande: 
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En enda sak som har varit svår under förändringsarbetet är den uppkomna bristen på 

sammanhang. Det är som att man har suttit i en symfoniorkester i många år och spelat andra 

fiol. När man plötsligt tappar det sammanhanget – man kanske sitter kvar på samma ställe 

men någon har satt en glasburk över en. Där sitter man i sin glasburk och spelar men man 

hör inte vad de andra gör, man ser inte så bra, man har inte en aning vad publiken tycker – då 

tappar man sitt sammanhang. (Chef 3) 

 

Det har skapats en mur mellan landstingets översta ledning och verksamhetscheferna. De 

gemensamma chefsträffarna har tagits bort och nuförtiden träffas cheferna enbart på centrumnivå, 

vilket våra respondenter tycker är beklagligt. Vidare tycker de att det är viktigt att arbeta med 

värdegrunden och företagskulturen. Om ledningen vill skapa positiva attityder vid en 

organisationsförändring ska förändringsarbete börja nerifrån i hierarkin – entusiasmera medarbetarna i 

alla skikt till att förstå att det kommer nya möjligheter.  

 

Om det inte bjuds på nya möjligheter – vad fan ska man göra en organisationsförändring för 

då? (Chef 1) 

 

Med den nya organisationen har det införts fler gränser med tanke på att den nya organisationen består 

av fler driftenheter mot tidigare. En av respondenterna tror att det i framtiden kommer att behövas en 

samordnande roll för samtliga centrum, för att kunna skapa en välfungerande organisation och känna 

sammanhang. 

 

4.5 Kommunikation och information 

En viktig aspekt som Johansson och Heide (2008) påpekar är vikten av kommunikationen under 

förändringsprocessen. De menar att kommunikationen mellan organisationsmedlemmar är avgörande 

för resultatet av en planerad förändringsprocess. De anser att vid planerade förändringar som drivs av 

ledningen är det särskilt betydelsefullt för medarbetarna att få veta varför förändringen genomförs och 

vad den kommer att innebära för organisationen som helhet, för organisationens enheter och för dem 

som individer.  

 

Om inte cheferna längre ut i organisationen möts av en tydlig och öppen kommunikation, då blir det 

svårt för dem att kommunicera med de egna medarbetarna på ett bra sätt. Det förekom ingen 

diskussion i ledningsgruppen inför organisationsförändringen och det var nog väldigt få människor 

som visste om att den skulle inträffa. I det här skedet menar Johansson och Heide (2008) att ledningen 

bör sträva efter att ge övriga chefer en så tydlig bakgrundsbild som möjligt och beskriva vad det är för 

problem eller möjligheter de står inför. Informationen kom på ett chefsmöte, sedan kom mer 
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information via webben och sedan skulle allting gå väldigt fort. Ledningen lämnade inget utrymme för 

vare sig cheferna eller medarbetarna att kunna påverka förändringsprocessen.  

Informationen om förändringen gick ut till samtliga anställda samtidigt, vilket gjorde att cheferna inte 

hade ett mentalt försprång och inte kunde diskutera förändringens konsekvenser. De hade inte heller 

möjlighet att påverka framtida organisation. Landstingsledningen har använt sig av olika 

informationskanaler. Landstingsdirektören spelade in en video där han förklarade varför landstinget 

skulle skapa en ny organisation. Det genomfördes öppna möten med landstingsdirektören som 

besöktes av cirka 2000 medarbetare. Vidare fanns också en chattfunktion tillgänglig på webben där 

möjlighet fanns att ställa frågor till landstingsdirektören. Cheferna upplever att den nya organisationen 

har fört med sig informella regler om hur kommunikationen ska gå till.  

 

Ledningen distanserade sig väldigt elegant och tydligt från verksamhetscheferna och införde 

en slags vägg mellan verksamhetscheferna och landstingsledningen och sa att all information 

som gäller verksamheten ska gå genom centrumchefer. Det var något nytt för oss, vi var vana 

att kunna ringa till landstingsdirektören och beklaga vår nöd eller berätta något roligt. 

(Chef 2) 

 

En av intervjupersonerna berättar att det har blivit väldigt formellt och uppstyrt om vad som är den 

korrekta vägen. Går man någon annan väg då får man inget svar på sin fråga, som en liten 

demonstration av att man gått fel väg. En annan chef tycker att organisationen har blivit betydligt 

mindre livfull än den var och att det är mycket information som går förlorad. Informationen är väldigt 

tillrättalagd och väldigt silad när den kommer fram.  

