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SAMMANFATTNING 
 

Vad: Magisteruppsats, Campus Helsingborg, Lunds Universitet, VT – 2010  

Författare: Kristina Berglund, Pia Catanzaro och Sofie Jönsson  

Titel: Förändringsarbete i komplexa organisationer – ledningens strategier och dess 

konsekvenser vid förändringar inom hälso- och sjukvården. 

Handledare: Lars Nordgren och Ulrika Westrup. 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om förändringsprocesser inom komplexa 

organisationer. 

Frågeställning: Vilka strategier har ledningen använt vid kommunikation av beslut som 

förändrar personalens arbetsvillkor och vilka konsekvenser har strategierna medfört? 

Metod: Fallstudie genom kvalitativa intervjuer. 

Nyckelbegrepp: Komplexa organisationer, hälso- och sjukvårdsorganisation, förändrings-

ledarskap, organisationskultur, kommunikation, delaktighet, motivation. 

Slutsatser: För att lyckas med en förändring i komplexa organisationer har vi kommit fram 

till att det finns centrala delar som är nödvändiga. Medarbetare behöver vara delaktiga i 

förändringsprocessen för att de ska få förståelse och motivation i arbetet. Även ledningens 

strategier för kommunikation är viktig del för att få med sig medarbetarna i 

förändringsprocessen. Beroende på vilka strategier ledningen väljer medför dessa olika 

konsekvenser för verksamheten. Det är också viktigt med förståelse för att 

organisationskulturen är en stor del av förändringsarbetet då man också måste vara öppen för 

att ändra i kulturen för att kunna skapa en varaktig och lyckosam förändring. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 

1.1 Förändringsarbete får konsekvenser 

I ett landsting, någonstans i Sverige, kämpar ledningen för ett sjukhus med att få ekonomin i 

balans. Om vi liknar scenen för dessa händelser vid en boxningsarena, befinner sig 

kombattanterna i var sin ringhörna, beredda på en tuff match i många ronder. Matchen verkar 

redan ha pågått ett tag och det ser inte ut som det kommer att bli en enkel seger för någon 

part.  

I lokaltidningen berättar sjukhuschefen att de förändringar som införts på sjukhuset bidragit 

till besparingar på cirka 3,5 miljon kronor varje månad och talar om ett trendbrott i 

kostnadsutvecklingen och säger att ”det har kostat, och varit slitit för våra medarbetare, men 

det har gett ett resultat.” Det som sjukhuschefen menar har varit uppoffringen för att vända 

den ekonomiska skutan anser motståndaren i ringen, fackförbundet, ha varit ett för högt pris. 

”Det blir förödande för möjligheten att rekrytera personal, det slår sönder personalens 

sociala liv och det är jobbigt att arbeta så mycket, något som kan gå ut över 

patientsäkerheten” säger fackförbundets representant i lokaltidningen. 

Ett förändringsarbete är sällan helt okomplicerat, men möter kanske större svårigheter inom 

en komplex organisation, som exempelvis hälso- och sjukvården som med många externa 

intressenter vill påverka hur dessa fullgör sina uppdrag.
1
 Forskning visar att det inom hälso- 

och sjukvården inte är helt enkelt att förändra och organisera och implementera det som är 

elementärt för en effektiv organisation.
2
  Grundläggande delar i en organisation som klar 

kommunikation, gemensamma mål och effektiv problemlösning är svårt att genomföra i en 

sådan komplex organisation som hälso- och sjukvården är.
 3

  

Gomes, Yasin och Lisboa diskuterar också den offentliga sektorns organisation och att den 

inte är under samma marknadskrafter som aktörerna inom den privata sektorn.
4
 Istället menar 

Wisniewski, O´lafsson, Brunetto och Farr-Wharton att pressen på den offentliga sektorn 

                                                 
1
 Ramanujami & Rousseau. (2006). 

2
 ibid.; O’Shea, McAuliffe & Wyness. (2007). 

3
 Ramanujami & Rousseau. (2006). 

4
 Gomes, Yasin & Lisboa. (2008). 
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kommer från staten och motiveringen ligger i att den offentliga sektorn ska stramas åt, ta bort 

aktiviteter som inte ger värde och stödja organisatorisk effektivitet.
5
 

För att lyckas med förändringar i en organisation menar bland annat Carney och Øvretveit att 

det är viktigt att göra medarbetare involverade i förändringsprocessen och att som ledare 

lyssna och kommunicera med dem för att på detta sätt motivera dem.
6
 Det är viktigt att förstå 

värdet av en förändring, då det är de anställdas delade tilltro för förändringen som styr deras 

stöd för beslut och initiativ att implementera dessa.
7
 Vidare menar O’Shea, McAuliffe och 

Wyness att det centrala för förändringar i komplexa organisationer är fokuseringen på 

människor och betoning ligger i att få förståelse för planen (förändringen), planera för ett bra 

kommunikationssystem genom förändringen och delaktighet i processen och av ledningen.
8
 

Det har gjorts studier som visar på hur ledare rapporterar de anställdas idéer och förslag om 

hur förändringar kan förbättras, men att det inte riktigt tas någon hänsyn till förslagen och att 

de sällan blir implementerade i organisationen.
9
 Van Dijk och Van Dick menar att det finns 

ett gap mellan kunskapen om att kommunikation och delaktighet är viktigt och användbara 

delar i att leda förändring och hur verkligheten ser ut, det verkliga stödet, att följa upp, 

återkoppling och delaktighet av medarbetarna i organisationen.  

Förändringar kan medföra svårigheter om inte ”frontline personalen” har förståelse eller ser 

behovet av förändringen.
10

 Kommunikation och delaktighet är exempel på stödjande verktyg 

för att hantera motstånd mot förändringar.
11

 Det finns också forskning som framhäver och 

visar på att förändringar inte enbart görs för att organisationen i sig ska förbättras utan också 

för att uppmuntra nya kunder och för att behålla den befintliga verksamheten.
12

 Dietrich och 

Lehtonen menar att i en organisatorisk förändring måste projekt och förändringsinitiativ vara 

baserade på väldesignad och mångsidig strategi som inte enbart fokuserar på tid- och 

budgetrestriktioner utan istället försöker uppnå organisatoriska konkurrensfördelar.
13

 De 

menar därmed att det krävs en organisationsstrategi i förändring som är bredare och mer 

slagkraftig. 

                                                 
5
 Wisniewski & O´lafsson. (2004); Brunetto  & Farr-Wharton. (2003). I Gomes, Yasin & Lisboa. (2008) 

6
 Carney. (2000) ; Øvretveit. (2005). 

7
 Klarner et al. (2007). I Klarner, Probst & Soparnot. (2008). 

8
 O’Shea, McAuliffe & Wyness. (2007). 

9
 Van Dijk & Van Dick. (2009). 

10
 Dale. (2003). I Drummond-Hay & Bamford. (2009). 

11
 Kotter & Schlesinger. (1979). I Van Dijk & Van Dick. (2009).  

12
 Ruffini, Boer & Riemsdijk. (2000). I Drummond-Hay & Bamford.  (2009).  

13
Dietrich &Lehtonen. (2005).  I Gomes, Yasin, & Lisboa, (2008).  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om förändringsprocesser inom 

komplexa organisationer. I denna undersökning har vi valt att studera händelser på ett skånskt 

sjukhus för att kunna besvara vår frågeställning, som är:  

- Vilka strategier har ledningen använt vid kommunikation av beslut som förändrar 

personalens arbetsvillkor och vilka konsekvenser har strategierna medfört? 

1.3 Disposition  

Nedanstående modell tydliggör uppsatsens disposition.  

 

1. Inledning 

 

2. Tillvägagångssätt 

I kapitlet beskrivs de övervägande val vi gjort. Vi redogör för hur vi gått tillväga för att få ett 

relevant underlag för uppsatsen och fokus ligger på insamling av teori och empiri. 

 

3. Strategier för förändring 

I våra två teoriavsnitt presenteras forskning som följer förändringsarbetets förlopp, där olika 

strategier för förändring beskrivs. För att tydliggöra vad som är viktigt i den förberedande 

och pågående fasen i en förändringsprocess behandlas i detta kapitel forskning som berör 

den komplexitet som återfinns inom hälso- och sjukvården. Vidare diskuteras hur beslut om 

förändring fattas och vilken roll organisationens ledare har i denna process. Kapitlet avslutas 

med kommunikationens betydelse i ett förändringsarbete. 

 

4. Konsekvenser av förändring 

I detta kapitel behandlas forskning som är relevant för den pågående och den efterföljande 

fasen i ett förändringsarbete. Vi redogör för forskning som fokuserar på 

omställningsprocessen och dess olika delar samtidigt som vi klargör för utgångspunkter i ett 

lyckat förändringsarbete. Därefter tar vi upp medarbetarens roll och reaktioner vid 

implementering av förändringar. 
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5. Analyser av strategier och konsekvenser 

Kapitlet kopplar samman de tidigare nämnda teorierna med empiri materialet och formar ett 

analyskapitel. Precis som teoriavsnitten presenteras detta i den tidsordning som förändringen 

skedde.  Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser. 

 

6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion om den analys vi gjort kring teorier och empiri. Vi avslutar 

med en reflektion om framtida forskningsområden.  

Figur 1. Disposition 
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Kapitel 2 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.1 Forskningsdesign  

I början av en studie är det många viktiga frågor som ska besvaras och som har en stor 

betydelse för undersökningens tillförlitlighet.
14

 Några av dessa var om vår uppsats skulle 

baseras på kvalitativa eller kvantitativa frågor, om vår undersökning går på djupet (intensiv) 

eller på bredden (extensiv) samt om uppsatsen ska vara beskrivande eller förklarande. 

Jacobsen menar att efter man har konkretiserat problemställningen gäller det att hitta det 

undersökningsupplägg som bäst lämpar sig för vår specifika problemställning. Det var viktigt 

för oss att respondenterna utryckte sig med egna ord och på sitt eget sätt och vi ville att de 

skulle tala öppet och uppriktigt med oss. Meningen var att respondenterna skulle beskriva för 

oss hur de upplevde situationen och förhöll sig till denna, samtidigt som vi som undersökare 

ville kunna förstå, kunna beskriva och analysera denna. Jacobsen menar att denna öppenhet 

kan leda till att de data man som forskare samlar in är mångsidig och svår att tolka på grund 

av nyansrikedomen. Vidare menar han att öppenheten, nyansrikedomen och närheten mellan 

den som undersöker och den undersökta leder till att kvalitativa forskningsansatser ofta har 

hög intern validitet. Dessa tre faktorer leder till en ”riktig” förståelse av ett fenomen eller en 

situation, det vill säga respondenternas syn av verkligheten. Jacobsen menar att det centrala i 

en intensiv design är att få fram en så heltäckande beskrivning som möjligt av den situationen 

man undersöker. Det viktiga i en sådan här design är att beskriva alla perspektiv eller 

variationer i förståelsen av situationen. Jacobsen menar vidare att det är viktigt att fånga 

individens förståelse och tolkning av en situation.  

2.1.1 Fallstudie 

Det vi ska försöka göra i denna uppsats är att få en så heltäckande bild som möjligt av 

personens förståelse och upplevelse av den situation denna befinner sig i och sedan kunna 

beskriva och analysera denna.  Jacobsen nämner olika typer av intensiv design men den vi 

tycker vara lämpligast för vårt syfte är designen fallstudie
15

. Fallstudier är lämpliga när man 

vill skapa en djupare förståelse av en speciell händelse eller situation och för att förstå 

samverkan mellan personens upplevelse och den situation där denna konstruktion av 

verkligheten sker. Jacobsen menar att förståelse är sådana studiers viktigaste mål. I denna typ 

                                                 
14

 Jacobsen. (2008). s. 46-51, 61 
15

 ibid. s. 62, 65 
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av studier vill man inte testa teorier eller generalisera resultaten utan endast är intresserad av 

detta enda fall.  

2.1.2 Val av studieobjekt 

Vi vill med vår uppsats undersöka hur ledningsstrategier och förändringsarbete fungerar i en 

komplex organisation som ett sjukhus är. Hur genomförs förändringar i en organisation som 

har en lång historia med starka professioner och där linjeorganisationen bidrar till att 

verksamheten arbetar i stuprör och där varje nivå har ett filter som kanske sållar bort lite av 

det som förs upp eller ned? Bara det att människor i linjen befarar att det försvinner 

information mellan avsatserna i organisationen gör att det liknar ”viskleken”, där budskapet 

riskerar att förvrängas från första till sista person i kedjan.  

Sommaren 2009 beslutade ledningen för Helsingborgs lasarett att den personal som under 

sommarmånaderna tjänstgjort varannan helg skulle fortsätta med detta under en icke tidsatt, 

men begränsad period. I februari 2010 fattades sedan beslutet om att från den 1 april återgå till 

det tidigare schemat, där medarbetarna arbetar 2,25 helger av 5, men vår nyfikenhet gällande 

denna förändring hade trots detta väckts. Förändrings- och förbättringsarbete är nödvändigt i 

alla organisationer, men vad händer i ett sådant arbete när det äger rum i en komplex 

organisation som ett sjukhus? Vi mötte komplexiteten redan förra året när vi skrev vår 

kandidatuppsats ”Status quo in the queue - en studie om interna faktorer som påverkar köer i 

vården” då vi kom i kontakt med ”det tre-delade ledarskapet”. Detta ledarskap består av den 

politiska, administrativa och professionella domänen, men de som ytterst styr politikernas 

uppdrag är medborgarna som genom att rösta i allmänna val och betala skatt lägger grunden 

för bland annat den regionala hälso- och sjukvården. 

Inom Region Skåne finns chefsinstruktioner som bland annat beskriver ansvarsfördelningen 

så här:  

Den grundläggande ansvarsfördelningen mellan den politiska organisationen i form 

av styrelse/nämnder å ena sidan och tjänstemanna-/förvaltningsorganisationen å den 

andra, baseras på principen att styrelse/nämnder avgör vad som ska göras medan 

tjänstemannaorganisationen anger hur detta ska ske på effektivaste sätt.
16 

 

Hur fungerar det i praktiken? Verksamheten får en påse med pengar som ska räcka till de 

uppdrag som politikerna har beslutat om. Görs fler uppdrag får man inte ersättning för dessa i 

samma utsträckning som de som bestämts i förväg. Inom hälso- och sjukvården finns det både 

planerad och akut verksamhet. Hur mycket planerad verksamhet av ett visst slag som ett 

                                                 
16

 http://www.skane.se läst 2010-04-21 

http://www.skane.se/
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sjukhus ska utföra är lättare att planera för och förutse än hur många akutbesök som kommer 

att äga rum under ett verksamhetsår, men om de akuta patienterna blir fler än beräknat finns 

risk för att också den planerade verksamheten drabbas, då resurserna måste omfördelas.  

Region Skåne utarbetade 2003 en arbetsmiljöpolicy
17

 som bland annat beskriver 

målsättningen att Region Skåne ska kunna bli ”den mest attraktiva och utvecklande 

arbetsplatsen i Skåne” och att kännetecknet för en sådan är ”en god arbetsmiljö med rimlig 

belastning, inflytande, låg sjukfrånvaro och goda möjligheter att både rekrytera och behålla 

personal”. Det går stick i stäv mot vad den facklige representanten sade i lokaltidningen i 

uppsatsens inledning, men eftersom det i chefsinstruktionerna står att: ”Förvaltningschef i 

Region Skåne har ansvaret för den egna förvaltningens drift och resultat. Den löpande 

förvaltningen ska handhas rationellt och ekonomiskt” måste sjukhuschefen se till att 

pengapåsen anpassas med verkligheten, eller verkligheten med pengapåsen. Verkligheten för 

Helsingborgs lasarett var under 2009 att man redan vid diskussioner om antalet uppdrag ansåg 

att volymen var för lågt räknad och det tillsammans med en ökad tillströmning av akuta 

patienter visade sig vid årets slut innebära att man utfört produktion för 40 miljoner kronor 

utöver uppdraget och som man därför inte fick ersättning för från regionen.
18

 

Hälso- och sjukvården om något är vad vi kallar människonära tjänster. Utan medarbetarna 

produceras ingen vård och på Helsingborgs lasarett motsvarar personalkostnaden ca 60 % av 

den totala budgeten. Detta ledde bland annat till att många av de förslag som konsulten 

McKinsey & Company lämnade för att få rätsida på sjukhusets ekonomi handlade om 

personalförändringar.
19

 

2.2 Teoriinsamling 

Den metod vi har valt för att samla in vår empiri är intervjuer och detta val är kopplat till den 

typ av empiri vi vill samla in, nämligen kvalitativ data. För att kunna formulera sådana frågor 

som passar vår problemformulering och vårt syfte var vi tvungna att läsa in oss på ämnet. Av 

våra handledare fick vi tips om vilka tidskrifter och författare som skulle kunna bidra med 

teorier. För att få en bild om vad forskningen säger om komplexa organisationer och hur man 

gör för att framgångsrikt genomföra förändringar samt vilka svårigheter som finns i 

förändringsprocesser har vi läst många artiklar om ämnet och valt ut tio stycken som vi anser 

                                                 
17

 http://www.skane.se läst 2010-04-21    
18

 Årsredovisning 2009 Helsingborgs lasarett s. 5 
19

 Intervju personalspecialist 

http://www.skane.se/
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vara mest relevanta. Vi läste även snarlika uppsatser om ämnet. Dessa uppsatser var även 

behjälpliga med att hitta lämplig litteratur för oss att läsa, då denna litteratur beskriver ett 

antal teorier och begrepp om ledningens förändringsstrategier, kommunikation och 

konsekvenser av förändringsarbetet.  

Då vår uppsats handlar om hur ledningen i en organisation kan skapa förståelse för en 

förändring som är nödvändig för organisationens överlevnad, men som samtidigt riskerar att 

påverka den enskilde medarbetarens liv negativt, såväl på arbetet som hemma, använder vi 

oss av flera olika teorier. Eftersom Service Management är ett tvärvetenskapligt ämne utgår 

även våra teorier från olika ämnesområden. Tyngdpunkten i de teorier vi använder är från 

Sverige och Norge, då samhällsstrukturen i dessa länder liknar varandra och därmed blir 

jämförbara. Det gäller att få förståelse för den komplexa organisation som hälso- och 

sjukvården är och vi har använt oss av litteratur av Lars Erik Norbäck och Axel Targama, som 

bland annat forskar om förändringsarbete och ledarskap i offentliga organisationer. Vi är 

medvetna om att det finns fler forskare som behandlar detta område, men vi har valt att 

fokusera på dessa eftersom det handlar om svenska förhållanden men också för att den är 

aktuell. När det gäller organisationsteori i allmänhet har vi läst Paul Flaa et al. Parallellt med 

dessa förekommer också fler norska forskare som Dag Ingvar Jacobsen, som forskar i 

organisationsförändringar och ledarskap i förändring (change management), samt Jan 

Thorsvik som fokuserat på politik (political science). Till avsnittet Strategier för förändring 

kopplar vi också Rolf Granér, som vi har läst för att få förståelse för vad som händer i en 

arbetsgrupp vid förändringar. Då en viktig del i förändringsarbetet handlar om 

kommunikation har vi valt delar ur en antologi som skrivits av Sara Dalfelt (numera Sara von 

Platen) som undervisar i organisationers interna och externa kommunikation. Dessutom 

använder vi oss av exempel på ”det goda förändringsarbetet”, som Bosse Angelöw skrivit. 

För att öka vår kunskap om Helsingborgs lasarett och dess organisation har vi även samlat 

empirisk information genom att läsa årsredovisningen 2009 för Helsingborgs lasarett och 

granskningsrapporter från Region Skånes revisorer.  

2.2.1 Arbetssätt 

I början av vår undersökning anlades ett deduktivt arbetssätt eftersom vi med utgångspunkt i 

teoretiska antaganden på förhand bestämmer vilken information som är viktigt att samla in 

och var det är mest lämpligt att samla in denna information. Ett deduktivt arbetssätt innebär 

enligt Alan Bryman att forskaren utgår från det man vet om ett visst område och de teorier 

som rör detta område och utifrån dessa härleder forskaren en eller flera hypoteser som ska 
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underkastas en empirisk granskning
20

. Att beskriva vårt arbetssätt som renodlat deduktivt är 

inte helt korrekt. Under resans gång har vi förstått att vi samlat in en allt för stor mängd 

teorier och begrepp från olika forskare samt att många av dessa teorier och begrepp var 

snarlika. Detta har inneburit att vi som forskare har fått göra ett urval bland alla dessa 

teoretiska antaganden och förkasta de antaganden som inte passade vår problemformulering 

och vårt syfte trots att de varit till stor hjälp vid formulering av intervjufrågor och i själva 

intervjusituationen.  Därmed får vårt arbetssätt även inslag av ett mer induktivt arbetssätt 

eftersom vi kom underfund med vilka teorier som passade vår empiri först efter vi samlat in 

all empiri. Detta är vad Bryman menar är ett induktivt arbetssätt, att ur det empiriska 

resultatet härleda till ett antal teorier
21

.  

2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Den metod vi främst använt oss av för att samla in vårt empiriska material är kvalitativa 

intervjuer eftersom vi ville få förståelse för hur individerna i vår fallstudie upplevt vårt 

specifika fall. Det har varit viktigt för oss att det empiriska material vi samlar in speglar 

respondenternas olika perspektiv och nyanser av hur de upplevt situationen och det har inte 

varit vår avsikt att skapa generaliserbara eller allmängiltiga resultat. Bryman menar att i 

kvantitativa undersökningar vill man kunna generalisera resultaten utöver det specifika fallet
22

 

och därför ansåg vi inte att andra metoder som exempelvis enkäter skulle passa för 

empiriinsamling. Bryman menar att en enkät är ett frågeformulär som respondenten fyller i på 

egen hand
23

 och detta passade inte vår problemformulering eller vårt syfte eftersom 

respondenten själv måste läsa och besvara frågorna. Vi som intervjuare skulle inte finnas 

tillgängliga för att hjälpa och besvara de frågor respondenten eventuellt har och vid 

användandet av enkät skulle vi heller inte haft möjligheten att ställa lämpliga följdfrågor som 

kan fördjupa respondentens svar. Steinar Kvale menar att den kvalitativa forskningsintervjuns 

syfte är att få beskrivningar av respondenternas livsvärld och dennes förhållande till denna för 

att kunna tolka de beskrivna fakta av fallet samt att kunna analysera den
24

. Vi valde att utföra 

semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerad intervjuform menar Bryman har till avsikt att 

få fram information om hur den man intervjuar upplever sin värld
25

. Denna intervjuform 
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innebär att den som intervjuar kan välja i vilken ordning frågorna ställs. Dessutom menar 

Bryman att frågorna är mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid strukturerade 

intervjuer samt att den ger intervjuaren en möjlighet att ställa ytterligare följdfrågor till det 

som intervjuaren upplever vara viktiga svar.  

2.3.2 Intervjuguide 

En intervjuguide för den semi-strukturerade intervjun innehåller en översikt över de ämnen 

som ska täckas och förslag till frågor.
26

 Sedan menar Kvale att det är upp till forskarna att 

avgöra om frågornas formulering och ordningsföljd strikt skall följas eller om det är 

intervjuarens omdöme och känslighet som avgör hur strikt denne ska följa intervjuguiden eller 

inte. Då vi som forskare ville fånga respondenternas upplevelse av vårt fall var det viktigt för 

oss att de själva kunde utforma sina svar då vi ville att respondenterna skulle tala öppet och 

uppriktigt med oss samt att vi som forskare kunde ställa lämpliga följdfrågor beroende på de 

svar vi fick.  Meningen var att respondenterna skulle beskriva för oss hur de upplevde vårt 

specifika fall. Intervjuguiden var utformad med tematiska frågor som gav utrymme åt 

följfrågor. De teman vi fokuserade på var huvudsakligen beslut kring förändring, 

kommunikation och information. Kvale menar att de tematiska frågorna ska relateras till 

ämnet för intervjun samt till de teoretiska ställningstaganden som ligger till grund för 

undersökningen och till den följande analysen
27

.  

2.3.3 Urval och anonymisering 

Vi har inte gjort ett slumpmässigt urval ur populationen på Helsingborgs lasarett utan ett 

bekvämlighetsurval. Bryman beskriver att detta urval görs av forskaren på grund av att de 

finns lättillgängliga samt att det är en form av icke-sannolikhetsval
28

. Via Service 

Management institutionen fick vi kontakt med Helsingborgs lasarett som lämnat in ett antal 

olika uppsatsidéer där vi fastnade för en. Den 10 mars 2010 hade vi därför möte med Git-Ann 

Byström, verksamhetsutvecklare och personalspecialist på HR-avdelningen på Helsingborgs 

lasarett.  Hon gav oss den bakgrundsinformation som gjorde att vi slutligen bestämde oss för 

att vi ville följa beslutet om införandet/upphörandet av varannanhelgschema i organisationen 

och i samråd med Byström kom vi fram till att vi skulle intervjua medarbetare inom olika 

verksamheter och på olika nivåer i linjen inom Helsingborgs lasarett. På detta sätt skulle vi få 

en bredd och ett djup i vårt empiriska material och därmed skulle tillförlitligheten av vårt 
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specifika fall bli större. Vi diskuterade hur många som kunde vara lämpliga att intervjua och 

kom överens med Byström att vi skulle maila henne senare samma dag om vilka positioner vi 

ville intervjua och hur många personer, så skulle hon boka in intervjutillfällen åt oss. Vid 

detta möte berättade hon att sjukhuschefens sekreterare och tillika sjukhusets presschef Anki 

Josefsson redan lovat att hon skulle ställa upp för en intervju med oss. Intervjuerna med 

representanter från de fackliga förbunden Kommunal och Vårdförbundet bokade vi själva in.  

För att tydliggöra organisationshierarkin inom Region Skåne och Helsingborgs lasarett visar 

bilden nedan tjänstemannaorganisationen (den administrativa domänen) som mynnar ut i den 

professionella organisationen. Våra respondenter finns från sjukhuschefens nivå (genom 

chefssekreteraren) och vidare ner i linjen på samtliga nivåer. HR-avdelningen är en 

stabsfunktion som inte finns inne i den beskrivna linjen utan ligger fristående. 

 

 

Figur 2. Vår illustration av organisationshierarkin i Region Skåne och på Helsingborgs lasarett. Den politiska 

domänen har vi valt att inte ha med. 

Då intervjuerna med respondenterna ner till och med första linjens chefer har bokats av 

Byström och de undersköterskor och sjuksköterskor vi träffat har valts ut av respektive första 

linjens chefer, har vi inte kunnat påverka det urvalet. Däremot har det hjälpt oss genom att vi 

REGION SKÅNE 

Tjänstemannaorganisationen 

Regiondirektör 

Produktionsdirektör 

Sjukhuschef 

Den professionella organisationen 

Verksamhetschef 

Områdeschef 

Första linjens chef 

Sjuksköterskor Undersköterskor 
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”ute i linjen” endast har mött relevanta respondenter som har haft varannanhelgschema. Det 

har också underlättat väldigt mycket för oss, då det inte funnits några som helst hinder för 

access och då vi därför har kunnat koncentrera oss på teoriinsamling istället för att ”jaga” 

respondenter. 

När det gäller anonymisering av respondenternas identitet anser vi att de nyans- och 

perspektivrika faktorer vi kommit fram till i vår undersökning är mer intressanta än att diskutera 

vilka verksamheter och avdelningar som besökts och därför har vi inte för avsikt att gå in på vilka 

våra respondenter på Helsingborgs lasarett är. Då införandet av schemat för varannan helg 

begränsades till vissa verksamheter, går det dock inte att helt bortse från att det kan finnas 

igenkänningsrisk. Vi kan av naturliga skäl inte anonymisera Josefsson, då hennes position på 

lasarettet är unik och inte heller har vi anonymiserat Byström, då mötet med henne var till avsikt 

att ge oss bakgrundsinformation. Då det på Helsingborgs lasarett arbetar flest kvinnor kommer vi 

fortsättningsvis att benämna respondenterna som ”hon” och på så sätt anonymisera dessa och få 

bättre flyt i texten. Nedan visar vi vilka personer vi har intervjuat under insamlandet av empiri. 

Respondenter Datum 
Intervjuns 

längd Intervjuform 

Verksamhetschef 2010-04-07 30 min Enskild intervju 

Chefssekreterare/Presschef 2010-04-07 30 min Enskild intervju 

Första linjens chef 2010-04-08 40 min Enskild intervju 

Undersköterska 2010-04-08 25 min Enskild intervju 

Sjuksköterska 2010-04-08 20 min Enskild intervju 

Första linjens chef 2010-04-12 60 min Enskild intervju 

Sjuksköterska 2010-04-12 25 min Enskild intervju 

Undersköterska 2010-04-12 15 min Enskild intervju 

Fackliga företrädare 2 st. 2010-04-13 70 min Gruppintervju 

Områdeschef 2010-04-13 30 min Enskild intervju 

Områdeschef 2 st. 2010-04-13 30 min Gruppintervju 

Personalspecialister 2 st.  2010-04-15 60 min Gruppintervju 

Första linjens chef 2010-04-15 20 min Enskild intervju 

Sjuksköterska och  2010-04-15 15 min Gruppintervju 

Undersköterska       

 

Figur 3. Intervjusammanställning 

2.4 Hur intervjuerna gick till 

För att respondenterna skulle känna sig bekväma och få förtroende för oss som forskare 

inleddes alla intervjuer med att förklara vilka vi var och syftet med intervjun. Vi hade tidigare 

sänt ett mail till Byström med en kort presentation av oss och vad det var vi ville undersöka, 

som hon skickade vidare till de respondenter hon bokat in. Jacobsen menar att en personlig 
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intervju ställer höga krav på intervjuarens beteende, då det måste etableras en tillitsfull 

relation mellan intervjuare och respondent, vilket inte är enkelt
29

. Vi anser att respondenterna 

haft förtroende för oss vilket speglar sig i det mångfacetterade och perspektiv rika empiriska 

material vi lyckades samla in.  Bryman menar att det är viktigt att ge respondenterna en bra 

anledning till varför undersökningen genomförs till dem som ska delta i och lägga tid på att 

svara på frågor i en intervju som ingår i en vetenskaplig forskning.
30

 Vidare säger han att 

denna introducerande informationen kan ges både muntligt och skriftligt till de deltagande i 

undersökningen, vilket vi gjort. För att inte gå miste om något som sagts spelades alla 

intervjuerna samt mötet med Byström in på en diktafon. Dessa ljudfiler finns digitalt förvarade, 

vilket ger oss ett pålitligt underlag för analysen. Efter det att intervjuerna officiellt var slut och 

diktafonen stängts av fortsatte ibland samtalet informellt och även då fick vi relevant och 

användbar information som vi har nytta av i vårt arbete. Vi är medvetna om att detta material 

inte är dokumenterat på annan plats än i våra huvuden, och den används heller inte mer än vid 

ett tillfälle i vår analys.  

2.4.1 Späckat schema 

Intervjuerna genomfördes under en period av knappt två veckor, vecka 14 och vecka 15.  

Samtliga intervjuer har genomförts på Helsingborgs lasarett men trots detta i vitt skilda 

miljöer. Längden har varierat mellan cirka 15 till 70 minuter. Vid alla intervjuerna deltog 

samtliga författare av denna uppsats.  Då det insamlade empiriska materialet blir avgörande 

för kvaliteten på bland annat analysen hade vi läst in oss ordentligt om ämnet så att vi kunde 

samtala med respondenterna. Beroende av vart samtalet förde oss fick vi som intervjuare vara 

beredda att avgöra vad och vid vilken tidpunkt det skulle frågas om en specifik sak samt vilka 

frågor som skulle följas upp vid med följdfrågor. Detta är vad Kvale menar handlar om 

intervjuarens kvalifikationer om säger vidare att intervjuaren bör vara kunnig inom det 

område som är objektet med undersökningen
31

. Vi har även reflekterat och diskuterat vår egen 

roll som intervjuare. De egenskaper som vi strävade efter var bland annat att vara noggranna, 

kunniga, känsliga, öppna, tydliga och uppmärksamma. Detta är några av de kvalifikationskriterier 

Kvale tycker är viktiga hos den som intervjuar32. Även intervjuns kvalitet är avgörande för 

studien. Därför har kvaliteten på vår undersökning varit något vi funderat på under hela 

arbetsprocessen. Kvale nämner ett antal kvalitetskriterier som är viktiga för en intervju
33

.  Vi 
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anser att våra intervjusvar till större delen uppfyller dessa krav, då vi fick relevanta, specifika, 

spontana, nyansrika samt olika perspektiv om fallet från respondenterna. Intervjuerna tolkades av 

oss under och efter intervjutillfällena och verifiering av tolkningen gjordes under intervjuns 

förlopp genom att vi som forskare ställde lämpliga följdfrågor till respondenten för att säkerställa 

att vi förstått varandra.    

2.4.2 Första veckan 

Den första av alla våra intervjuer utfördes den 7 april 2010 med en verksamhetschef på 

dennes kontor. Detta möte genomfördes till största delen utan några problem förutom att 

respondenten var tvungen att ha telefonen påslagen och därmed tvingades vi att avbryta 

intervjun vid tre tillfällen eftersom att telefonen ringde. Nästa intervju med sjukhuschefens 

sekreterare och presschef Anki Josefsson hade vi fått inbokad direkt efter intervjun med 

verksamhetschefen. Denna intervju genomfördes i ett konferensrum på Olympiahuset och 

avlöpte utan några problem.  

Nästa dag utförde vi en intervju med en första linjens chef ute på dennes avdelning. Denna 

intervju genomfördes i ett konferensrum. Efter denna intervju var det tänkt att vi skulle 

intervjua en sjuksköterska och en undersköterska i ”grupp” men på grund av att det var 

hektiskt på avdelningen intervjuades först undersköterskan och sedan sjuksköterskan. På 

grund av den mänskliga faktorn blev de första fem minuterna av intervjun med 

undersköterskan inte inspelade på diktafonen eftersom inspelningsknappen inte blev 

ordentligt intryckt. Då vi alla har varit med på samtliga intervjuer har det varit naturligt att en 

av oss fört samtalet och de andra varit lite mer passiva. Dessa har också gjort anteckningar, 

vilket hjälpte oss i denna situation. Även dessa intervjuer avlöpte utan att vi blev störda men 

det blev lite stressigt mot slutet då det var inbokat ett annat möte i konferensrummet direkt 

efter våra intervjuer.  

Dagen därpå var det sedan tänkt att vi skulle intervjua en företrädare från Kommunal men på 

grund av omständigheter utanför vår kontroll blev tyvärr denna intervju aldrig av och vi kom 

heller aldrig i kontakt med denna person, trots att vi lämnade våra kontaktuppgifter till en 

facklig kollega. Efter att vi genomfört samtliga intervjuer bestämde vi oss för att stryka 

intervjutillfället med Kommunal, då vi menar att vi har fått tillräckligt med material genom 

våra andra respondenter. 
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2.4.3 Andra veckan 

Veckan därpå intervjuades ytterligare en första linjens chef men denna gång genomfördes 

intervjun i dennes lilla kontorsrum. Senare samma dag var det också i detta fall tänkt att vi 

skulle gruppintervjua en sjuksköterska och en undersköterska på denna avdelning men även 

denna gång blev det inte så på grund av hög arbetsbelastning. Därför gjorde vi än en gång så 

att vi intervjuade dem en och en. På förmiddagen dagen därpå hade vi vår intervju med två 

fackliga företrädare från Vårdförbundet och denna intervju genomfördes i ett konferensrum. 

Senare denna dag hade vi en intervju med en områdeschef inne på dennes kontorsrum. Direkt 

efter att vi träffat områdeschefen var det tänkt att vi skulle intervjua ytterligare en 

områdeschef, men fick till vår förvåning två områdeschefer på kroken samtidigt. Detta var vi 

väldigt glada och tacksamma för eftersom den gav oss ytterligare ett perspektiv samtidigt som 

den bidrog till att belysa den mångfacetterade bilden av vårt specifika fall.  

Nästa dag genomfördes våra sista intervjuer. Först ut att bli intervjuade på förmiddagen var 

två medarbetare på HR-avdelningen. Denna gruppintervju genomfördes i ett konferensrum i 

Olympiahuset och var väldigt informativ. Senare på förmiddagen intervjuade vi ytterligare en 

första linjens chef i dennes kontorsrum och på eftermiddagen hade vi sedan vår sista intervju 

med en sjuksköterska och en undersköterska och denna avlöpte som det var tänkt från början, 

nämligen som en gruppintervju.  

2.5 Hantering av det empiriska materialet 

Hur vi praktiskt skulle gå tillväga för att hantera det empiriska materialet har varit ett ämne 

för stora diskussioner. Då ordagrann transkribering är oerhört tidskrävande och psykologiskt 

påfrestande har våra diskussioner kretsat kring hur vi på det bästa sättet och minst 

tidskrävande sättet ska gå tillväga för att presentera en empiri i vår studie som är representativ 

för vårt fältmaterial. Kvale menar att det är tröttande och stressigt att skriva ut det bandade 

fältmaterialet
34

. Jacobsen förklarar att den information man samlar in med hjälp av kvalitativa 

metoder är svår att tolka på grund av dess nyansrikedom samt att en intervju som omfattar 

cirka en timme omfattar väldigt många ord.
35

 Detta innebär cirka 10-15 A4-sidor om man gör 

en fullständig utskrift. Dessutom menar han att den information man samlar in oftast är 

ostrukturerad vilket gör så att det blir svårt att ordna den i överblickbara kategorier. Kvale 

tycker att intervjuutskrifter är tråkiga att läsa dels för att det finns en skillnad mellan muntliga 
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och skriftliga diskursformer och dels för att ledan växer inför alla upprepningar, avvikelser 

från ämnet och ofullständiga satser
36

. Jacobsens och Kvales resonemang samt tidsfaktorn och 

den erfarenhet vi skaffade oss under kandidatuppsatsen är anledningen till att vi valt att inte 

transkribera fältmaterialet ordagrant.  

Den metod som vi i stället valde var att göra en intervjusammanställning. I denna 

sammanställning går det att utläsa titeln på den som intervjuas och när denna intervjuas. 