 

Cheferna tycker att det är viktigt att det ska finns utrymme i organisationen för att kunna komma med 

idéer. En av cheferna berättar att han hade inte hade varit framgångsrik om inte personalen hade 

framfört sina goda idéer och han tycker att samma ska gälla uppåt i organisationen. 

 

Om jag hade organiserat mitt jobb här på min arbetsplats på det sättet, då hade jag varit 

väldigt dåligt framgångsrik vill jag påstå. På min arbetsplats bygger det på att vem som helst 

kan ha en god idé. (Chef 4) 

 

En av respondenterna upplever att kommunikationen har blivit mycket mer hierarkisk i den nya 

organisationen. 

Man är otroligt mån om att allting ska gå via de vedertagna kanalerna. Det är väldigt 

hierarkisk, rörformad kommunikation. Högsta ledningen talar med centrumchefer, som talar 

med sina verksamhetschefer, som sedan talar med sina avdelningschefer som sedan talar med 

sina anställda (Chef 3) 
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4.5 Sammanfattning av den empiriska undersökningen 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur cheferna i Landstinget Kronoberg upplever 

förändringsprocessen i samband med omorganisationen, samt deras reaktioner på förändringen. 

Således undrade vi vad cheferna upplevde var bakgrunden till förändringsprocessen. Vi ville förstå 

deras reaktioner i relation till förändringsprocessen. Vi intervjuade representanter från 

landstingsledningen, landstingsdirektören och en politiker, för att få kunskap om hur 

förändringsprocessen gått till det vill säga vem som initierade förändringsprocessen och vad som var 

bakgrunden till den. Vi har även intervjuat fyra chefer i organisationen på mellanchefsnivå för att 

fånga upp deras reaktioner på förändringsprocessen och upplevelsen av den.  

 

Hösten 2009 presenterade landstingsdirektören en ny driftorganisation. Den förändringsprocessen har 

väckt många reaktioner hos de chefer vi intervjuade. Det är mycket olika känslor förknippat med 

förändringsarbetet. Deras reaktion på förändringsprocessen är ett tecken på någonting. Att visa 

motstånd är ett tecken på negativa reaktioner på organisationsförändringar (Allcorn, 2005). Det vi kan 

konstatera med hjälp av empirin är att de intervjuade cheferna i organisationen kände ett motstånd till 

den förändringsprocessen som har varit. En av anledningarna till deras motstånd var den toppstyrda 

förändringsstrategin som ledningen använde sig av i förändringsprocessen. Det är få aktörer som har 

deltagit i processen och på grund av brist på delaktighet möttes den toppstyrda strategin med motstånd 

bland cheferna (Angelöw, 1991). 

 

Vi har identifierat brister i förändringsprocessen, bland annat delaktighet och kommunikation, som har 

orsakat medarbetarnas reaktioner. Chefernas reaktioner visar att delaktighet har en stor betydelse för 

dem vid förändring. De flesta känslorna bottnar i att de inte känner någon som helst delaktighet och att 

de inte fått någon information om att förändringen var på gång. Att organisationen har blivit mycket 

mindre livfull beror på att kommunikationsvägarna i den nya organisationen har blivit mycket mer 

hierarkiska. Möjligheten att ha en tydlig och öppen kommunikation är viktig under en 

förändringsprocess.  

 

Ledningens roll är att få medarbetarna att förstå vad som pågår och varför (Antonovsky, 2005). Syftet 

med omorganisationen var inte tydlig för medarbetarna, trots att informationen om omorganisationen 

varit tillgänglig för alla. Uppfattningen om vad som var syftet med omorganisationen skiljer sig bland 

de intervjuade och uppfattas olika. Det visar på att ledningen varit otydlig med syftet. Vad som var 

bakgrunden till omorganisationen saknar trovärdighet hos cheferna och ger utrymme för spekulationer. 

Det pratas mycket om ”dubbla agendor” och det finns stor misstänksamhet mot varför ledningen valt 

att omorganisera. Tillit till ledningen och förmågan att kunna balansera delaktighet tycks vara en 

grundförutsättning för att kunna åstadkomma genomgripande förändringar (Engström, 2009).  
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Ledningen och cheferna har olika uppfattningar om hur den gamla organisationen fungerade. 

Chefernas upplevelse är att den var välfungerande, medan landstingsdirektören är av helt annan åsikt. 

Landstingsdirektören pratar om den dåliga ekonomin och medarbetarna pratar om smidigheten i den 

gamla organisationen, känslan av sammanhang, tydlighet och öppenhet. Chefernas förklaring till den 

dåliga ekonomin är de inte hade ”realistiska budgetar” i den gamla organisationen, det ordnades först 

när den nya organisationen var på plats. Enligt cheferna var det en bra strategi för att legitimera den 

nya organisationen. Istället för att försöka sälja in den nya organisationen för sina egna villkor och 

presentera att den är bra av många skäl, valde ledningen att kritisera den gamla organisationen. Det är 

cheferna kritiska till, inte organisationsförändringen i sig själv utan sättet som ledningen legitimerade 

den nya organisationen på.  

 

Landstingsdirektören ville få den nya organisationen på plats så snabbt som möjligt, - för snabbt 

upplever cheferna. Upptiningsfasen (Lewin, 1947) i förändringsprocessen var inte aktuell, då 

ledningen varken väckte ett behov om en ny organisation eller skapade förståelse hos cheferna.  

Ledningen och cheferna har olika uppfattningar om organisationsstrukturens betydelse. Ur ledningens 

synvinkel är det oerhört viktigt hur den ser ut, medan cheferna tycker att hur organisationen ser ut är 

ointressant om man har ”vettigt folk” i den.  

Trots att cheferna visar missnöje mot den nya organisationen har de valt att stanna kvar, vilket visar 

tecken på lojalitet. Medarbetarna upplever sig lojala men de är lojala av olika anledningar. Enligt 

Hirschmans teori om lojalitet kan graden av lojalitet antigen bero på hur mycket en person investerat i 

organisationen eller hur starkt de identifierar sig med sin organisation. Cheferna har en bakgrund med 

lång utbildning och har ägnat flera år till att specialisera sig inom ett visst område. De är lojala, men 

de har ingen lust att anstränga sig, man gör sig lustig över det snacket om varumärket. De känner 

ingen glädje, och har slutat bry sig om ”vad man gör där uppe”. De känner ingen stolthet. Utifrån vår 

empiri gör vi ett tillägg till teorin om EVL – medarbetare som är lojala mot sin arbetsplats men inte 

organisationen i sin helhet och uttrycker sitt ogillande informellt som då inte kan bemötas av den 

högsta ledningen. Med detta vill vi säga att cheferna är lojala till sitt yrke och mot sina medarbetare, 

för de motarbetar inte den nya organisationen. De är lojala mot sina arbetsplatser som de ständigt 

utvecklar, men de är inte lojala mot organisationen och varumärket. 

 

Det som cheferna är negativa mot är inte själva organisationsförändringen utan sättet som 

förändringsprocessen har gått till. De upplever att det finns en del positiva saker med den nya 

organisationen som till exempel sammanslagning mellan klinikerna. Ledningens roll är att skapa 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.  Under en förändringsprocess är det viktigt att försäkra 

sig om att de anställda förstår vad som pågår, varför och vad de kan göra. Det är därför avgörande att 

ledningen berättar öppet om vad som sker och att de anställda får möjlighet att diskutera och delta i 
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förändringen. Det är, enligt cheferna, den uppkomna bristen på sammanhang som har varit svår under 

förändringsarbetet. 
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5. Slutdiskussion 

Vi människor lever i samhället och är med och skapar nya trender. Förändring och inte stabilitet är 

normen i samhället idag. Trenden är att organisationer genomgår stora förändringar. Dessa 

förändringar behövs för att organisationer ska kunna överleva. Det finns alltid ett syfte med en 

förändringsprocess och oftast handlar det om att lösa problem av olika slag.  

 

Det ligger mycket arbete i att genomföra en förändringsprocess och den för med sig stora kostnader. 

Men dessa förändringsprocesser påverkar den viktigaste resursen i organisationen – medarbetaren. 