Vidare går det att utläsa några citat och tidsangivelser när olika ämnen diskuteras i intervjun; 

för att vi på ett enkelt sätt ska kunna gå in vid rätt tidpunkt när respondenten diskuterar ett 

ämne som vi lyssnar av och analyserar för tillfället. Kvale berättar att det inte finns någon 

standardiserad form eller kod för utskrift av forskningsintervjuer, men däremot ställs man 

inför en del standardval
37

. Om fältmaterialet ska anges ordagrant inklusive alla upprepningar 

eller bara ordagrant transkribera det som är viktigt och sammanfatta de delar av informationen 

som inte innehåller så väsentlig information. Vidare menar han att man måste bestämma sig 

för om man ska ha med pauser, betoningar i tonfallet, emotionella uttryck och suckar ska 

anges. Dock menar han att det är viktigt att ha intervjupersonen i åtanke när man gör dessa val 

då det är deras muntliga stil och allmänna sätt att uttrycka sig som skall omvandlas till 

muntlig skrift och att det gäller att göra dem rättvisa. Slutligen menar han att stilen för 

intervjuutskriften beror på vem den är avsedd för; forskaren, intervjupersonen eller kritiska 

kollegor. Vi menar att eftersom vi sparat ljudfilerna kan de som efterfrågar få lov att ta del av 

vårt fältmaterial när de vill. Det har hela tiden varit vår intention att göra respondenterna 

rättvisa i vår studie. 

2.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

För att kunna redogöra för resultatets tillförlitlighet måste man kunna bestyrka riktigheten i 

det man undersökt menar Kvale
38

. Validiteten handlar om till vilken utsträckning den valda 

metoden undersöker det den är planerad att undersöka
39

. Kvale menar att denna föreställning 

om validitet innebär att kvalitativ forskning i princip kan leda till giltig vetenskaplig 

kunskap
40

. Vi tycker att vårt insamlade empiriska material från den miljö vi undersökt har god 

tillförlitlighet eftersom vi menar att vi undersökt det vi avser undersöka och identifierar det vi 

säger vi ska göra i problemformuleringen. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon vilket 
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innebär att vi kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger oberoende av varandra. På detta sätt 

har vi kunnat diskutera våra subjektiva tolkningar och minska eventuella missförstånd.  

Vi har valt att avgränsa oss till att intervjua medarbetare på olika nivåer och i olika verksamheter 

och avdelningar på Helsingborgs lasarett som varit föremål för införandet av varannan- 

helgschema samt avvecklingen av denna. I och med att vårt fall inte påverkat hela verksamheten 

i sin helhet kan heller inte resultatet av vår studie direkt relateras till hela sjukhuset. Däremot tror 

vi att resultatet kan vara ett kunskapsbidrag och en lärdom i hur man i framtiden kan gå till väga 

för att genomföra ”nödvändiga men negativa beslut” inom verksamheten och därför menar vi att 

även om vår studie inte är generaliserbar är den ändå viktig då den kan vara användbar i andra 

liknande situationer och i andra typer av organisationer. Vi är väl medvetna om att resultatet av 

vår studie speglar den verklighet vårt val av metod skapat förutsättningar för och därmed har 

även vårt val av metod avgränsat oss ytterligare.  

2.7 Källkritik 

Vi är väl medvetna om att våra respondenter utgår från sig själva och sin personliga situation 

när de svarat på våra frågor. Det innebär att en del delat med sig mer av privata tankar och 

funderingar och andra mer fokuserat på den betydelse det haft för dennes yrkesroll. Med detta 

i åtanke tror vi ändå att vi lyckas lyfta fram det mest viktiga i deras berättelser som har 

betydelse för vårt forskningsresultat. Det faktum att vi inte själva har valt respondenter gör att 

urvalet inte varit slumpmässigt utan valts ut av någon utanför vår kontroll.  

Vi har heller inte själva fått tillfälle att läsa den rapport som McKinsey & Company 

producerade under sin konsultation, vilket gör att det som refereras i uppsatsen om rapporten 

kommer från andrahandskällor. 

Även våra egna erfarenheter och värderingar kan göra det svårt att vara helt objektiv, men vi 

anser trots detta att vi gått in i undersökningen med öppet sinne. 

 

När det gäller val av teorier är vi medvetna om att Andrew Abbott har en stor betydelse för 

forskningen inom professionella organisationer. Vi anser oss dock ha tillräcklig information 

om ämnet genom andra forskare och har därmed valt att inte använda oss av honom. 
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Kapitel 3 

STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING 

3.1 Förändringsarbete i hälso- och sjukvården 

3.1.1 Professionella organisationer 

Genom tiderna har man sett olika på vad en organisation är och i dag skulle de flesta beskriva 

en organisation som ”ett socialt system där klistret i detta system är organisationskulturen, 

denna utgörs av bland annat värderingar, tankesätt, rutiner och ritualer”
41

. 

Organisationskultur är också ett begrepp som varit viktigt att beskriva, förstå och förklara i 

utvecklings- och förändringsarbete.
42

  Om organisationsmedlemmar inte ständigt 

kommunicerar med varandra om hur de ska hantera olika situationer och vilka 

grundvärderingar och målsättningar som organisationen ska ha skulle kulturen dö ut och 

därmed även organisationen. När medarbetarna samspelar rekonstruerar och utvecklar de 

organisationen och därmed är organisation lika med kommunikation.
43

  

 

Professionella organisationer är organisationer där den största delen av verksamheten består 

av professionella yrkesutövare.
44

 Norbäck och Targama fokuserar på att se hur professionerna 

påverkar hur arbete fördelas och samordnas inom större organisationer. Arbetsfördelningen 

ser annorlunda ut inom ett sjukhus eftersom den styrs av att man har tillgång till flera olika 

professionella yrkesgrupper och saknas en för uppgiften nödvändig specialistkompetens kan 

man inte erbjuda behandling
45

.  

Sjukhuset kan beskrivas som en mång- eller multiprofessionell verksamhet då det handlar om 

att läkarna, som är den dominerande professionen, fattar beslut om medicinska åtgärder som 

andra professioner utför, med resurser som politiker eller chefer/administratörer fattar beslut 

om.
46

  

”Professionella yrkesgrupper har ofta en stark yrkesidentitet som förvärvas genom akademisk 

utbildning och forskning och som underhålls i slutna yrkesorganisationer”
47

. På detta sätt 

beskriver Norbäck och Targama den starka yrkesidentiteten och vidare menar de att den kan 
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leda till att fokus främst ges till professionen vilket i sin tur gör att insatser och stöd från andra 

yrkesroller undervärderas, trots att de är nödvändiga. Istället för att arbeta för ett fungerande 

samspel och effektivitet som är viktigt för organisationen som helhet ligger engagemanget på 

den egna specialiteten. Läkarna är den dominerande professionen på sjukhus och de har det 

yttersta medicinska ansvaret, vilket gör att ledningens eller ”administrationens” möjligheter 

att leda, fördela och förändra arbetet är begränsade. Detta leder ofta till att de reformer som 

huvudmännen försöker införa uppifrån stöter på stora hinder
48

. För att citera Kerstin Sahlin-

Andersson återges här de hinder och den tröghet som finns inom hälso- och sjukvården:  

Många av de nya reformerna har syftat till att bryta igenom 

professionsgränserna, och inordna de olika yrkesgrupperna i en gemensam 

organisation. Ändå är det tydligt, när vi ser vad som sker när reformerna möter 

praktiken, att de professionella gränserna är mycket starka och 

svårgenomträngliga, så starka att professionen förmår att underordna de införda 

reformerna under en professionell logik.
49

  

Norbäck och Targama menar att citatet också beskriver kampen mellan administration och 

profession som verkar bero på att man inte förstår varandras logik
50

. De menar också att 

grupperna säkerligen är överens om målet med god vård men har olika meningar om hur det 

ska uppnås. 

Många organisationsforskare betraktar sjukhus som de mest komplexa organisationer man 

kan tänka sig och därmed väldigt svåra att leda och styra.
51

 Norbäck och Targama beskriver 

vilka drivkrafter och hinder som finns i förändringsarbetet på ett landstingsägt sjukhus och 

menar att skilda förutsättningar för olika verksamheter kan påverka hur lednings- och 

utvecklingsarbete bedrivs, både av chefer och av läkare. Skillnaderna kan vara allt ifrån extern 

uppmärksamhet till olika incitamentsstrukturer (löner) och benägenheten att arbeta med mål- 

och resultatstyrning.
52

 

3.1.2 Det komplexa sjukhuset 

För att göra sjukhusets komplexitet någorlunda begriplig försöker Glouberman och Mintzberg 

beskriva det utifrån fyra ”världar” där varje värld styrs av sin egen logik
53

. Modellen 

tydliggör den problematik som finns när ett övergripande ledar- och utvecklingsarbete ska 

utföras.  
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Det allmänna 

(Community) 

Ägare, förvaltning 

Nämnder, styrelser 

Styrning, management 

(Control) 

Chefer 

Administratörer 

Läkekonst 

(Cure) 

Läkare 

Vård, omvårdnad 

(Care) 

Sjuksköterskor 

Figur 4. Sjukhusets komplexitet. (Efter Glouberman & Mintzberg 2001, i Norbäck & Targama 2009) 

Den nedre rutan till vänster är världen (Cure) och det är läkarnas revir vilket är baserat på 

expertkunskap och ensamrätt i form av läkarlegitimation. Här ligger det yttersta ansvaret för 

medicinska beslut inom sjukhuset, individuellt och kollegialt. Här finns en stark specialisering 

på vissa sjukdomar, organ eller patientgrupper vilket gör att specialister är nödvändiga för att 

kunna bedriva och erbjuda en fullgod vård inom respektive område. Det talas oftare om 

konkurrensen mellan specialister istället för samarbetet mellan dem.  

Den nedre världen till höger är (Care) och där samordnar yrkeslegitimerade sjuksköterskor, 

trots att de inte alltid har det formella ansvaret, olika slags specialister, så att arbetsflödena 

runt patienter och anhöriga fungerar.  

(Control) som är världen uppe till höger tillhör cheferna eller administratörerna, som de 

kallas av läkarna. Denna värld behöver inte ha någon medicinsk kompetens och de har svårt 

att påverka de två nedre världarna. Deras ansvar är istället resurserna, exempelvis budget, IT-

system, lokaler, bemanning och vårdplatser. De förväntas styra resurserna och fördela dem 

mellan specialister och hantera de mål och intressen som kommer från (Community). 

Yrkesutövarna i de nedre världarna fokuserar oftast på enskilda individer som de möter 

medan sjuksköterskorna lättare tar till sig chefsansvar eftersom deras roll redan innebär 

samordningsansvar.  

I den övre vänstra världen (Community) finns representanter från samhället som därmed är 

influerade av politiken och dess aktuella diskussioner. Representanterna agerar ibland 

kraftfullt i enskilda frågor och då de inte har möjlighet att påverka vårdens innehåll har de 

möjligheten att ägna tid åt politiska reformer av organisationen, ekonomimodeller, 

chefsroller, styrsystem och informationsstrukturer.  
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Varje värld arbetar utifrån sin egen verksamhetslogik, organisationskultur, och har svårt att få 

det vardagliga samarbetet mellan dem att fungera. Detta gör att det finns både en vertikal och 

horisontell klyfta mellan de fyra världarna som är svåra att överskrida och i kampen om 

resurserna och den egna världens intressen kan lätt tillfälliga koalitioner uppstå. Vi kommer 

senare att visa hur kommunikationen fungerar vertikalt och horisontellt i organisationen.  

3.2 Förändringsprocessen 

3.2.1 Beslut om förändring 

Ett beslut innebär enligt Nationalencyklopedin
54

 ett val av olika handlingsalternativ och 

beslutsteorier grundas på att individer handlar rationellt. Dock visar forskning att det är 

vanligare att vara begränsat rationell
55

, vilket innebär att det finns mål, men dessa kan vara 

oklara och skiftande.  Nils Brunsson har diskuterat kring begreppen beslutsrationalitet som 

handlar om att välja rätt sak att göra och handlingsrationalitet; hur man gör det
56

. Tidigare 

forskning koncentrerades på vad som ligger bakom rationella beslut och hur det är möjligt att 

göra ett bästa val som är baserat på den information som ges vid beslutstillfället. Brunsson 

ville visa andra delar i beslutsprocessen, som hur ett beslut förbereds och tillämpas. Han 

kunde visa att beslut och handling är isärkopplade, då ett fattat beslut inte automatiskt betyder 

att medarbetarna handlar därefter.  

Norbäck och Targama beskriver två förändringsansatser, nämligen lösnings- eller 

processinriktade ansatser.
57

 Lösningsbaserade ansatser innebär att ledningen inom en 

organisation ger konkreta uppdrag till experter eller en projektgrupp som därefter tar fram 

konkreta förslag till förändring som sedan implementeras i organisationen. Detta beskriver 

även Angelöw när han jämför med vad Borgbrant diskuterar om den toppstyrda 

förändringsstrategin.
58

 Denna strategi får ofta starkt motstånd eftersom de anställda inte fått 

vara delaktiga och därmed är deras handlingsberedskap väldigt låg.  

Processorienterade ansatser innebär istället, enligt Norbäck och Targama, att personer som är 

berörda får ta del av problemet och engageras för att försöka hantera det
59

. Det tar visserligen 

längre tid att komma fram till en lösning med det senare alternativet men samtidigt går 

implementeringen smidigare och är oftast oproblematisk då människor sällan sätter sig på 
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tvären mot sina egna förslag. Detta gör att man slipper motstånd mot förändringar som annars 

är vanligt i organisationer. Angelöw är inne på något liknande när denne jämför med 

Borgbrant som beskriver den representativa förändringsstrategin där representanter från 

berörda parter medverkar
60

. Denna strategi resulterar ofta i antingen att de anställda accepterar 

förändringen och dess åtgärder eller att allt rinner ut i sanden.  

Beer och Nohria nämner en liknande diskussion i deras analysarbete om två grundkategorier 

som kallas E-type och O-type.
61

 E-type innebär att förändringen är styrd uppifrån och 

koncentrerat till nya strukturer, system och finansiella faktorer och dessa förändringar 

implementeras till ansvariga linjechefer på alla nivåer. O-type innebär istället hög grad av 

delaktighet av människorna i organisationen där de får ta fram idéer och utforma och 

genomföra förändringar. Beer och Nohria noterade att företagen nådde önskade resultat med 

båda modellerna men misstänkte att O-type ger mer bestående effekter vilket också stämmer 

med Norbäcks och Targamas erfarenheter, då de menar att starkt rotade traditioner och 

etablerade beteendemönster behöver förändras för att få till stånd effektivare arbetssätt i 

vardagen och nya samarbetsformer
62

.  

3.2.2 Ledarens roll i förändringen 

Både bland politiker och inom organisations- och företagsledningar finns en tendens att se 

människorna i organisationen som brickor i ett spel som kan flyttas runt och göra samma 

nytta överallt.
63

 Sålunda tror man sig kunna dela upp, slå ihop enheter, prioritera om resurser 

och förändra mål utan att ta hänsyn till medarbetarnas reaktioner. Sedan blir det ledarens 

uppgift att verkställa de beslut som fattas av på högre nivåer eller av högsta ledningen, även 

sådana beslut som innebär en del försämringar. Få i en organisation tycker om att besluta om 

inskränkningar och nedskärningar
64

 och sådana beslut kan leda till rollkonflikter där kraven på 

exempelvis en arbetsledare kommer både uppifrån och nedifrån i organisationen.
65

 De dubbla 

lojaliteterna gör att det är lätt att hamna i en intrapsykisk konflikt, som innebär att individen 

känner sig kluven och inte vet vilken väg hon ska gå. Det mest påfrestande anser Krister 

Håkansson vara när båda vägvalen innebär något negativt och ger ett exempel på om man ska 
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säga upp sig trots att man inte har något nytt arbete eller stanna kvar och stå ut med en chef 

som är odräglig.
66

 

Thylefors förklarar att det är en chefs uppgift att verkställa beslut som kommer från högre 

nivåer, även om dessa beslut innebär en del påtagliga försämringar.
 67

 Men när ledaren själv är 

överens med arbetsgivaren och ledningen är det lättare för denne att driva en fråga än om hon 

inte delar arbetsgivarens och ledningens uppfattning. Med andra ord förväntar sig 

arbetsgivaren och ledningen lojalitet av ledarna på de olika nivåerna i hierarkin. Det finns på 

olika nivåer en rädsla för reaktionerna och därför försöker beslutsfattare ofta isolera sig och få 

så liten direktkontakt som möjligt med reaktionerna på sina beslut och chefer på lägre nivåer 

får ta konsekvenserna
 68

. 

Det kan hända att ledare driver lojaliteten så långt att de mister sin trovärdighet hos de 

underordnade, menar Thylefors.
69

 En ledare ska inte behöva låtsas ha vissa åsikter men vad 

som förväntas av denna och de underordnade är att de förverkligar de förändringar som 

arbetsgivaren och ledningen beordrat på bästa möjliga sätt. Sedan är det ledarens 

arbetsuppgift att i den mån de klarar av att balansera de underordnades reaktioner genom att 

sätta förändringen i ett sammanhang. Det är denna typ av lojalitet som kan krävas och även 

om arbetsplatsen dragit en nitlott kan förändringen vara till nytta för organisationen som 

helhet.  

John P. Kotter anser att förändringsarbete alltför ofta leder till resursslöseri och till utbrända 

eller frustrerade medarbetare.
70

 Han pekar på en mängd vanliga misstag som han anser borde 

kunna undvikas. Det största anser han vara att inte ha övertygat chefskollegor och 

medarbetare om att förändringen är nödvändig och kallar det för ”att tillåta alltför stor 

självbelåtenhet”. Han menar att det är nödvändigt att människor känner en grad av 

angelägenhet för att göra den där extra ansträngningen i stället för att stå fast vid rådande 

förhållanden och motsätta sig initiativ som kommer uppifrån. Kotter anser att det kan vara 

nödvändigt för individen att göra kortsiktiga uppoffringar för att verkställa en större 

förändring, men det är viktigt att medarbetarna får insikt i vad förändringen kan medföra för 
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potentiella fördelar för att få dem med. Visionen måste förmedlas på ett trovärdigt och 

omfattande sätt för att få medarbetarna positivt inställda.
71

  

Granér menar att samarbetsklimatet ofta behöver bearbetas innan en förändringsprocess kan 

bli framgångsrik
72

. Om de inblandade är införstådda med de problem som förändringen 

innebär har denna större förutsättning att lyckas.  

3.2.3 Förändringsfaser  

Lewin menar att det går att urskilja tre olika faser vid förändring: motivation till förändring, 

själva förändringen och etableringen av förändringen.
73

 Den första fasen; motivation innebär 

att människor har två olika behov, där det ena handlar om att växa och förändra. Det andra 

behovet handlar om trygghet och stabilitet. För att en individ ska motiveras till förändring 

innebär att behovet av stabilitet minskar och behovet av förändring förstärkts. I 

motivationsarbete försöker man rubba balansen mellan dessa behov. Det som attraherar vid 

eventuell förändring är bland annat bättre rykte och konkurrenskraft, högre effektivitet och 

lägre driftskostnader. Det som är bortstötande är bland annat hot om nedläggning och 

sparbeting med mera. Den andra fasen handlar om själva förändringen vilket kännetecknas av 

att gamla mönster överges och ersätts eller kompletteras av nya. Den tredje och sista fasen vid 

förändring är själva etableringen. Både individer och organisationer har ett behov av att 

uppleva ett nytt jämviktsläge innan det kommer krav på ytterligare förändringar. Stora och 

genomgripande förändringar tar tid och om man bortser eller glömmer behovet av jämvikt 

eller stabilisering kan förändringen och de resurser som investerats i denna bli en felsatsning. 