Förändringsprocesser skapar mycket olika känslor hos medarbetare. Individerna har skilda behov av 

förnyelse, förändring, utveckling och nya utmaningar. Men många av oss går till jobbet för att göra 

samma saker vi gjorde igår. Detta bidrar till att människor tolkar förändringsförsök på olika sätt, och 

samma förändring kan uppfattas helt olika av olika människor. Inom hälso- och sjukvården är en stor 

utmaning för medarbetarna att hantera den tekniska och medicinska utvecklingen, ökade krav på 

tillgänglighet samt begränsade resurser.  

 

Vi har gjort en studie på en förändringsprocess inom Landstinget Kronoberg som ledde till en 

omfattande organisationsförändring. Vi ville närmare titta på hur cheferna i organisationen reagerade 

på den förändringsprocessen och har försökt att få svar på vad deras reaktioner beror på?  

Vad vi har kommit fram till är att chefernas reaktioner inte beror på omorganisationen i sig, utan på 

hur förändringsprocessen har gått till. Deras reaktioner speglar ett motstånd mot sättet som 

förändringsprocessen har genomförts på. De reagerade på följande: 

 

 Förändringsprocessen gick för snabbt och lämnade inget utrymme för att skapa förståelse 

 De hade inte fått någon information om att förändringen var på gång 

 Den toppstyrda förändringsstrategin – efter att allt har utarbetats presenteras lösningen 

 Bakgrunden till omorganisationen saknar trovärdighet hos cheferna och ger utrymme för 

spekulationer 

 Det finns olika uppfattningar mellan ledningen och cheferna om hur den gamla organisationen 

fungerade - för ledningen icke fungerande och för cheferna välfungerande 

 De har inte känt någon delaktighet i förändringsprocessen  

 Kommunikationsvägarna i den nya organisationen har blivit mycket mer hierarkiska 

 Bristande känsla av sammanhang 

 

Detta har resulterat i en annan sorts lojalitet hos cheferna. De är lojala till sitt yrke och mot sina 

medarbetare. De är också lojala mot sina arbetsplatser som de ständigt utvecklar, men de är inte lojala 

mot organisationen och varumärket. De ger uttryck för sitt ogillande informellt bland annat har de 
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ingen lust att anstränga sig, de gör sig lustiga över det eländiga snacket om varumärket, saknar glädje, 

de har slutat bry sig om ”vad man gör där uppe” och känner ingen stolthet. Den informella lojaliteten 

kan inte bemötas av den högsta ledningen. Medarbetarnas missnöje utrycktes både formellt och öppet 

samt på mer informella och dolda sätt. Genom att cheferna engagerar sig i motstånd, formellt eller 

informellt, skapas en mening som är annorlunda mot den som erbjuds av organisationen.  

 

Trenden som vi ser i samhället idag, där stora omorganisationer har blivit en vardag, är inte något som 

tilltalar oss. Vår uppfattning är att organisationerna tappar väldigt mycket kraft i samband med 

förändringsprocesser och därför tror vi inte att stora omorganisationer är lönsamma för företag i så stor 

utsträckning. Medarbetarnas reaktioner visar sig i form av olika slags motstånd som i slutändan 

påverkar organisationen på olika sätt. Till exempel genom att medarbetarna inte engagerar sig 

tillräckligt mycket tror vi påverkar organisationens utveckling och resultat.  

 

Vi tycker inte att stora omorganisationer behövs för att lösa olika slags problem. Problemet i det här 

studerade fallet var att organisationen behövde anpassa sig till framtida krav och bli ännu mer effektiv. 

Istället för den omorganisationen som är gjord tycker vi att ett arbete med att få effektivare processer 

är ett bättre sätt att lösa problemet på. För att göra det krävs absolut medarbetarnas deltagande. Så vi 

tror snarare på medarbetarnas kunskap och inflytande. Däremot är idag många organisationer helt 

beroende av kunskap för att överleva och den snabba förändringstakten i samhället gör att lärandet har 

blivit ännu viktigare. Därför tror vi mycket på den filosofin som lärande organisationer förespråkar. 