En förändring som är omöjlig att genomföra bör avbrytas. Det innebär dock att en ny 

förändringsprocess sätts igång mitt i gruppens eller organisationens mest kritiska fas vilket 

också kan skapa problem
74

.  

3.2.4 Vad är det som förändras? 

Vid organisationsförändringar finns det komplexa men ofta outsagda antaganden om kausala 

samband.
75

 I de flesta fallen är organisationsförändringar inställda på organisationens resultat, 

vinst, konkurrenskraft eller legitimitet. Detta för att dessa förhållanden avgör vilka resurser 

organisationen kan tillskriva sig. Dessa organisationsförändringar går bara att uppnå om dess 

medlemmar förändrar sitt beteende; exempelvis genom att erbjuda ett bättre värde i sina 
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tjänster eller arbeta mer effektivt så att priset på tjänsten kan sänkas. Då det är svårt att ändra 

individers beteende på ett direkt sätt försöker man ofta göra detta på ett indirekt sätt genom att 

förändra organisationsmedlemmarnas kontext: kulturen, strukturen, systemen och 

strategierna. 

Den grundtanke Jacobsen vill förmedla är att förändringen inte är konkret förrän merparten av 

organisationens medlemmar har tydligt förändrats, så att organisationen som helhet faktiskt 

uppträder på ett annat sätt.
76

  Genom att organisationen ändrar på strukturella och/eller 

kulturella faktorer, lyckas de få medlemmarna att handla och uppträda på ett nytt sätt.
77

  

Granér är inne på samma linje när han menar att oavsett hur logiskt riktad en förändring kan 

verka kommer den inte kunna genomföras utan personalens stöd.
78

 Vidare diskuterar Granér 

hur en ledningsgrupp kan besluta om åtgärder som ska resultera i effektivitetsvinster men som 

istället kan ge förluster på grund av att personalen inte är med på beslutet. Förlusterna kan 

exempelvis vara minskat engagemang i arbetet, ökad sjukfrånvaro och personalomsättning 

samt minskat förtroende för ledningen.  

3.3 Vikten av kommunikation i förändringsarbetet 

3.3.1 Verktyg att bemöta känslor med  

Kommunikation och information används för att hantera känslor, reaktioner som osäkerhet, 

ryktesspridning och motstånd.
79

 Vid olika sorters förändring kan den interna 

kommunikationens roll uppfattas på olika sätt. Kotter visar att det finns stor risk för att ett 

förändringsbudskap försvinner i det allmänna informationsbruset och menar att det i typfallet 

bara är 0,58 procent av den kommunikationsvolym som når en anställd under tre månader 

som innehåller något om förändringsvisionen
80

. Exempelvis kan information och 

kommunikation användas som verktyg för att: 

 Skapa delaktighet och engagemang.  

 Förhindra ryktesspridning.  

 Skapa en demokratisk förändringsprocess. 

 Minska oro och stress. 
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 Övertala personalen om att förändringen är fördelaktig.
81

 

Förståelse är centralt vid förändringar därför att vi handlar i enlighet med hur vi uppfattar en 

situation eller ett mål.
82

 Hur medarbetare i en organisation uppfattar en förändring har 

betydelse för hur resultatet av förändringsarbetet blir och bara för att ledningen informerar om 

ännu en förändring innebär inte att per automatik att en ny uppfattning och förståelse för 

arbetet infinner sig hos medarbetare.
83

 Genom olika kommunikationsprocesser uppstår denna 

förståelse och den interna kommunikationen är ett led i att frambringa denna förståelse.
84

 Som 

nämnts tidigare är kulturen klistret som håller samman organisationen och när en organisation 

befinner sig i en förändring och medarbetarna i denna organisation skall anpassa sig till bland 

annat nya roller, arbetsuppgifter och beslutshierarkier krävs det något annat än kulturen för att 

manövrera sig i det dagliga arbetet. Genom att ledningen informerar och kommunicerar om de 

förändringar som görs ges en möjlighet att skapa en förståelse och samsyn vilket är grunden 

för organisering och gemensam handling.  

Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson menar att ledare inte prioriterar 

kommunikation speciellt högt och förklaringen kan vara att deras bakgrund ofta är ekonomisk 

eller teknisk vilket gör att de därmed inte har kunskap om kommunikation.
85

 Dessa är också 

ofta under hård press med höga krav på resultat och tidseffektivitet vilket gör att det är svårt 

att argumentera för att satsa på mjuka värden som är svåra att mäta och utvärdera.  Det har 

gjorts en undersökning inom den kommunala sektorn och den visar att oron för 

omorganiseringar och förändringar är en av de mest grundläggande orsakerna till 

långtidssjukskrivningar
86

. En del av denna oro beror på bristande kommunikation i samband 

med förändringsprocesser. 

3.3.2 Olika typer av kommunikation 

Flaa et al. diskuterar olika typer av kommunikation och här tas några av dem upp:
87

 

 

Den vertikala kommunikationen syftar till vad namnet antyder, att kommunikation sker 

uppifrån ledningen och neråt i organisation eller omvänt nerifrån och uppåt i organisationen. I 

                                                 
81

 Ströh & Jaatinen (2001); Schweiger och Denisi (1991); Daly (1995); Risberg (1996); DiFonzo & Bordia 

(1998); O´Neill (1999) ;Thomson (1997); Barrett, Thomas & Hocevar (1995). I Dalfelt. (2005). I Heide, 

Johansson & Simonsson. (2005). s. 155-156 
82

 Dalfelt. (2005). I Heide, Johansson & Simonsson. (2005). s. 156  
83

 Ford, Ford & McNamara (2002). I Dalfelt. (2005). I Heide, Johansson & Simonsson. (2005). s. 156 
84

 Dalfelt. (2005). I Heide, Johansson & Simonsson. (2005). s. 156-157 
85

 Heide, Johansson & Simonsson. (2005). s. 20-21 
86

 ibid. s. 27 
87

 Flaa et al. (2006). s. 135 ff 



 32 

hierarkiska organisationer är denna form av kommunikation den klart viktigaste typen av 

kommunikation. Information som sänds uppifrån är bland annat order, instruktioner, riktlinjer 

och beslut med mera medan information som sänds nere ifrån och uppåt bland annat omfattar 

rapporter, synpunkter och kritik.  

Horisontell kommunikation är en ofta undervärderad del av kommunikationsprocessen inom 

organisationer.  Den absolut vanligaste formen av horisontell kommunikation är den som sker 

inom en avdelning eller inom en arbetsgrupp. Dock påpekar Flaa et al. att byråkratiska 

organisationer knappast skulle kunna fungera utan en stor grad och utsträckning av horisontell 

kommunikation.  

Organisationsorienterad information som ledningen sänder uppifrån och neråt i 

organisationen är väsentlig information som inte bara omfattar betydelse för utförandet av 

arbetet utan även gäller mer generell information såsom målsättningar, problem i 

organisationen samt framtida utveckling med mera. Denna information ger medarbetaren 

möjlighet att se sambandet mellan sitt eget uppgiftsområde och andra verksamhetsområden i 

organisationen. 

3.3.3 Störningar i kommunikationsprocessen 

Att det ibland uppstår störningar i kommunikationen beror på att överföringen av symboler 

eller budskap sker mellan människor och att förståelseramarna hos avsändaren och 

mottagaren inte alltid är samordnade.
88

 Andra typer av störningar beror på de tekniska 

hjälpmedel vi använder oss av. Flaa et al. nämner bland annat organisationens storlek och 

individers olika verklighetsuppfattning. Kommunikationsprocessen är på det sättet en 

invecklad process.  

Förutsättningen för kommunikationsprocessen är att avsändaren har ett budskap som han 

önskar meddela mottagaren.
89

  Kommunikationsprocessen består av följande faser och 

övergångar: 

1. Det som avsändaren vill uttrycka. 

2. Det som avsändaren faktiskt uttrycker. 

3. De signaler som når fram till mottagaren.  

4. Den mening som mottagaren lägger i de mottagna signalerna.  
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Det är lättare att kommunicera med personer på samma nivå än med överordnade
90

. Den 

information som den högsta ledningen får kan alltså ge en missvisande bild av 

organisationens olika verksamheter vilket är ett centralt problem för stora organisationer. 

Skillnader mellan hierarkiska nivåer har stor betydelse för kommunikationen och detta gör att 

det är lätt att tro att andra uppfattar budskap precis som vi själva
91

. Peter Erikson anser att det 

ofta finns en väl fungerande kommunikation mellan den centrala ledningen i en organisation 

och den närmaste nivån under.
92

 När sedan fler involveras uppstår olika tolkningar i 

budskapen.  

3.3.4 Olika verklighetsuppfattningar 

Ett annat problem som kan uppstå i kommunikationsprocessen är att människor har olika 

verklighetsuppfattning och det har betydelse för både hur vi sänder och tar emot 

information.
93

 Det är vanligt att både sändare och mottagare lägger olika mening i de ord som 

formuleras då de har olika förståelseramar och verklighetsmodeller. Orsaken till detta kan 

vara olika sociala och geografiska bakgrunder, men även olika professioner har olika 

yrkesspråk och har olika verklighetsmodeller som bidrar till att det kan var svårt att 

kommunicera med andra professioner och icke-professionella.  

Ju större en organisation är desto fler led skall informationen färdas igenom och därmed blir 

möjligheterna till feltolkningar och missförstånd större.
94

 Vid en jämförelse mellan 

horisontella och vertikala organisationer visar det sig att information tar längre tid att färdas 

genom den vertikala organisationen. Blau och Scott menar att på grund av att det finns 

hierarkier, olika professioner och oliksinnade individer uppstår kommunikationshinder
95

. 

Information som skickas nedifrån och uppåt har det motsatta problemet då informationen 

nerifrån ska komprimeras och filtreras på vägen uppåt i organisationen.
96

 Om informationen 

skulle skickas i sin ursprungliga form nerifrån hela vägen upp till ledningen skulle de bli 

översvämmad med information och därmed mista förmågan att ha ett helhetsperspektiv och 

på så sätt inte kunna sätta ut riktning för organisationen. Förutom ovanstående filtrering som 
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nämnts förekommer ytterligare en typ av filtrering, nämligen individer inom en organisation 

som ogärna släpper igenom information som är ofördelaktig för dem själva. 

3.3.5 Val av kommunikationskanal 

Erikson menar att det beroende på vilken sorts fakta som ska kommuniceras, så förmedlas 

denna på olika sätt.
97

 Vid förändringsarbete behöver organisationen skilja det som handlar om 

det vardagliga från det som berör det drastiska och omtumlande. Vid sådana tillfällen behöver 

de ordinarie kommunikationskanalerna ofta förstärkas med kanaler och metoder som är 

tidsbegränsade eller vänder sig mot en särskild målgrupp. Det finns dock risker med att 

använda sig av denna metod, då det kan förstärka och förstora förändringen än om de 

inarbetade kommunikationskanalerna använts. 

 

När skriftlig kommunikation som rapporter används är nackdelen att utrymmet är begränsat 

och det går inte att föra fram allt som ligger bakom en kortare text, så kallad ”rik 

information”.
98

 Det finns också risk för att återkopplingen mellan sändare och mottagare tar 

lång tid vid skriftväxling. Om budskapet är komplext är också muntlig kommunikation 

ansikte mot ansikte att föredra, anser Jacobsen och Thorsvik. Kritik uppkommer ofta om 

brister i kommunikation inom en organisation och då avses oftast förhållandet mellan ledning 

och medarbetare. Problemet förekommer dock även mellan medarbetare och yrkesgrupper. 

Förändring är komplicerat och mycket kan hända som gör att en omorganisation inte alltid 

fungerar och når sitt syfte.
99

 Dock är brister i kommunikationen ett av de främsta skälen till 

att första steget i en förändring inte kommer till skott.
100

 Intern kommunikation har fått en allt 

mer framträdande roll i organisationer i en tid då människors och organisationers förmåga till 

förändring är livsnödvändig. Inom ramen för organisationsförändring ingår ett antal processer 

och kan innebära allt från införandet av nya reseräkningar till omfattande uppsägningar. 

Vilken typ av förändring det än är så ställer den krav på den interna kommunikationens 

innehåll och verkställande.
101
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3.4 Summering av strategier för förändring 

För att en förändring ska kunna genomföras i en komplex organisation med en stark kultur 

och starka professioner krävs ett antal faktorer i strategiarbetet. I detta kapitel har vi 

presenterat teorier som berör förändringens första del i form av förberedelser och 

genomförandet. De som identifieras i detta kapitel och som vi vill föra fram senare i vår 

analys är på vilket sätt, hur och vad som kommuniceras ut i organisationen. Att informera om 

beslut om förändringar som leder till negativa konsekvenser hos mottagaren kan ändå få 

förståelse och acceptans om det görs på ett sätt som innebär delaktighet och engagemang. 

Genom att göra detta motverkar man ryktesspridning, stress och oro. Även val av 

kommunikationskanal kan ha stor betydelse för hur informationen uppfattas. 
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Kapitel 4 

KONSEKVENSER AV FÖRÄNDRING 

4.1 Faktorer i förändringsarbetet 

4.1.1 Omställningsprocessen  

Oftast är det inte själva förändringen som orsakar problem utan det är övergången till 

förändring.
102

 Bridges och Broome beskriver att övergångsperioden är den psykiska processen 

som människor går igenom för att acceptera den nya processen.
103

 Denna beskriver 

komplexiteten av förändringen och ger insikt i de svårigheter som det innebär att hantera 

förändringar.  

Mary Carney beskriver hur den irländska sjukvården har haft en övergång från en relativt 

stabil miljö till en med stor instabilitet där kostnadskontroller och värde för pengarna är 

viktigast och att en effektiv ledare behöver insikt och kunskap i förändringsteorier.
104

 

Poggenpoel menar att sjuksköterskor måste förstå förändringen och hur de ska hantera den för 

att kunna se förändringen som en utmaning.
105

 Cutcliffe fortsätter och menar att de vanligaste 

anledningarna till ett motstånd till förändring är självintresse, brist för förståelse för den 

tänkte förändringen och önskan om att behålla saker som de är.
106

 

Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson beskriver att det i förändringsarbetet är många 

faktorer som en ledare ska ha överblick över samtidigt som han eller hon ibland också ska 

fungera som en motor i processen.
107

 I en förändring finns det parter på tre nivåer som är 

inblandade; individen, gruppen och organisationen. För individen och gruppen är behovet av 

trygghet, egenkontroll, meningsfullhet och fungerande samspel med kollegor väldigt viktigt 

samtidigt som det vid förändringar är lätt att just dessa behov blir åsidosatta och därmed kan 

det skapas motstånd inför det nya.  

Andra faktorer som påverkas i en förändring är exempelvis informationsvägar, 

beslutsordning, maktfördelning och gruppstrukturer.
108

 I de flesta fall kommer beslutet 

uppifrån och det betyder att det måste förankras ner i organisationen och accepteras annars 
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kan det innebära att olika krafter motverka förändringens avsikter och syften. Denna 

diskussion kan också jämföras med Håkansson, när han menar att mycket av den otrivsel som 

finns uppkommer därför att organisationsförändringar kommer uppifrån vilket leder till en 

känsla av maktlöshet och att vara utlämnad
109

. Detta förvärras också om man inte lyckas 

kommunicera ut motivet med förändringen. 

För att uppnå långvarig och effektiv förändring krävs samarbete och engagemang av ett helt 

team, inte enskilda individer
110

. Lewins modell visar ledningens betydelse för förändring:
111

 

 Ge personalen möjligheter och ansvar. 

 Ge mer självbestämmande för att leda och sköta enheter. 

 Involvera personal i olika arbetsuppgifter. 

Medarbetare är naturligt avvaktande inför avbrott från normala rutiner och det är ofta svårt att 

peka ut den exakta anledningen för motståndet, men det beror ofta på att de inte uppfattat 

behovet för förändring. För att lyckas med förändringen skulle det ges full information om 

framstegen till alla i personalen och påminna om potentiella fördelar om den skulle lyckas
112

.  

4.1.2 Det goda förändringsarbetet 

Centrala delar i goda förändringsarbeten menar Angelöw är motivation, delaktighet, tilltro, 

självförtroende, information, organisationskultur, kunskap och trygghet.
113

 Jämförbart med 

detta är Carneys framgångsfaktorer för förändring där författaren diskuterar vikten av en god 

kommunikationsprocess, nivån av acceptans och motstånd samt implementerings- och 

utvärderingsprocess.
114

 En förutsättning för att ett förändringsarbete ska lyckas är att de 

anställda känner sig motiverade och förstår nödvändigheten och behovet av förändringen.
115

 

Utan motivation finns det inte heller en förändringsvilja vilket är nödvändigt för att kunna 

göra förändringar. Angelöw menar att motivation innebär att förverkliga någon form av mål 

eller behov och det är därför viktigt att de anställda tillsammans bestämmer vad 

organisationen ska åstadkomma. Ett sätt att öka motivationen hos personalen är att göra de 

delaktiga i att formulera problem, diskutera förslag på förändringar och åtgärder. Vidare 
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beskrivs det att ambitionen för en organisation måste vara att de anställda som berörs av 

förändringen ska vara engagerade och delaktiga från början.  

Andra viktiga utgångspunkter i det goda förändringsarbetet är tilltro och självförtroende.
116

 

Med tilltro menas ömsesidig tilltro vilket innebär att ledningen har tilltro till sina anställda 

och att de vill göra ett bra arbete och att de anställda har förtroende för ledningen. Vidare 

menar Angelöw att individer som har ett bra självförtroende och god självkänsla kan i större 

skala göra förändringarna till något positivt. 

Ett hinder för en god förändringsprocess är bristfällig eller felaktig information.
117

 Angelöw 

menar att i organisationer där informationen är bristfällig eller där beslut exempelvis fattas 

över huvudet på de anställda, finns stora risker för ryktesspridning, vilket istället minimeras i 

en organisation med en väl fungerande intern kommunikation. Angelöw och Jonsson menar 

att förändringsarbete bör inrikta sig på att analysera och förändra organisationers kultur 

eftersom normer och värderingar inom en organisation spela stor roll för individens 

handlings- och tankemönster
118

. Författarna menar därmed att det är betydelsefullt att 

utveckla en organisationskultur som stödjer det goda förändringsarbetet. Betydelsen av 

organisationskulturen i ett förändringsarbete stöds av fler författare och de menar att det finns 

ett samband mellan företagskultur och förnyelseinitiativ
119

. Nya initiativ från ledningen måste 

stämma överens med vad den befintliga företagskulturen för att de ska ha någon 

genomslagskraft. Fishman och Kavanagh menar att organisationskulturen och hur människor 

reagerar på förändring beror till stor del på hur ledarna uppträder
120

. Cartwright och Cooper 

menar vidare att det är viktigt att medarbetare inom alla nivåer blir integrerade i 

förändringen.
121

 Pondy och Huff menar att implementeringen av förändringsprocessen ofta 

kavar sig fram då den är oriktigt/olämpligt utformad av top management.
122

   

Ytterligare en byggsten i ett gott förändringsarbete är att det finns kunskap och kompetens i 

organisationen och som har förståelse för de hinder och förutsättningar som finns i en sådan 

process.
123

 I ett förändringsarbete spelar de anställdas trygghet stor roll. Det finns förmodligen 

någon grad av otrygghet i de flesta förändringarna men kan man minska otryggheten så 
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innebär det många fördelar både för organisationen och för individen. Ett sätt att förstärka 

tryggheten är att göra de anställda delaktiga i arbetet, ge dem direkt information och ge dem 

någon form av sysselsättningsgaranti. 

4.1.3 Alla byggstenar behövs  

Ibland har en del förändringar ingen riktig chans att fungera beroende av att en eller flera 

förutsättningar saknas.  Knosler har gjort en modell för att illustrera detta.
124

 Han menar att 

det behövs ett antal grundstenar för att åstadkomma en lyckosam förändring, nämligen vision, 

kompetens, belöning, resurser och handlingsplan. Tre av dessa är relevanta för vår uppsats; 

utan byggstenen vision blir resultatet förvirring, saknas kompetens blir slutresultatet istället 

ångest och utan resurser skapas frustration. Om någon byggsten saknas är det möjligt för 

organisationen att skaffa sig dessa, men om det inte är möjligt bör förändringen stoppas eller 

skjutas upp tillsvidare eftersom det kan skapa ett motstånd i organisationen. 

4.2 Medarbetaren och individen i förändringsarbetet 

4.2.1 Motivation till arbete 

Enligt Jacobsen och Thorsvik har forskning om varför människor är motiverade i en 

organisation traditionellt sett handlat om behovsteori.
125

 I det sammanhanget är det svårt att 

bortse från Maslows behovshierarki, som trots kritik tillhör det mest refererande och 

diskuterade inom organisationslitteraturen, menar Jacobsen och Thorsvik.
126

 Det intressanta 

för vår uppsats är de överföringar av Maslows fysiologiska grundbehov till arbetslivet som 

Jacobsen och Thorsvik har gjort och som visar att lön och arbetstid samt en balans mellan 

arbete och fritid tillhör det mest grundläggande för att motivera sina medarbetare. Med 

samma resonemang tillhör arbetsvillkor och en trygg arbetsplats det som Maslow anser vara 

människans behov av trygghet.
127

 

Jacobsen och Thorsvik sammanfattar vad som motiverar medarbetare att prestera mer i en 

organisation:
 128

 

 Beslutsmakten bör i stor grad vara decentraliserad. 

 Arbetsuppgifterna är anpassade efter medarbetarens kunnighet eller önskemål. 

 Flexibilitet som gör det lättare att anpassa arbetslivet till privatlivet. 
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 Användning av olika belöningssystem samtidigt. 

 Få information om organisationens mål och detaljerad rapportering om hur man står 

resultatmässigt till målen. 

Jacobsen och Thorsvik menar att arbetstrivsel och samhörighet är centralt när det gäller att 

behålla medarbetare i organisationen och därmed slippa de stora kostnader som nyrekrytering 

medför. Ur organisationens perspektiv är arbetstrivsel inte ett mål utan ska ses som ett 

verktyg och samhörighet handlar om i vilken grad medarbetaren känner att organisationen är 

en bra plats att vara på och där man trivs
129

. 

4.2.2 Hur påverkas arbetsmiljön? 

I Angelöws studie om hur arbetsmiljön påverkas vid personalminskningar återkom 

respondenterna ständigt till att organisationen förlorade mycket kompetens och effektivitet på 

grund av anställningsstopp, internrekrytering och omplaceringar, vilket gjorde att många 

medarbetare valde att lämna företaget.
130

  Det beskrivs också hur personalen uttrycker sig 

negativt om förändringarna där de pekar på ökad arbetsbelastning, försämrad trivsel, 

försämrat engagemang och motivation som resultat. På det individuella planet visar studien 

att de vanligaste förekommande termerna är negativa, exempelvis irritation och besvikelse.
 
 

4.2.3 Motstånd 

Många förändringar sker utan några problem.
131

 Enklare vardagsförändringar kräver inte 

några större satsningar och insatser från ledningens sida. Att däremot skapa mening och 

sammanhang vid radikala förändringar tar längre tid och är inte helt problemfritt. Denna 

förändringsperiod präglas många gånger av osäkerhet, tveksamhet och ifrågasättande av 

medarbetarna om bland annat förändringens orsaker och konsekvenser. Detta motstånd från 

medarbetarnas sida handlar oftast inte om illvilja utan om hur man ska skapa mening i nya 

situationer och upplevelser. Människans referensramar om hur man hanterar förändring spelar 

här en viktig roll. Det blir viktigt för managerna att inte tolka medarbetarnas ifrågasättande 

och sparsamma entusiasm över skapandet som ett motstånd som ska knäckas
132

 utan i stället 

se detta som en värdefull och självklar bearbetningsprocess
133

. Funktionerna information och 

kommunikation blir viktigare ju komplicerade och otydligare en förändring är och desto 
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längre tid tar det för de involverade i processen att bearbeta vad nya managers som inrättas för 

att effektivisera verksamheten innebär för dem.
134

 

4.2.4 Risk för osäkerhet och rykten 

För de medlemmar inom en organisation som berörs kan förändringar innebära både positiva 

och negativa upplevelser.
135

 Vanliga reaktioner när en förändring är på gång är osäkerhet och 

oro då medarbetarna upplever situationer de inte är vana vid och därför vet de inte hur de skall 

bete sig. Medarbetarnas referensram är otillräcklig för att kunna förutse och hantera 

situationen. Är informationen och kommunikationen från ledningens sida bristfällig och illa 

skött sprids rykten som ger mening åt tvetydig information och skeenden
136

. Rykten är många 

gånger spekulativa och fokuserade vid negativa aspekter och bidrar därför till att öka 

osäkerheten och stress.
137

 Även om informationen och kommunikationen är god innebär det 

dock inte lösningen på alla problem vid förändring eftersom medarbetarna kan vara skeptiska 

till förändringen.
138

 Medarbetarna i organisationen kan mycket väl ha förstått vad 

förändringen innebär men ändå inte tycka att den är bra.
139

 Genom att managers och 

ledningsgrupper gör sig tillgängliga och tillåter och lyssnar till kritik från medarbetarna ökar 

chanserna till att bemöta olika farhågor. Vid dessa diskussioner kan positiva och negativa 

följder av förändringen tydliggöras. På detta sätt kan en förändring som är mångtydig bli mer 

gripbar både för managers och för medarbetare. 

4.2.5 Maktlöshet 

Angelöw beskriver hur de flesta förändringarna i en organisation bemöts negativt eller med 

motstånd av de anställda och att detta i många fall beror på att förändringarna är toppstyrda, 

vilket innebär att medarbetarna inte har några möjligheter att påverka.
140

 Andra skäl till att 

anställda gör motstånd mot förändringar kan vara hotad anställningstrygghet, omplaceringar, 

försämrat arbetsinnehåll, sämre förmåner, inkompetent arbetsledning, lägre status, låg 

delaktighet, dåligt val av tidpunkt och så vidare.
 
 

När en förändring upplevs hotfull är det inte ovanligt att det ger upphov till försvar och 

reaktioner som exempelvis aggression, förnekande, misstänksamhet, ointresse och 
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rationalisering.
141

 Under förändringsarbetet kan den upplevda hotbilden orsaka kris vilket 

ibland används för att beskriva organisationens tillstånd men det kan också uppstå 

förändringsstress hos de anställda.
142

 Förändringsstress kan uttrycka sig på olika sätt och man 

brukar skilja på tre olika, känslomässiga upplevelser och social- och fysiologiska reaktioner.  

4.3 Summering av konsekvenser av förändring 

I detta andra teorikapitel fokuserar vi på de händelser som äger rum under och efter 

förändringsprocessen. När en förändring sker är det viktigt för beslutsfattarna att vara 

medvetna om att det är en process som tar tid och måste få ta tid för att kunna skapa acceptans 

och genomföra omställningsarbetet. Inte minst gäller detta när beslutet kommer uppifrån och 

ska färdas ner genom organisationen och förankras i flera led. För att kunna genomföra en 

lyckad förändring krävs motivation och trygghet, vilket sker genom att medarbetaren är 

delaktig i förändringsprocessen. Görs inte detta kan motstånd, maktlöshet och oro skapas 

bland medarbetarna. Förändringen består av ett antal grundstenar och om inte alla finns på 

plats innebär det problem vid genomförandet. Konsekvenser av en förändring som saknar en 

eller flera grundstenar kan innebära att arbetstrivseln försämras och att medarbetare väljer att 

sluta. Det innebär att organisationen tappar kompetens som är svår att ersätta och samtidigt 

innebär ökad arbetsbörda för dem som är kvar. 
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4.4 Analysram 

Utifrån vår teori har vi funnit fokusområden som återkommer i empiri- och analysavsnittet. 

Både teori och empiri/analys följer beslutsprocessen i dess kronologiska ordning vilket gör att 

fokusområdena genomsyrar hela vår undersökning och ofta hänger ihop och därför är svåra att 

separera. För att tydliggöra fokusområdena visas nedan en modell. 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Figur 5. Vår illustration av fokusområden 

I det första teorikapitlet fokuserar vi på ledningens förändringsstrategier och detta bildar 

basen i vår figur. Dessa strategier ger konsekvenser som har diskuterats i det andra 

teorikapitlet och dessa illustreras i de omgivande bubblorna ovan. I det kombinerade empiri- 

och analyskapitlet kommer vi att ta upp dessa fokusområden under huvudrubrikerna 

Ledningens val av strategier, Konsekvenser, Medaljens baksida och Slutet gott, allting gott?   
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Kapitel 5 

ANALYSER AV STRATEGIER OCH KONSEKVENSER 

5.1 Bakgrund 

Då det är svårt, eller kanske till och med omöjligt, att ta ut och isolerat betrakta de beslut om 

förändringar i arbetstid som vi behandlar i denna uppsats utan att ta hänsyn till fler händelser 

som ägde rum 2009 på Helsingborgs lasarett, behöver läsaren känna till bakgrunden. Den 

beskriver vi inledningsvis i detta empiri- och analyskapitel.  

5.1.1 Konsulten McKinsey & Company träder in på arenan 

För att få en utomståendes syn på Helsingborgs lasarett och finna lösningar på de ekonomiska 

problemen som sjukhuset har och har haft, anlitades McKinsey & Company som extern 

konsult. Det är en upphandling som revisorerna i Region Skåne kraftigt har kritiserat, då den 

inte varit föremål för en allmän upphandling
143

. Dock menar revisorerna vid en senare 

granskning 2009 av bland annat Helsingborgs lasaretts ekonomi att: ”konsultinsatserna har 

varit nyttiga både för sjukhusledningarna och för regionledningen. De har gett 

sjukhusledningarna flera nya konkreta förslag och underlättat genomförande av 

besparingar.” 
144

 Revisorerna menar dock att brister finns eftersom 

Konsultinsatserna är kända i organisationen men väcker många frågor kring 

inriktning och ändamålsenlighet bland första linjens chefer. Uppenbarligen 

är det även här en brist på delaktighet och brist på helhet som gör att 

konsulternas arbete i många fall, oavsett kvalitet, saknar den förankring ute 

i verksamheten som skulle underlätta framgång i förändringsarbetet.
145

 

Enligt uppgifter från Sveriges Radio Kristianstad kostade konsultuppdraget 3,3 miljoner 

kronor per månad och genomfördes under en period av fyra månader runt årsskiftet 

2008/2009.
146

 

5.1.2 Nya tider kräver nya arbetstidsavtal 

Personalen på Helsingborgs lasarett hade tidigare ett kollektivavtal som härstammade från 

den tid sjukhuset var ett självständigt bolag. Detta skiljde sig markant från avtalen i övriga 

Region Skåne och innebar bland annat att nattjänstgörande personal arbetade 32 h i veckan i 
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stället för 36,33 eller 37 h beroende på vilken yrkesgrupp man tillhör.
147

 Region Skåne sade 

därför upp det s.k. Helsingborgsavtalet och ett nytt arbetstidsavtal med mer 

regiongemensamma arbetstidsbestämmelser träffades med fackförbunden att gälla från 2010-

01-01.
148

 Det innebar att samtliga medarbetare fick ökad arbetstid från årsskiftet och att andra 

förmåner också togs bort, vilket ledde till stort missnöje bland medarbetarna och 

fackförbunden.
149

 En annan förändring som inte hade med detta avtal att göra var att 

tjänstgöringspass som tidigare slutat 15.45  förkortades med 30 minuter, vilket innebär fler 

inställelser, då årsarbetstiden är densamma som tidigare.
150

 

Sjukhuset har också infört förändrad tjänstgöring för nattpersonalen. Att ständigt arbeta natt 

påverkar medarbetarens möjligheter till kompetensutveckling och risk finns för att denne 

avskärmas från ny teknik och nya rutiner som kommuniceras under dagtid. Detta innebär att 

ingen nyanställd får arbeta ständig natt och under en femveckorsperiod måste man arbeta natt 

minst en gång men med upp till fem nätters tjänstgöring får man arbetstidsrabatt.
151

 

5.1.3 Tjänstgöring varannan helg... 

Normalt sett, menar Git-Ann Byström, så har man i sjukvården alltid tjänstgjort varannan helg 

under sommaren och det är allmänt accepterat bland medarbetarna. Anledningen är att det går 

åt färre semestervikarier när man har ett tätare schema.
152

  

Under 2009 befann sig Helsingborgs lasarett i ett mycket dåligt ekonomiskt läge och i det 

skedet försökte sjukhusledningen med alla medel hitta åtgärder för att minska 

lönekostnaderna, då dessa bara ökade. Man införde anställningsstopp och en central 

dispensgrupp behandlar sedan dess alla frågor om vikariat och nyanställningar. För att 

ytterligare förstärka kontrollen över kostnadsutvecklingen valde man att ta hjälp från 

konsulten McKinsey & Companys rapport
153

 som innebar att permanenta schemat för 

varannan helg att gälla även under hösten, i stället för att återgå till 2,25 helger av 5 som man 

haft tidigare. Vid årsskiftet visade det sig att det hade lett till positivt resultat i finanserna och 

att ca 8-10 miljoner kronor hade sparats på grund av denna åtgärd.
154
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Det har dock varit ett mycket impopulärt beslut och det finns medarbetare som sagt upp sig 

eller gått i förtida pension. Andra ”går på knäna” då det är svårt att få in extrapersonal på 

helgen, eftersom det innebär att man får arbeta tre helger i rad om man tar ett extrapass för 

någon som är borta. Det finns heller inte tid för återhämtning, menar Byström.  

5.1.4 ...och återgången igen till ”gamla” helgschemat 

Då ledningen kunde se ett trendbrott i lönekostnadsutvecklingen fattades i februari 2010 ett 

beslut om att återinföra det tidigare ”2,25 helgschemat” från den 1 april, men detta beslut 

mottogs inte positivt hos alla chefer. Det var ett beslut för att blidka medarbetarna och försöka 

stoppa personalflykten samt för att visa att detta var en krisåtgärd som inte var menad att vara 

permanent, säger Byström och fortsätter att nyttan ifrågasätts att under två månader återigen 

arbeta på detta sätt, när en ny sommar med tjänstgöring varannan helg snart är i antågande. 

Dessutom tar schemaläggning mycket tid och nödvändig nyrekrytering för att fylla upp 

schemat hinner inte bli klar till den 1 april. Det hade varit bra om detta beslut kunde ha varit 

mer flexibelt så att de verksamheter där man var överens med personalen kunde ha fått 

fortsätta att arbeta på samma sätt också under dessa två månader.
155

 

5.1.5 Förändrad ledningsstruktur 

Tidigare fanns det en stab kring sjukhuschefen, men denna avvecklades under 2009 och 

samtliga beslut fattas nu enhälligt i och förs ut i organisationen av ledningsgruppen. Detta ger 

en helt annan styrka i besluten än om en enskild chef går ut med något, menar Byström
156

 och 

i årsredovisningen 2009 beskrivs syftet med avvecklingen vara att förstärka 

ledningsfunktionen och koppla såväl uppföljning som strategisk planering närmare 

verksamheten genom ledningsgruppen
157

. 

5.2 Ledningens val av strategier  

5.2.1 Analyser av risker 

Chefssekreteraren Anki Josefsson menar att ledningen gjorde risk- och konsekvensanalyser 

och att allt var noga genomtänkt innan beslutet om tjänstgöring varannan helg togs.
 158

 Det 

gjordes också händelse- och arbetsmiljöanalyser, säger hon. Verksamhetschefen som också 

ingår i ledningsgruppen framför kritik och säger att ”risk- och konsekvensanalyser görs för 

lite”
 
innan vi ens hunnit ställa någon intervjufråga och endast har presenterat vår uppsatsidé 
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för henne. Hon menar att det är en svaghet i organisationen att man inte gör detta i den 

omfattningen de skulle behöva göras och tillägger att ”just i detta fallet görs det postumt” och 

”det är ett handikapp”. Hon tror att en del av problemet ligger i organisationskulturen. 

Verksamhetschefen har jobbat inom hälso- och sjukvården i drygt tjugo år och de sista tio 

åren har hon sett förändringar, men menar att ”sjukvården är som en oljetanker som man skall 

styra, till sist kommer man på rätt kurs, det är mycket att göra innan man är där”. Hon menar 

att hälso- och sjukvården borde använda sig mer av risk- och konsekvensanalyser och 

använda sig mer av SWOT-analyser i sitt arbete, än man gör i dag.  

5.2.2 Bomben släpptes via ”Inblick” 

Chefssekreteraren berättar att sjukhuschefen och ledningsgruppen har möten varje måndag 

och efter varje sådant möte skrivs brev och minnesanteckningar som läggs ut på intranätet, 

som på Helsingborgs lasarett benämns som ”Inblick”, där medarbetare sedan kan läsa om 

vilka beslut som tagits. Hon trodde inte att detta sätt att sprida information fungerade, att 

medarbetarna inte läste ”Inblick” men att hon blev varse om detta när det två gånger ”blivit 

ramaskri” bland medarbetarna när det inte lagts ut några minnesanteckningar från mötena. 

Hon påpekar att anledningen då var att det inte tagits några beslut på mötena och därmed 

fanns det inget att lägga ut på intranätet. Vidare menar hon att det är ett bra system eftersom 

alla medarbetare får information samtidigt. 