Den handlar om hur man tillsammans i en organisation ska organisera krafterna och lära sig av de 

erfarenheter man har. Detta för att bli bättre på att hantera de problem vi möter i arbetet. I den lärande 

organisationen finns det ett accepterande förhållningssätt till att förändringen är något som sker 

kontinuerligt. Organisationens personal upptäcker tidigt problem, identifierar snabbt felaktigheter och 

misstag och korrigerar dem. Inom organisationen söker man ständigt efter nya eller bättre 

arbetsformer, rutiner och strategier. Dessutom förespråkar lärande organisationer ett arbetsklimat som 

tillåter att pröva idéer, även om de inte alltid leder till förbättringar. Det är med andra ord högt i tak 

och även obekväma åsikter är tillåtna. Det är just detta som våra intervjuade personer har reagerat på. 

De upplever att det inte är så i den studerade organisationen.  

 

Vi tror att ett arbetssätt där man jobbar med ständiga förbättringar tilltalar fler människor än stora 

omorganisationer. Det betyder att små förbättringar sker kontinuerligt, resultatet följs upp och det 

finns inget behov av stora förändringar som människor inte greppar.  

Det behövs en djupgående förändring av organisationskulturen i den studerade organisationen för att 

cheferna ska känna glädje, vara engagerade i sitt jobb och känna stolthet över sin organisation. 

 

Forskaren Peter Senges tar en filosofisk utgångspunkt:  
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En lärande organisation är organiserad på ett sätt som överensstämmer med den mänskliga naturen – 

och människan är av naturen intresserad av att lära. 

 

5.1 Framtida forskning 

Ingen vet hur framtiden blir. Genom att studera beteendeförändringar kan vi identifiera trender som 

påverkar oss när vi skapar vår framtid. Eftersom i nuläget pågår omfattande omorganisationer i 16 av 

21 landsting och regioner behövs mer forskning kring arbetslivet som är i ständig förändring. Hur 

påverkar stora omorganisationer medarbetarna? Har organisationerna blivit mer effektiva efter en 

omfattande omorganisation? Trenden är att man ska omorganisera i syfte att bli mer kostnadseffektiva 

och ha bättre kvalitet - men är det så i verkligheten? Vi frågade företrädaren för den politiska 

ledningen om det skulle göras en uppföljning på den omorganisationen som är gjord. Det var ingen 

uppföljning som var planerad från politikernas sida och det var den politiska ledningen som, 

tillsammans med landstingsdirektören, initierat förändringsprocessen. Det vore intressant att utreda 

effekterna efter den här omorganisationen? Det är anmärkningsvärt om ingen, i det här fallet 

politikerna, frågar efter en utvärdering. Blev det som det var tänkt från början och om inte – varför? 

Då blir det möjligt för oss att lära något av detta för att sedan kunna ta med oss den kunskapen till 

nästa gång det är dags att omorganisera.  

 

Vi tror starkt på att om det ska ske lärande vid en förändring, både hos individer och organisationer, 

krävs deltagande och reflektion.  Det finns heller inte några studier som visar hur snabbt eller effektivt 

organisationsförändringar kan genomföras. Med tanke på att trenden idag är att omorganisera tycker vi 

att det behövs mer kunskap kring förändringsprocessen, vad är viktigt att tänka på för att en förändring 

ska landa rätt hos medarbetarna? Vi är övertygade om att fördelen med att medarbetarna medverkar i 

förändringsarbetet är att motståndet till förändringen minskar. Detta genom att en del av ansvaret även 

läggs över på personalen och då ökar även motivationen.  

 

Därmed ställer vi oss frågan om det verkligen är möjligt att undvika negativa reaktioner i samband 

med organisationsförändringar. Med föreliggande studie i bagaget skulle det vara intressant att 

undersöka om negativa reaktioner kan reduceras av att organisationer erbjuder personalansvariga 

individuell handledning, innan det praktiska förändringsarbetet tar vid. Det skulle vara intressant att 

veta mer om det informella motståndet som förekommer på svenska arbetsplatser och dess 

konsekvenser. I grund och botten handlar det om förändring och människors inställning till förändring. 

Mer forskning behövs kring det.  

 

 

 



 41 

Källförteckning 

Litteratur 
 

Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligheten. Val av samhällsvetenskaplig metod.  

Studentlitteratur: Lund. 

 

Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet – Om individ och organisation i förändring, 

Studentlitteratur, Lund  

 

Allcorn, S. (2005). Organizational Dynamics and Intervention – tools for changing the 

workplace. New York: M.E. Sharpe, Inc. 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium.  Studentlitteratur: Lund. 