5.2.3 Hur fick man reda på beslutet?  

När vi frågade respondenterna om hur de fick reda på beslutet om schemaförändringen fick vi 

divergerande svar. Verksamhetschefen ingår själv i ledningsgruppen vilket innebär att hon 

deltog i beslutet som togs på ledningsgruppens måndagsmöte. En områdeschef har svårt att 

komma ihåg exakt hur denne fick reda på beslutet eftersom konsulten McKinsey & Company 

undersökte olika delar och resurser inom sjukhuset och i sin rapport lämnade förslag på 

kostnadsbesparingar. När sedan sjukhusledningens beslut om förändringen lades ut på 

”Inblick” hade områdeschefen redan kännedom om förändringen och hon menar att alla hade 

det eftersom det stod i McKinsey & Company’s rapport. Två andra områdeschefer berättar att 

det var ett svårt och tungt beslut att ta och att sjukhuschefen därför gick ut med det själv för 

att markera att det var hon som tagit beslutet och inte andra chefer under henne i 

organisationen.  Därefter fick områdescheferna mer information på ett möte med 

sjukhuschefen och sedan informerades medarbetarna. Majoriteten av respondenterna som är 

första linjens chefer har en annan syn på hur informationen om beslutet kommunicerades ut. 

Två första linjens chefer känner missnöje med sättet som beslutet om förändringen 
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kommunicerades ut och en av dem beskriver hur beslutet lades ut på ”Inblick” på en 

måndagseftermiddag efter att denne hade gått hem för dagen och detta innebar att dennes 

medarbetare fick informationen före henne. En annan första linjens chef kom i liknande 

situation när hon fick beskedet via Helsingborgs Dagblad och poängterar att det inte alls 

kändes bra. Detta innebar att när båda kom till arbetet dagen därpå möttes de av ett stort kaos 

och massor av frågor som de inte kunde besvara, trots att de var medarbetarnas närmaste chef. 

En av dem säger: ”Jag hade uppskattat om jag som närmsta chef hade fått veta om beslutet 

först och kunnat informera mina medarbetare på ett mycket, mycket bättre sätt än vad jag 

gjorde då”.  De båda cheferna berättar också att när de sedan sökte information hos sina 

chefer, vilka är områdeschefer, hade inte heller dessa någon mer information att ge. Intressant 

är att en annan första linjen chef berättar att denne fick informationen av hennes chef och inte 

via ”Inblick” som andra respondenter.  

Sjuksköterskorna och undersköterskorna har blandade meningar om hur informationen 

kommunicerades ut. En sjuksköterska kommer inte riktigt ihåg hur de fick information om 

förändring eftersom stämningen bland personalen var irriterad då, men minns att 

informationen var att de som jobbade varannan helg under sommaren skulle göra det även 

under hösten och att det sedan skulle tas ett nytt beslut närmare jul. En annan sjuksköterska 

beskriver att denne först hörde om beslutet via ryktesspridning och att det sedan lästes i 

Helsingborgs Dagblad och därefter hölls ett avdelningsmöte. Hon berättar också att när det är 

mycket att göra på arbetet prioriterar hon inte att gå in på ”Inblick” och läsa vad 

sjukhuschefen skrivit, och därför tar inte hon del av all den informationen som meddelades 

där. En undersköterska menar också, precis som sjuksköterskan ovan, att det kändes som att 

informationen om beslutet spridits via TV, tidningar och annat innan medarbetarna fick 

informationen på ett avdelningsmöte. Både en sjuksköterska och två undersköterskor menar 

att de fick informationen på ett avdelningsmöte medan en annan undersköterska menar att hon 

fick den första informationen via ”Inblick” och sedan hölls ett informationsmöte av första 

linjens chef och områdeschefen. Ungefär hälften av sjuksköterskorna och undersköterskorna 

tyckte att sättet som beslutet fördes ut på och informationen som gavs var bristfälligt. En 

undersköterska beskriver hur hon hade önskat att ledningen hade kommunicerat ut beslutet:  

Jag önskar att sjukhuschefen, med risk för storm, hade vågat förankra det och försöka få 

personalen med sig. Det finns alltid personal man aldrig får med sig men jag tror att hon 

som chef hade fått mycket sympati och mycket lättare att arbeta i så mycket annat om 
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hon hade förankrat det hos oss alla, att nu behöver vi kämpa. Vi är alla väldigt välvilligt 

inställda till att visa vårt bästa jag i laganda så det hade hon vunnit på.
159

 

Citatet från undersköterskan ovan tycker vi visar på längtan efter förtroende och att få känna 

sig viktig i en organisation. För även om beslutet i sig var ett nödvändigt beslut för ekonomin, 

som någon respondent svarade, så menar vi att ett beslut som ger starka effekter verkligen 

behöver sändas ut i organisationen på ett ”värdigt” sätt där medarbetarna känner sig som en 

viktig del i helheten. Samma sak gäller för den första linjens chef som mötte sina medarbetare 

utan att kunna ge information, vilket hon menar påverkar trovärdigheten från medarbetarnas 

sida. Detta diskuterar också Angelöw när han menar att tilltro är en av de centrala delarna i ett 

gott förändringsarbete samtidigt som han betonar att en förutsättning för att en 

förändringsprocess ska lyckas är att medarbetarna känner sig motiverade och har förståelse 

för behovet av förändringen. I intervjun med fackliga företrädare diskuterades just tillit och en 

av dem menade att ”det måste bli ordning och reda på torpet igen” eftersom det är så viktigt 

att upprätthålla tilliten då det är väldigt svårt att bygga upp ett förtroende som blivit förstört.  

Beslutet om att införa varannanhelgschema kan ses som en lösningsinriktad ansats, som 

Norbäck och Targama benämner det. Helsingborgs lasarett gav McKinsey & Company 

uppdrag i att ta fram förslag på hur man skulle kunna bryta den negativa ekonomiska trenden. 

Konsulterna lämnade sedan förslag på lösningar till sjukhusledningen som i sin tur använde 

sig av det som Angelöw jämför med Borgbrant är en toppstyrd förändringsstrategi för att 

införa detta i organisationen. Det säger också de två områdescheferna ovan, när de betonar att 

sjukhuschefen ville vara tydlig med att det var ett beslut som fattats från den direkta toppen. 

Jämförs detta handlande med Beer och Nohrias E-type är det ett beslut som styrs uppifrån och 

som sedan alla chefer i linjen ska se till att genomföra inom sitt ansvarsområde. Detta arbete 

försvårades i och med att cheferna inte fick chans att få ta del av beslutet innan det 

kommunicerades ut till allmän beskådan på ”Inblick”. 

Dalfelt säger att kommunikation och information används för att hantera olika känslor och 

reaktioner som bland annat ryktesspridning och motstånd. Carney är inne på samma linje och 

betonar vikten av god kommunikations- och implementeringsprocess. Jämförs detta med 

intervjuerna med respondenterna kan vi se att det sätt som informationen om förändrade 

arbetsvillkor kommunicerades ut på, skapade just ryktesspridning och oro istället för att 

hantera dem. Ett annat bra sätt att kommunicera ut beslutet och som dessutom skulle stödja 

Dalfelt tycker vi hade varit att först ge information om beslutet till alla linjens chefer och 
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därefter informerat medarbetarna på golvet. På detta sätt skulle alla linjens chefer kunnat 

hantera och bemöta de känslor och reaktioner som blev. En jämförelse till detta är också 

Dalfelts diskussion angående ledningens tillgänglighet. 

Heide, Johansson och Simonsson menar att ledare många gånger inte prioriterar 

kommunikation eftersom deras bakgrund ofta är ekonomisk eller teknisk vilket gör att de inte 

har kunskap om kommunikation. I denna fråga kan ansvaret dock inte läggas på det eftersom 

ledningen som valde att gå ut med beslutet om förändringen via ”Inblick” har både 

sjuksköterskebakgrund och läkarbakgrund och därmed också viss erfarenhet från 

verksamheten och hur den fungerar. Flaa et al. uttrycker kommunikationsprocessen som en 

invecklad process där det kan uppstå störningar, och nämner bland annat tekniska hjälpmedel. 

Jämförs detta med vår studie kan vi se att intranätet ”Inblick” blivit en teknisk störning i 

förändringsprocessen eftersom alla medarbetare inte hade möjlighet att ta till sig 

informationen samtidigt vilket skapade kaos, som en av respondenterna uttryckte sig. Även 

om informationen är tillgänglig för alla är det inte samma sak som att alla har fått tillgång till 

den. Erikson diskuterar också kommunikationsprocessen men fokuserar på valet av 

kommunikationskanaler och menar att i organisationer som genomför drastiska och 

omtumlande förändringsarbeten är i behov av att ordinarie kommunikationskanaler förstärks. 

Direkta paralleller från intervjun med fackliga företrädare kan göras till Eriksons teori när de 

menar att något extra måste göras i kommunikationen för att visa att något händer. Deras 

exempel var att sätta upp stora plakat på avdelningarna som medarbetare inte skulle kunna 

missa oavsett hur stressade de är. På Helsingborgs lasarett lämnas det som Flaa et al. 

benämner som organisationsorienterad information företrädesvis via ”Inblick”, 

avdelningsmöten och matsalsmöten. Jacobsen och Thorsvik fortsätter och menar att muntlig 

kommunikation är att föredra om budskapet är komplext. Med hjälp av Eriksons, Jacobsens 

och Thorsviks teorier kan vi se att ”Inblick” inte varit tillräcklig som kommunikationskanal 

när beslutet om ändrade arbetsvillkor meddelades till medarbetarna.  

5.2.4 Vilken information gavs? 

Våra intervjuer visar att alla respondenter var väl införstådda med att grunden till att beslutet 

om förändringen togs var sjukhusets dåliga ekonomi och att någonting var tvunget att göras 

för att få ett stopp på den negativa trenden. Majoriteten av de tillfrågade hade också klart för 

sig att förändringen var tillfällig, men undantag fanns. En undersköterska tyckte inte det var 

tydligt att det handlade om en tillfällig förändring och denne menar att ”tillfälligt” kan 

innebära ganska lång tid och rädsla fanns för att det skulle införas permanent. Hon påpekar att 
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det var svårt att lita på att förändringen skulle vara tillfällig eftersom förtroendet för högsta 

ledningen inte är det bästa och menar att det helt enkelt är svårt att lita på att de håller vad de 

säger. En av första linjens chefer menar att det hade underlättat mycket och det hade varit 

lättare att ”peppa” sina medarbetare om det funnits något stoppdatum för förändringen. 

Utifrån intervjuerna vi gjorde kan vi se att från första linjens chefer och neråt i organisationen 

är den sammantagna meningen att de fick alldeles för lite information när beslutet om 

förändringen kommunicerades ut vilket skapade oro och förvirring. En av första linjens chefer 

säger att det önskades mer bakgrundsinformation om beslutet istället för att bara få ett beslut 

rakt upp och ner och samtidigt menar respondenten att dennes trovärdighet som chef 

gentemot sina medarbetare påverkades när denne inte kunde svara på frågor och ge 

information. Verksamhetschefen menar att när sådana här beslut tas är det oerhört viktigt att 

berätta för medarbetare varför det görs och ge information. Problematiken om bristande 

information nämns inte av områdescheferna och övriga respondenter uppåt i organisationen. 

Intressant är då att första linjens chefer menar att deras chefer i linjeorganisationen inte heller 

kunde ge någon vidare information när beslutet kom.  En annan intressant infallsvinkel på 

kommunikationen och informationen är att chefssekreteraren menar att de inte fått någon 

kritik om hur besluten kommunicerats ut, samtidigt som medarbetare tydligt har framhävt sina 

åsikter uppåt i linjeorganisationen, om vad de tycker om hur beslutet kommunicerades ut, och 

i de flesta fall antagit att dessa förts uppåt i organisationen.  

Bristfällig information och kommunikation för oss till vad Jacobsen och Thorsvik tar upp 

angående skriftlig information då de menar att skriftlig information inte alltid kan föra fram 

allt som ligger bakom en kortare text. Ur medarbetarnas perspektiv stämmer detta bra överens 

då de trycker på att informationen varit bristfällig och saknat det som Jacobsen och Thorsvik 

uttryckte ”rik information”.  Angelöw, DiFonzo och Bordia menar dessutom att bristfällig 

information och kommunikation från ledningen kan göra att det sprids rykten som sedan blir 

tvivelaktig information. Jacobsen och Thorsvik menar samtidigt att kritik mot bristande 

kommunikation ofta uppkommer mellan medarbetare och ledning och det är precis vad som 

har hänt på Helsingborgs lasarett. Sammantaget enas vi om att jämförelsen mellan majoriteten 

av empirin och teorin visar att kommunikationen och informationen har varit bristfällig inom 

organisationen när beslutet om förändringen fördes ut till medarbetarna. Den visar också att 

det är värt att verkligen lägga ner tid och resurser på kommunikation och information 

eftersom man annars kan få betala dyrt för dess frånvaro.   
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Ett tecken på att det finns ett kommunikations- och/eller informationsgap mellan de olika 

organisationsnivåerna kan vi se utifrån empirin ovan där respondenter beskriver och uppfattar 

samma händelse på motsägande sätt. Blau och Scott diskuterar den just nämnda problematik, 

att hierarkier, olika professioner och oliksinnade individer kan skapa kommunikationshinder.  

Flaa et al. är inne på liknande linje när de beskriver att ju fler led information ska färdas i en 

organisation desto större är risken för fel- och misstolkningar och han menar också att det tar 

längre tid för information att ta sig genom en vertikal organisation än en horisontell. Kotter 

menar att det finns risk för att förändringsbudskap försvinner bland all annan information och 

att endast en liten del av informationsflödet når fram till mottagaren. Med utgångspunkt från 

dessa teorier kan en förklaring vara att organisationen består av många olika nivåer och på så 

sätt kan information ”försvinna” på vägen. En av första linjens chefer diskuterade om 

organisationen har rätt ledarstruktur och ställde sig frågan om alla chefsled verkligen är 

nödvändiga. Vi är också inne på hennes tankar och menar att en förändring i strukturen, en 

kortare linjeorganisation eller mer horisontell organisation, skulle kunna förändra och göra det 

lättare för information och kommunikation att gå genom alla led.   

5.2.5 Det upplevda avståndet i linjeorganisationen 

En undersköterska beskriver att avståndet till sjukhusledningen är mycket stort, vilket både är 

ett fysiskt avstånd då dessa befinner sig i byggnaden bredvid, men också ett psykologiskt 

avstånd.  Hon upplever avståndet till första linjens chef som kort och träffar områdeschefen 

ibland, men därifrån och uppåt är det ett stort gap, menar hon och säger att det är ”större än 

vad vi kan föreställa oss” och tillägger att hon sett sin verksamhetschef en enda gång. Hon 

menar att om första linjens chef anser att de åsikter som finns på avdelningen är viktiga att 

framföras, så gör hon det uppåt i organisationen, men menar att dessa blir vinklade. Hon 

menar dock att all information när det gäller hur arbetet sköts och hur det fungerar mellan 

olika läkare har förts uppåt under det senaste året. Dock känner hon att bristen på feedback 

gör att det finns en osäkerhet på vad som verkligen har förts upp genom linjeorganisationen. 

Detta upplevda avstånd kan till stor del förklaras genom det komplexa sjukhuset som 

innehåller starka professioner och där linjeorganisationen bidrar till att organisationen arbetar 

i stuprör och där varje avsats i hierarkin upplevs som större och större.  Olika professioner har 

olika kulturer, normer, värderingar och språk och dessa menar vi kan bidra till känslan av 

avstånd, men även att de olika professionerna inom sjukhuset som Glauberman och 

Mintzberg har delat in och beskrivit utifrån fyra ”världar” eller revir, där varje värld styrs av 

sin egen logik. Norbäck och Targama menar att kampen mellan profession och administration 
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beror på att man inte fårstår varandras logik.  Vi menar att gränserna mellan dessa världar är 

stora bland annat på grund av att dessa olika världar drivs av olika och ibland motstridiga 

målsättningar, dessa ska sedan passa in med målsättningen för sjukhuset som helhet. Detta 

menar vi kan bidra till ett försvårande i informations- och kommunikationsprocessen och 

också skapa problem vid förändringsarbete och därmed understödjer upplevelsen av avstånd.  

En annan anledning till att avstånden i linjeorganisationen kan upplevas som stora är som Flaa 

et al. förklarar, att information som färdas genom stora och vertikala organisationer tar längre 

tid och därmed blir möjligheterna till feltolkningar och missförstånd större. Utöver detta 

resonemang kan vi också se att organisationskulturen är stel och precis som 

verksamhetschefen säger vållar den problem vid förändringar och använder sig av en metafor 

där hälso- och sjukvården jämförs med en trögstyrd oljetanker. Angelöw och Jonsson menar 

att organisationskulturen har en stor betydelse för hur förändringsarbetet lyckas och därmed 

menar vi att man inte kan bortse från den effekt som kulturen har. Vi menar också att det är 

viktigt för hälso- och sjukvården att försöka anpassa delar av sin kultur och försöka anamma 

omvärldens goda exempel.   

En av undersköterskorna beskriver att det är första linjens chef som avgör om vilka åsikter 

och synpunkter som ska föras vidare upp i linjen och uttryckte att dessa i samband med detta 

vinklades. Med detta försvinner förutsättningarna för kommunikationsprocessen som Flaa et 

al. beskriver med stöd av Eriksson. Vi menar att om information utsätts för granskning och 

vinkling som beskrivs här blir det ännu mer bränsle till det upplevda avståndet och bidrar till 

att medarbetarna ”på golvet” upplever att beslut tas över deras huvuden och att man tror att 

ledningen inte känner till de arbetsförhållanden medarbetarna har. Information, åsikter och 

synpunkter filtreras genom ett antal chefer innan den når högsta ledningen, vilket betyder att 

det som avsändaren vill uttrycka och faktiskt uttrycker riskerar att försvinna någonstans på 

vägen eller genom granskning aldrig når längre än till första linjens chef eller i något annat 

chefsled. Ett annat resultat av filtreringen kan vara att den information som slutligen når 

ledningen kan ge en vilseledande bild av organisationens olika verksamheter. Johansson 

menar att detta är ett centralt problem och vi menar att det kan leda till att beslut fattas på 

felaktiga grunder. Som Flaa et al. påpekar är denna komprimering av informationen uppåt i 

organisationen nödvändig, då ledningen annars skulle riskera att drunkna i all information och 

därmed förlora helhetsperspektivet. Ett exempel på när det inte finns risk för filtrering är när 

en av första linjens chefer berättar att hon vid ett par tillfällen ”gått förbi” sin chef i linjen och 
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mailat direkt till sjukhuschefen. Hon var dock noga med att informera sin närmaste chef om 

detta handlande, eftersom det inte är ett normalt beteende i en linjeorganisation. Detta gör att 

informationen kommer oförvanskad till ledningens kännedom och speglar verkligheten på 

avdelningen. 

En annan orsak till störningar i kommunikationsprocessen som Flaa et al. säger är att 

individer har olika verklighetsuppfattning, vilket har betydelse för hur vi ger och tar emot 

information. Det innebär i vårt fall ytterligare en risk för förvrängning eftersom information, 

åsikter och synpunkter kanske inte når fram till ledningen eftersom olika professioner 

prioriterar på olika sätt. Blau och Scott menar att på grund av att hierarkier, olika professioner 

och oliksinnade individer finns uppstår kommunikationsproblem. Detta har blivit tydligt i vårt 

fall då flera av våra respondenter yttrat frustration över att man bland annat inte får någon 

feedback tillbaka från ledningen och därför ställer sig undrande om informationen verkligen 

når ledningen och om så är fallet, förstår de den. Detta gör att många medarbetare inte känner 

sig delaktiga i beslutet eftersom de inte känner att de har någon möjlighet till påverkan och 

detta kan leda till känslor som oro, stress och maktlöshet. Är dessutom informationen och 

kommunikationen från ledningens sida otillräcklig och illa skött menar DiFonzo & Bordia 

kan leda till att rykten sprids. Detta är några anledningar till att förändringar bemöts negativt 

och att medarbetarna gör motstånd till förändringar menar Angelöw. Schweiger och Denisi 

tycker att rykten är spekulativa och fokuserade på negativa aspekter. Detta leder till ytterligare 

oro och stress och därmed ytterligare motstånd till en förändring.  