 

Bennett H, Durkin M. (2000) The effects of organizational change on employee 

Psychological attachment. An exploratory study. Journal of Managerial 

Psychology, pp. 126-147 

 

Czarniawska, B. (2005). En teori om organisering.  Studentlitteratur: Lund. 
 

Dowding et al (2000). Exit, voice and loyalty: Analytic and empirical developments. European 

Journal of Political Research. Vol 37, Nr4, s.469-495 
 

Engstöm, A.K. (2009). Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar I hälso- 

och sjukvården. Print Inellecta Infolog AB: Göteborg 

 
Granberg, O. (2003). PA OU. Personaladministration och organisationsutveckling. Stockholm: 

Bokförlaget natur och kultur 
 

Hagström, Bo (1990). Chef i offentlig verksamhet - forskning kring offentligt ledarskap. 

Studentlitteratur: Lund 

 

Hallin, B. & Siverbo, S., K. (2003). Styrning och organisering inom hälso- och sjukvård. 

Studentlitteratur: Lund 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund. 

 

Hirschman, Albert O. (1972). Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter.  

Uddevalla: AB Svega. 

 

Karlsson (1991). Om strategi och legitimitet Lund University Press: Lund. 

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. 

 

Lindkvist, L. & Aidemark, L-E.(2005) Sjukhus som bolag, om legitimitet och identitet. 

Författarna och SNS Förlag: Stockholm 



 42 

Jacobsen, D.I (2005). Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur: 

Lund. 

 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar.  

Studentlitteratur: Lund. 

 

Johansson, C. och Heide, M. (2008) Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö: Liber 

AB 

 

Jones G.R. (2007) Organizational theory, design and change, Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall. 

 

Norén, A. (2009). ”Delaktighet – om företagets kompetens och förmåga till anpassning” i 

Rolandsson, B. & Oudhuis, M. (2009). Att våga leda i förändring – en fråga om förtroende. 

Lund: Studentlitteratur. 
 

Oreg, S.  (2006). Personality, context, and resistance to organizational change. European 

Journal of Work and Organizational Psychology 

 

Patel, R. och Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Studentlitteratur: Lund. 

 

Ruane, J. (2006). A och O i samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur: Lund. 

 

Thuréns, T.(2005). Källkritik. Liber AB: Stockholm. 

 

Warne, Karin. 2011. Turbulens i landstingen skapar stress. Datum 5 december.  

http://www.tidningenvision.se/artikel/turbulen-i-landstingen-skapar-stress-58106  

(Hämtad 2012-02-28) 

 

Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer.  

Lund: Studentlitteratur. 

 

Internetadresser 

 

www.intern.ltkronoberg.se 

 

www.lnu.se 

 

http://intern.ltkronoberg.se/hem/Om-landstinget/Styrdokument/Landstinget-Kronoberg-2009-

--2015/Centrumorganisation/ 

 

 

http://www.tidningenvision.se/artikel/turbulen-i-landstingen-skapar-stress-58106
http://www.intern.ltkronoberg.se/
http://www.lnu.se/
http://intern.ltkronoberg.se/hem/Om-landstinget/Styrdokument/Landstinget-Kronoberg-2009---2015/Centrumorganisation/
http://intern.ltkronoberg.se/hem/Om-landstinget/Styrdokument/Landstinget-Kronoberg-2009---2015/Centrumorganisation/


 43 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad var bakgrunden till omorganisationen? 

2. Hur har förändringsprocessen sett ut? 

3. Vilka strategier har ledningen använt sig av för att legitimera den nya organisationen? 

4. Vad har varit svårt eller mer arbetskrävande för ledningen under förändringsarbetet? 

5. Positiva erfarenheter av förändringsarbetet? 

6. Har det funnits motstånd mot den nya organisationen hos medarbetarna? Hur har man i så 

fall bemött det? 

7. Hur har du gått tillväga för att få den anställde att acceptera och medverka i den 

förändringsprocessen? 

8. Lyckades du med att skapa en positiv bild av organisationsförändringen hos de anställda 

och i så fall hur? 

9. Vilka faktorer är viktiga för att skapa positiva attityder vid en organisationsförändring? 

10. Har den organisationsförändringen påverkat medarbetarskapet/ledarskapet och i så fall 

hur? 

11. Hur vet man att den organisationsförändringen blivit en förbättring? 
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