5.2.6 Matsalsmöten – ja eller nej tack! 

Ytterligare ett exempel som visar på ett kommunikationsgap i organisationen och som även 

bekräftar de ovan nämna teoretikernas diskussion är hur medarbetare ser matsalsmötena som 

informationsform. Chefssekreteraren berättar att sjukhuschefen har matsalsmöten för 

medarbetarna, där de kan ställa frågor direkt till sjukhuschefen och att dessa är välbesökta 

med ungefär 300-400 besökare varje gång. Hur ofta dessa matsalsmöten är beror lite på vilket 

behov som finns men chefssekreteraren menar att det brukar vara ungefär två möten på hösten 

och tre på våren. Det nämns även i årsredovisningen att matsalsmötena är ett forum för 

sjukhuschefen att informera och skapa en dialog mellan anställda och sjukhusledning. 

Majoriteten av de tillfrågade från områdesnivå och neråt i organisation tycker inte att 

matsalsmötena är någon bra kommunikationskanal. Två områdeschefer menar att mötet ger 

bra information men tycker inte att det forumet är det mest optimala för en dialog. Två av 

första linjens chefer berättar om det senaste matsalsmötet där stämningen blev hatisk och 



 55 

obehaglig och menar att formen för mötena nog kommer att ändras. Samtidigt menar en av 

dem att det är bra möten men problemet ligger i att det mest är ”kostymklädda nissar” från 

Olympiahuset och chefer som har möjlighet att gå dit och inte medarbetarna på golvet, som 

faktiskt behöver medverka. Bland sjuksköterskor och undersköterskor är rösten samstämmig 

och de menar att de oftast inte har möjlighet att gå på mötena på grund av tidsbrist men också 

att det inte är någon bra mötesplats eftersom medarbetare är rädda om sina jobb och därmed 

inte vågar ta upp saker i det forumet. En av undersköterskorna menar dock att sjukhuschefen 

får ”höra hur folket på golvet har det” vid dessa möten.  

5.3 Konsekvenser  

5.3.1 Vilka reaktioner blev det på beslutet om förändringen? 

De flesta av de intervjuade sjuksköterskorna och undersköterskorna reagerade negativt på 

beslutet om förändringen till att arbeta varannan helg. De flesta kommentarerna var att de 

kände stor besvikelse över att beslutet togs utan framförhållning, från en dag till en annan 

utan det funnits någon dialog eller delaktighet med de berörda. Merparten tog också upp oron 

kring hur deras sociala liv skulle gå ihop vid varannanhelgarbete samtidigt som de menade att 

de inte alls fick samma vila som vid ledighet över helgen. Samtidigt var det två som menade 

att det fanns inget att göra åt utan det var bara så det var bestämt. Två av första linjens chefer 

menade att beslutet var väldigt tråkigt, och framförallt då sättet som det kommunicerades ut 

på, och framförde att de kände mycket oro för hur avdelningen skulle klara av att följa 

beslutet och vilka konsekvenser det skulle innebära för medarbetarna på golvet. En av dem 

berättar: ”Jag kan säga att jag funderade på att säga upp mig faktiskt. Jag har jobbat som 

sjuksköterska i 15 år, jag vet hur slitigt det är att jobba varannan helg” och fortsätter ”det 

blir ett fruktansvärt stort slitage på personalen när man jobbar varannan helg, du har ingen 

återhämtningsperiod över huvudtaget”
160

. Samtidigt tog en första linjens chef upp det faktum 

att det är mycket nerskärningar i dagens samhälle och menar att när beslutet lagt sig lite kände 

hon ändå tacksamhet över att få behålla sitt arbete. En annan första linjens chef menade att det 

bara var att finna sig i beslutet och ”gilla läget”.  

En områdeschef menade att förändringen inte var någon överraskning eftersom alla känt till 

sjukhusets dåliga ekonomi men menade samtidigt att alla in i sista stund hoppades att det inte 

skulle genomföras. Hon fortsätter och berättar att avdelningen gjorde en risk- och 

konsekvensanalys på vad som kunde hända om förändringen genomfördes och när beslutet 
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trots detta genomfördes tyckte medarbetarna att det var ”för jäkligt”. Hon berättar att dialogen 

på avdelningen är bra och betonar hur mycket det betyder att personalen har förståelse för att 

även cheferna har en dålig sits, och att det gör att man orkar jobba vidare. Hon känner sig 

trygg i förvissningen om att ledningen både har tagit emot och läst de risk- och 

konsekvensanalyser som gjorts, men önskar feedback, ”även om det inte blir som vi tycker”. 

Flera andra respondenter berättar att risk- och konsekvensanalyser för beslutet gjordes på 

avdelningarna där alla tänkbara scenarios presenterades. Några är skeptiska till att 

beslutsfattarna överhuvudtaget läst dem eftersom det trots alla risker och farhågor som togs 

upp i analyserna genomförde beslutet.
 
En första linjen chef menade att en konsekvens var att 

de inte skulle kunna låta någon medarbetare gå på vidareutbildning och menade att det sedan 

kändes hånfullt när de ”som planerar utbildningsdagar ifrågasätter varför vi inte kan skicka 

någon”. Detta gör att hon undrar om någon har läst konsekvensbeskrivningen från dem 

överhuvud taget och förklarar att hon inte känner sig det minsta delaktig i detta beslut. 

Nu i efterhand kan man se att många av de risker och konsekvenser som presenterades har 

förverkligats och respondenter visar stor besvikelse över att ingen lyssnat på dem.
 
Någon 

områdeschef menade att beslutet mottogs med blandad förståelse men att det är självklart att 

ingen tycker det är roligt att arbeta varannan helg. Det framkom också i intervjuerna med 

områdescheferna att det fanns mycket känslor men att förståelsen för beslutet fanns, däremot 

menade de andra respondenterna att de inte hade förståelse för sättet som det genomförts på.  

5.3.2 Poängsystemet gav mildare reaktioner 

På en av de avdelningar som vi besökte förklarade respondenterna sitt lönesystem, som 

väldigt få avdelningar på Helsingborgs lasarett använder. Medarbetarna lägger ett önskemål 

på vilka pass de vill arbeta och skulle något pass bli överbelastat med ”önskningar” så är det 

alltid någon som kan ändra sig. Medarbetarna kan i princip själva bestämma hur många 

timmar i veckan de vill arbeta, bara det matchas med behovet. Olika arbetspass ger olika 

mycket poäng och ju fler poäng desto mer i lönekuvertet. De arbetspass som inte är populära, 

exempelvis fredag kväll och måndag morgon, genererar fler poäng och därmed mer pengar. 

Poängsystemet är väldigt flexibelt vilket innebär att de som bara vill arbeta precis de 

timmarna de måste, och därmed få lägre lön, kan göra det och de som vill tjäna mer pengar 

kan arbeta fler pass. Det innebär också att avdelningen i stor grad själva kan lösa 

bemanningen när det är mycket att göra istället föra att medarbetare ska behöva arbeta över 

eller att personal från bemanningsföretag ska behövas hyras in. Första linjens chef på 
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avdelningen tycker systemet är mycket bra och förstår inte att inte fler använder sig av det, 

trots att det är ett system där ”arbetsgivaren tjänar på det och där arbetstagaren tjänar på 

det.”
161

 

Den sammantagna uppfattningen som vi fått av intervjuerna är att de flesta har förståelse för 

själva förändringen men att det finns stor besvikelse för hur det genomförts, att de inte fått 

vara delaktiga och fått göra sina röster hörda. Delaktighet är ett centralt begrepp inom 

forskningen och Cartwright och Cooper menar att det är av största vikt att medarbetare blir 

integrerade i förändringar. Norbäck och Targama samt Beer och Nohri för liknande 

diskussioner om två förändringsstrategier men benämner dem olika. Den ena innebär att 

förändringen är styrd uppifrån medan den andra innebär hög grad av delaktighet. De menar att 

den sistnämnda ibland kan ta längre tid men istället går implementeringen smidigare då 

medarbetarna varit delaktiga.  Även Angelöw menar att det är ett måste att medarbetare är 

motiverade för att en förändring ska lyckas och för att medarbetarna ska bli motiverade menar 

han att de måste få vara delaktiga och engagerade i förändringen. Han menar också, precis 

som ovan nämnda forskare, att förändringar som är toppstyrda ofta bemöts negativt eller med 

motstånd eftersom medarbetarna inte har någon möjlighet att påverka. Detta kan jämföras 

med Hallin och Siverbos diskussion om hinder vid införandet av reformer, Nilssons, 

Waldermarssons, Håkanssons resonemang om att beslut måste förankras ner i organisationen 

och accepteras av medarbetarna och Fishman och Kavanagh som menar att ledningen har stor 

påverkan på hur människor reagerar vid förändringar. Dalfelt påpekar att det krävs tid för att 

skapa mening för den enskilde i ett förändringsarbete. Vi tycker, med stöd av Baulcomb, att 

ett sätt att motivera medarbetarna under förändringen kunde varit att med jämna mellanrum 

informerat dessa om hur mycket sjukhuset sparade på grund av förändringen och vad det 

innebar för arbetsplatsen. Detta tror vi skulle kunna gett incitament för medarbetarna att 

fortsätta kämpa samtidigt som de får feedback på att deras hårda arbete ger resultat. Denna 

diskussion kan också jämföras med Bridges och Broomes resonemang om att 

omställningsprocesser kan innebära svårigheter. Vi tror, precis som Lewin, att det krävs 

samarbete och engagemang av ett team för att en förändring ska effektiv och bli långvarig. 

Vi som är utomstående forskare anser att risk- och konsekvensanalyserna kunde varit ett bra 

sätt att göra medarbetarna delaktiga och få chans att påverka men även ett bra sätt för högsta 

ledningen att få en bild över hur genomförandet av beslutet skulle påverka avdelningarna och 
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vad det skulle innebära för ”produktionen”. Vi ställer oss frågande till hur risk- och 

konsekvensanalyserna har bearbetats eftersom det verkar som att beslutet som togs inte tagit 

någon större hänsyn till vad som skrivits i analyserna. Granér menar att en förutsättning för att 

en förändring ska lyckas är att de inblandade känner till och förstår de problem som kan 

uppstå. Vi menar att det på Helsingborgs lasarett funnits kännedom om konsekvenserna på 

avdelningsnivå och detta har förts upp genom linjeorganisationen, men hos den beslutande 

ledningen tycks inte tillräcklig förståelse ha uppnåtts och därmed är det svårare att kunna 

genomföra ett lyckat förändringsarbete. Diskussionen kan jämföras med Brunssons 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. Det är viktigt att förstå vilka delar en 

beslutsprocess består av för att kunna handla på bästa sätt. 

Risker med att göra medarbetarna lite delaktiga genom att göra konsekvensanalyser men 

sedan ändå gå sin egen väg och besluta utan att ta hänsyn och ge medarbetarna feedback, tror 

vi kan skada förtroendet inom organisationen, vilket Angelöw förklarar vikten av. Vi tror 

också en sådan handling kan påverka medarbetarnas trygghet och tillsammans med Jonsson 

tar Angelöw upp vikten av trygghet i förändringsarbete och denna diskussion för även Nilsson 

och Waldemarson. Precis som forskarna ovan har tagit upp så är delaktighet en stor källa till 

en lyckad förändring. Ett sådant styrinstrument som används på en avdelning tror vi kan 

påverka positivt när omtumlande förändringar görs. För trots att medarbetarna inte kan 

förändra eller påverka beslutet i sig, har de ändå chansen att påverka sitt schema och sin lön i 

någon grad. Vår tolkning av intervjuerna är att medarbetarna på avdelningen med 

poängsystemet inte ”tagit lika hårt” på beslutet om förändringen som andra respondenter och 

det tror vi kan bero på just poängsystemet och dess fördelar med att få påverka och vara 

delaktig i sin egen arbetssituation. Vi ställer oss undrande till varför detta inte finns på fler 

avdelningar på sjukhuset och varför man inte tycks använda sig av benchmarking och goda 

exempel. 

Vi har märkt att ju längre upp i organisationen respondenterna befinner sig desto mindre 

starka reaktioner angående förändringen uttrycks. En av områdescheferna menar att det inte är 

konstigt eftersom ett sådant här beslut medför att man först ser till sig själv och hur det 

påverkar individen och då är det sjuk- och undersköterskorna som drabbas mest, det är de som 

får jobba varannan helg och därmed är det också de som reagerar hårdast. Vi kan också se att 

reaktioner varit mildare på någon avdelning än någon annan vilket beror på att avdelningar 

drabbats olika hårt av förändringen. Cutcliffe diskuterar och berör självintresse som en stark 
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punkt för hur man reagerar på förändringar och är precis det som en av respondenterna 

uttryckte. Vi förstår och håller med om att det inte är något konstigt att det är medarbetarna på 

golvet som reagerar mest men tycker däremot att det inte hade behövt vara så. Genom att 

bemöta medarbetarna annorlunda och göra dem delaktiga i diskussionerna om förändringen, 

tror vi hade hjälpt medarbetarna att få större förståelse för beslutet men också skapat en grupp 

arbetstagare som kämpar för sitt sjukhus tillsammans.  

Den av första linjens chefer som sa att hon funderat på att säga upp sig är ett tydligt exempel 

på Håkanssons beskrivning av rollkonflikter som innebär krav uppifrån och nedifrån i 

organisationen. För henne innebar det också en intrapsykisk konflikt med osäkerhet om vilka 

val hon skulle göra.  I vår undersökning ser vi tydligt att första linjens chefer är den position 

som är mest klämd mellan ledning, medarbetare och patienter. 

5.4 Medaljens baksida 

5.4.1 Personella konsekvenser 

Den sammantagna bilden från respondenterna är att förändringen till att arbeta varannan helg 

har medfört mestadels negativa konsekvenser för medarbetarna i organisationen. De fackliga 

företrädarna påpekar att det var ett hastigt beslut och menar att det kan skapa problem, vilket 

också visat sig i efterhand. En av områdescheferna menar att det krävs långsiktighet när 

förändringar görs och att det inte fungerar med brandkårsuttryckningar utan ett ökat 

samarbete mellan de berörda är ett måste. Verksamhetschefen menar att det är viktigt att 

medarbetarna deltar i processen och att de får tid på sig oavsett vad det är för typ av beslut 

som ska införas i organisationen. Det är viktigt med förberedelser och att det finns möjlighet 

att förankra besluten i samverkansgruppen, där fackförbunden ingår. Som medarbetare bör 

man få veta att det är ett beslut som kommer att genomföras och vilka konsekvenser det får 

och ”på detta område är vi inte bra” menar verksamhetschefen, som fortsätter att det vid alla 

beslut, ”stora som små, gäller att man måste kunna förklara varför” och inte bara säga att ”nu 

ska vi göra detta”. Hon ger exempel på att medarbetarna behöver vara mer delaktiga i 

organisationens mål och menar att i det specifika fallet kunde alternativet till beslutet vara att 

säga upp personal och återkommer igen till att det är viktigt att förklara varför ett beslut 

fattas. En av undersköterskorna menar att första linjens chefer och områdeschefer ”väntar in 

personalen vid förändringar”, och anser att det är bra.  

En första linjen chef berättar att hennes avdelning drabbades hårt då ett flertal 

visstidsanställda medarbetare valde att lämna på grund av att de inte fick några besked om 
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deras anställning skulle fortlöpa eller inte. Dessutom slutade en stor del av avdelningens 

nattjänstgörande personal som hade lång erfarenhet. Detta innebar att avdelningen tappade 

god och stor kompetens på kort tid som är omöjlig att rekrytera till sig idag. En annan chef på 

samma nivå beskriver att hon inte kunnat utföra sitt chefskap eftersom hon behövts ute på 

avdelningen. Hon menar att det räcker med en sjukskrivning så rasar hela avdelningen, att det 

blir konsekvenserna för att ha en sådan slimmad verksamhet, och samtidigt ifrågasätter hon 

patientsäkerheten och menar att det bara är tur att inget drastiskt hänt. Flertalet av 

respondenterna menar att varannanhelgschemat medfört brist på återhämtning vilket 

resulterade i bland annat uttröttade och förtvivlade medarbetare, oro, stress, tappad 

kompetens, högre sjukfrånvaro och fler övertidstimmar. Ett citat som beskriver situationen:  

Man känner att medarbetarna är trötta i organisationen, man har lite kört slut på sin 

personal, det kan jag uppleva, det ser jag som chef för personal allvarligt på. Det måste 

man ha med, det är medaljens baksida av att vi lyckats vända ekonomin, så har vi fått en 

personal som mår sämre.
162

  

En undersköterska menade att bristen på återhämtning har gjort att hon är trött på att gå till 

arbetet trots att hon trivs bra. Områdeschefer och första linjens chefer beskriver också att det 

under dessa arbetsförhållanden inte beviljats ledighet eller fortbildning och det sistnämnda 

menar en områdeschef har gjort att man inte riktigt ligger på den nivån som hade önskat.  

Diskussionen som Angelöw för om hur arbetsmiljön påverkas vid personalminskningar anser 

vi vara ett bra jämförande fall eftersom oroligheterna som är aktuella vid personalminskningar 

också är intressanta i vår forskning, trots att varannanhelgschema inte innebar 

personalminskningar i den formen att tillsvidareanställda blev uppsagda. Likheter med vad 

Angelöw beskrev och som vi också kan se på Helsingborgs lasarett, är det faktum att 

kompetent arbetskraft som valde att säga upp sig eller visstidsanställda som inte fick förlängd 

anställning, innebar mycket förlorad kompetens och effektivitet. Precis som han skriver så 

innebar den slimmade organisationen också ökad arbetsbelastning och därmed också 

försämrad trivsel och engagemang vilket senare även påverkar motivationen. Det kan i 

längden innebära precis det Kotter tar upp, nämligen att förändringen leder till utbrända och 

frustrerade medarbetare. Precis som han tror vi att de flesta medarbetare är intresserade av att 

göra extra ansträngningar och därmed få mer insikt i förändringsprocessen. Även Jacobsen 

och Thorsvik diskuterar motivation och nämner då också Maslows behovshierarki som en 

viktig del.  
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Denna diskussion för oss naturligt över till Jacobsen som menar att organisationsförändringar 

endast kan uppnås om dess medlemmar förändrar sitt beteende och exempelvis arbetar mer 

effektivt. Vi tror dock inte det i vår studie först och främst är viktigast att förändra 

medarbetarnas beteende utan vi menar istället att den viktigaste delen för att en omtumlande 

förändring, som varannanhelgschema innebär, är att få personalens stöd precis som Granér tar 

upp. Finns medarbetarnas stöd för en förändring tror vi att ett förändrat beteende kommer 

automatiskt då man tillsammans arbetar för något där alla är ”med i matchen”. Vi menar 

också att det är viktigt att ledningen ger medarbetarna den tid de behöver för att ta till sig 

förändringen. 

Vi har i ovan diskuterat hur viktigt det är med medarbetarnas kompetens och hur svårt det är 

att ersätta när den går förlorad. Knosler visar med sin modell att det krävs olika grundstenar 

för att en förändring ska fungera. En av grundstenarna är kompetens och utan den menar han 

att istället för en lyckad förändring så skapas ångest. Vår empiri visar att kompetens gått 

förlorad och att personalen har gått på knäna. Respondenterna beskriver tiden med 

varannanhelgschema som väldigt stressig, jobbig och orolig, och detta tror vi absolut kan ha 

skapat ångest precis som Knoslers modell visar. Även om vi har förståelse för att det var svårt 

att sätta ett stoppdatum för förändringen tror vi att det kunnat mildra ångesten hos många 

medarbetare. 

Ett annat perspektiv på omtumlande förändringar visar Lewin när han tar upp förändringens 

tre olika faser och menar att stora förändringar tar tid och kräver att man inte glömmer bort 

behovet av stabilisering. Detta får oss genast att dra paralleller till vår studie och sjukhusets 

komplexa organisation med ständiga förändringar och tänker att det då inte är konstigt att 

denna förändring påverkat medarbetarna på ett negativt sätt. Beslutet togs enligt några 

respondenter väldigt hastigt utan att ta hänsyn till konsekvenserna och medarbetarna fick 

ingen tid på sig att ta in beslutet, ingen stabilisering, och inte heller chansen vara delaktiga.  

5.4.2 Ekonomiska konsekvenser 

Det har visat sig att förändringen till att arbeta varannan helg inte bara har gett konsekvenser 

för medarbetarna utan också för ekonomin. Trots att ledningen kunnat se att beslutet och 

förändringen har gjort att det skett ett trendbrott i ekonomin finns det de som menar 

motsatsen.
163
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Personalspecialisterna berättar att om man bara utvärderar att arbeta varannan helg har det 

gett bättre ekonomi och sparat pengar men ser man på helheten har förändringen orsakat 

negativa konsekvenser. Verksamheten har inga extraresurser när någon i personalen är borta 

och detta innebär i de flesta fall övertidsarbete eller ibland timanställning. Respondenten 

menar vidare att den lösningen kostar dubbelt så mycket som att ha någon anställd samtidigt 

som det sliter mycket på personalen. Denne summerar och säger:
 
 

Visst man har sparat pengar och skapat ett trendbrott i kostnaderna med att jobba 

varannan helg, men det är liksom en falsk besparing därför den har kostat i andra änden, 

så totalt har man egentligen inte sparat någonting utan tvärtom/- - - /man döljer ju en del 

kostnader för när man  tittar på lönekostnaderna ser man till exempel inte 

bemanningsföretag i det, så man får lösa många av problemen genom att ta in 

bemanningsföretag.
164

 

Liknande diskussion för en av områdescheferna när hon berättar att övertidskostnaderna på 

dennes avdelning tredubblats under den tid då de arbetade varannan helg, samtidigt som 

vikarier inte valde att fortsätta och därför menar hon att det inte är på hennes avdelning som 

sjukhuset sparat pengar. En annan områdeschef menar att hennes avdelning hela tiden följt 

kostnadsutvecklingen tillsammans med verksamhetschef och controller och sett att det visat 

positiva siffror. De fackliga företrädarna fortsätter och menar att är väldigt svårt att visa 

siffror på om förändringen varit kostnadseffektiv och det ser en av dem som ett bekymmer. 

Respondenten påpekar att kombinationen av att visstidsanställda inte fått förlängd anställning, 

vilket innebär besparingar, och att man arbetat varannan helg gör det svårt att dra ut några 

siffror. Den avdelningen i vår undersökning som var lindrigare drabbad än de övriga, då de 

har sitt poängsystem, hade trots detta aldrig haft så stor grad av timanställda som nu, berättar 

första linjens chef. 

Vi har tidigare berört Knoslers modell som visar att det krävs vissa grundstenar för att en 

förändring ska fungera. En av grundstenarna är resurser och utan resurser kan det bli 

frustration i organisationen. I vår studie kan vi se att en allt för slimmad organisation och 

sparande på resurser kan resultera i att alltmer resurser istället går åt till att ersätta sjuk 

personal och övertidsarbete vilket i slutändan kostar mer pengar än om organisationen hade 

haft mer resurser från början. Vi har också kunnat se att den slimmade organisationen som ett 

varannanhelgschema innebär, har orsakat mycket frustration hos medarbetare vilket vi inte 

tror är hållbart i längden. Denna diskussion för oss till Jacobsen och Thorsvik och deras 

argument kring att arbetstrivsel och samhörighet är två centrala begrepp i diskussionen om att 
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kunna behålla sin personal och slippa nyrekrytering, vilket är mycket kostsamt. Vår 

undersökning har visat att medarbetare valt att sluta på arbetsplatsen på grund av att 

förändringen genomfördes och vi tror, utifrån intervjuerna, att det flera gånger berodde på det 

som Knosler och Jacobsen och Thorsvik tar upp, att sparandet av resurser gått så långt att det 

skapats frustration och gjort att medarbetare inte har trivts på sitt arbete.  Följande 

resonemang kan stöttas av Heide, Johansson och Simonsson när de menar att undersökningar 

visar att oro för omorganiseringar och förändringar är en stor del av orsakerna till 

långtidssjukskrivningar. Utifrån vår empiri och våra teorier menar vi att de personella 

konsekvenserna i många fall mynnar ut i kostsamma konsekvenser eftersom medarbetarna är 

sjukhusets viktigaste resurs. Därför vill vi trycka på att det är av största vikt att medarbetarna 

trivs och stödjer förändringar för att de ska lyckas fullt ut, även ekonomiskt. Granér har 

liknande diskussion när han förklarar att beslut om förändringar som ska ge 

effektivitetsvinster istället kan bli kostsamma om inte medarbetare är med på beslutet. 

5.5 Slutet gott, allting gott? 

Den bild vi fått av varför man från ledningens sida i februari valde att gå ut med beskedet om 

att tjänstgöringen varannan helg skulle upphöra berodde på att man nu sett ett trendbrott i 

ekonomin. Det är också vad verksamhetschefen och områdescheferna svarar, medan första 

linjens chefer förutom den förbättrade ekonomin också nämner påtryckningar och kritik från 

medarbetare som ett tänkbart skäl. Av sjuksköterskor och undersköterskor fås blandade svar, 

där några tar upp ekonomin medan andra är övertygade om att stora påtryckningar och 

personalförluster är en viktig anledning till återgången.  

Utifrån intervjuerna kan vi se att den första förändringen påverkade sjuksköterskor och 

undersköterskor mest, eftersom det var dessa grupper som fick förändrade arbetstider. Det är 

också i denna grupp som vi kan se positiva reaktioner på återinförandet av det tidigare 

schemat. Men även om beslutet om en återgång var fattat innebar det inte att det kunde 

verkställas på alla avdelningar eftersom det skulle kräva en snabb rekryteringsprocess som 

inte var möjlig att genomföra på de sex veckor från det att beslutet fattades och tills det skulle 

vara infört i organisationen. Den glädje som sjuksköterskorna och undersköterskorna 

uttryckte vid beslutet om återgången innebar istället ökad arbetsbörda och press på första 

linjens chefer och områdescheferna. En första linjens chef menar att det bästa hade varit om 

återgången hade skett i september, för att slippa lägga om schemat för två månader och sedan 

återgå till varannanhelgschema under sommaren. Hon fortsätter och menar att de avdelningar 
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som utan större problem kunde gå tillbaks med kort varsel kunde ha fått göra detta, men att 

övriga kunde ha fått längre tid på sig för att klara situationen. På denna avdelning var det 

omöjligt att klara av detta och det innebar också att medarbetarna kände besvikelse över att 

löftet från ledningen inte kunde infrias. 

En annan aspekt i detta beslut var hur det kommunicerades ut. Precis som beslutet om 

varannanhelgschema fick även kommunikationen om detta beslut kritik från respondenterna. 

Två av de tre första linjens chefer fick reda på detta beslut via Helsingborgs Dagblad, medan 

den tredje var mer positiv eftersom hon denna gång fått informationen från sin områdeschef 

innan nyheterna nådde allmänheten och därmed kunde informera sina medarbetare på ett sätt 

som hon kände sig bekväm med. En av områdescheferna uttrycker sin besvikelse över att 

ledningen fattade beslut om denna snabba återgång. Hon berättar att hennes verksamhetschef 

fått en risk- och konsekvensanalys från avdelningen som tydligt visade att det var omöjligt att 

genomföra förändringen inom den tid som diskuterades. Detta beslut ”tyckte jag inte sköttes 

på rätt sätt, då tyckte jag inte man lyssnade på oss” eftersom man trots detta ändå fattade 

beslutet. Hon framhåller att beslutsfattarna inte förstår problemen med den snabba 

förändringen och menar att de borde göra det, eftersom de framfört sina synpunkter. Hon 

menar att man inte förstår ”vilket förtroende man tullar på med personalen när man gör så 

och sen inte kan genomföra det.”  

Det som områdeschefen säger går att jämföra med Granérs resonemang om att 

företagsledningar har en tendens att se medarbetare som brickor i spel som kan flyttas runt 

och användas på olika sätt, utan att ta hänsyn till deras reaktioner. Thylefors påpekar att det 

ingår i chefsrollen att införa förändringar som kan innebära försämringar för organisationen 

och vi menar att cheferna vid införandet av det första beslutet gjorde så gott de kunde för att 

följa ledningens beslut och var lojala trots att det innebar svårigheter för verksamheten. 

Problematiken med återgången till det tidigare schemat kan dock inte lösas med lojalitet, 

eftersom det organisatoriskt var omöjligt att nyrekrytera. En ytterligare aspekt som förskjuter 

en rekryteringsprocess i tiden är att den måste få godkänt av dispensgruppen på sjukhuset. 

Vår uppfattning är att den första förändringen var ett nödvändigt beslut, som påverkade 

många medarbetare negativt. Återgången till 2,25 helgschemat var nog menat att vara en 

positiv förändring, men även den uppfattades negativt av flera av respondenterna. Detta 

stämmer bra in på vad Granér menar med att förändringar som saknar förutsättningar att 

lyckas bör avbrytas, men han framhåller också risken för att problem uppkommer i samband 
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med detta. Vi menar att det på Helsingborgs lasarett blev två beslut som uppfattades negativt i 

slutändan på grund av brister i kommunikationsprocessen samt icke tillräcklig värdering i 

ledningsgruppen av den information som linjen förde fram. Utifrån intervjuerna med första 

linjens chefer är den sammantagna meningen att de vill ha information innan sina medarbetare 

och därmed kan vara bättre förberedda, oavsett om den förväntade reaktionen från 

medarbetarna är negativ eller positiv. Vi kan jämföra detta med Barrett när denne för 

diskussion om att brister i kommunikation kan leda till att förändringar inte påbörjas. Även 

om förändringen i vår undersökning har genomförts anser vi ändå att Barrets synpunkter är 

användbara i detta fall eftersom vi tror att brister i kommunikationen har påverkat 

förändringen negativt. Dalfelt stöder vikten av kommunikation och menar att intern 

kommunikation är nödvändig i organisationsförändringar. 

5.6 Sammanfattande slutsatser 

För att ytterligare förtydliga vilka förändringsstrategier Helsingborgs lasarett använde sig 

återger vi dem här. Till att börja med behövde man en utomståendes syn på sjukhusets dåliga 

ekonomiska läge och anlade därmed en lösningsinriktad ansats när man anlitade McKinsey & 

Company. Dessa lämnade sedan förslag på olika områden som kunde effektiviseras, vilket 

lade fokus på personalkostnader. Ledningsgruppen fattade sedan beslut om att tills vidare 

införa varannanhelgschema. Detta beslut kan ses vara en toppstyrd förändringsstrategi som 

skulle genomföras på ett begränsat antal avdelningar. Beslutet kommunicerades ut via 

”Inblick” och följdes sedan upp med avdelningsmöten och matsalsmöten. Avdelningarna 

gjorde risk- och konsekvensanalyser som fördes upp genom linjeorganisationen till ledningen, 

som trots allt stod fast vid sitt beslut. Vid tidpunkten för det andra beslutet användes liknande 

strategier. 

Konsekvenserna av införandet av beslutet har lett till att visstidsanställd personal har sagts 

upp och andra har valt att sluta självmant. Detta innebar stor förlust av kompetens och därmed 

större arbetsbörda för de kvarvarande. Den slimmade organisationen har också inneburit att 

personalen är slutkörd på grund av sämre återhämtning. Ett stort motstånd för förändringen 

har orsakats av brister i kommunikationen från ledningen och brister i delaktighet hos 

medarbetarna. Den slimmade organisationen innebär också att det vid det andra beslutet inte 

går att göra snabba förändringar i organisationen, då det saknas resurser i form av tid och 

medarbetare. Det trendbrott i ekonomin som ledningen menar har uppnåtts har skett på 

medarbetarnas bekostnad.  
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Kortfattat menar vi att: 

 Den toppstyrda strategi som sjukhusledningen har i dag skapar motstånd, oro och 

ryktesspridning bland medarbetarna på grund av frånvaron av delaktighet. 

 Frånvaron av delaktighet minskar förståelsen och motivationen hos medarbetarna till 

beslutet och förändringsprocessen. 

 Den strategi som sjukhusledningen har i dag för att kommunicera ut information och 

beslut är inte tillräcklig. 

 Sjukhusledningens strategi vid kommunikation har inneburit att förtroendet och tilliten 

för dem har minskat hos medarbetarna. 

 Starka professioner med starka kulturer bidrar till ett upplevt avstånd i linje-

organisationen. 

Dessa sammanfattande slutsatser menar vi svarar på vår frågeställning som är:  

Vilka strategier har ledningen använt vid kommunikation av beslut som förändrar 

personalens arbetsvillkor och vilka konsekvenser har strategierna medfört?  

Utifrån dessa slutsatser för vi en djupare diskussion i nästa kapitel. 
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Kapitel 6 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1  Diskussion 

Hälso- och sjukvården är en organisation som till största delen består av människonära 

tjänster. Det är många intressenter som är involverade i driften och därmed finns också olika 

åsikter om hur den ska skötas. I ena ändan är det skattebetalaren som kräver en god vård och i 

andra ändan är det politikerna som dels ska få ihop ekonomin men som också vill kunna 

erbjuda medborgarna en god vård. Däremellan står profession och administration som ser till 

att arbetet blir genomfört genom att medla mellan parternas intressen. Hälso- och sjukvården 

är en vertikal organisation där linjeorganisationen är väldigt viktig samtidigt som det också 

upplevs som att det finns stora gap mellan de olika avsatserna.  

Komplexiteten inom hälso- och sjukvården innefattar också en gammal och stark 

organisationskultur med en tydlig hierarki. Vi menar att man måste arbeta för en förändring 

eller uppmjukning av kulturen för att underlätta vid förändringsarbete. Ett sätt att göra detta är 

att använda sig av benchmarking mot externa verksamheter som har system för att förändra 

och effektivisera. Det viktiga är att göra rätt saker, inte att göra onödiga moment på rätt sätt. 

Ett annat sätt är att göra som Helsingborgs lasarett har gjort, nämligen använda sig av en 

utomstående konsult, för att få nya idéer. Lika viktigt menar vi dock att det är att titta inåt i 

organisationen och se de goda exempel som finns där, som exempelvis poängsystemet visar i 

vår uppsats. Om man börjar arbeta mer horisontellt kan information färdas på ett enklare sätt 

mellan avdelningarna i stället för att tvingas ta omvägar uppåt och nedåt i linjeorganisationen, 

där det finns risk för att informationen fastnar och inte når det tänkta slutmålet. Vi menar att 

det går att vara delaktiga i en linjeorganisations beslutsfattande, men att organisationsformen 

försvårar processen. 

I en linjeorganisation har kommunikationen flera led att vandra, vilket leder till risk för att 

information blir vinklad, censurerad eller komprimerad. För att komma runt detta problem 

kan intranät användas som kommunikationskanal och på detta sätt blir informationen 

tillgänglig för alla medarbetare. Problemet med att använda sig av intranätet inom hälso- och 

sjukvården är dock att det inte är en organisation där alla medarbetare sitter uppkopplade 

under större delen av sin arbetstid. Vi menar därför att intranätet inte är tillräcklig som 

informationskälla när det gäller beslut som de vi har studerat i vår fallstudie. Information bör 
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meddelas på någon form av avdelningsmöte innan informationen når intranät såväl som 

externa medier. På Helsingborgs lasarett använder man sig också av matsalsmöten i ett försök 

att överbrygga gapen mellan nivåerna i linjeorganisationen och för att skapa en direkt 

kommunikation mellan sjukhuschef och medarbetare. Vi menar dock att det inte lyckas helt 

eftersom man ur ledningsperspektiv anser att mötena är ett bra kommunikationsforum medan 

medarbetarna längre ner i organisationen inte håller med om detta.  

Vi förstår att svåra beslut måste tas i en organisation och tror inte att det största problemet i 

vårt exempel var vad som kommunicerades ut, utan hur det gjordes. Första linjens chefer 

borde ha fått tillgång till informationen före sina medarbetare för att få chans att utföra ett bra 

ledarskap. Nu kände de sig otillräckliga när medarbetarna kom med frågor som inte kunde 

besvaras. Trovärdighet och tillit är absolut grundläggande för att kunna skapa bra relationer 

och detta gäller i allra högsta grad också i ledarskapet. Genom att inte ha fått information 

innan medarbetarna tog del av beslutet finns risk för att cheferna tappade i trovärdighet 

gentemot medarbetarna och det är något som är svårt att bygga upp igen. 

När ledningen tvingas fatta beslut som går emot de risk- och konsekvensanalyser som lämnats 

tror vi att det är brist på förklaringar och motiveringar till beslutet som skapat de största 

negativa reaktionerna bland medarbetarna. Man har i någon mån gjorts delaktiga, men känner 

sig sedan överkörda och ifrågasätter om någon läst vad man kommit fram till, vilket leder till 

frustration och det gör också att man ifrågasätter sin delaktighet i fattandet av beslutet. 

Feedback på analyserna skulle ha lämnats vidare ner i organisationen för att kunna skapa 

acceptans för beslutet. 

Genom att anlägga en toppstyrd förändringsstrategi har ledningen valt att inte låta dem som är 

nära verkligheten och som påverkas mest av förändringarna komma med alternativa förslag. 

De risker och konsekvenser som presenterats blev också verklighet och möjligen kunde 

medarbetarnas oro ha minskat om man fortlöpande under perioden när varannanhelgschemat 

användes som medarbetare fått ta del av de resultat som uppnåddes. Det är viktigt med en 

transparens i organisationen och för att skapa trovärdighet för förändringen. Ute på 

avdelningarna betalade man ett högt pris och man skulle vilja ta del av vad man betalade för. 

Det finns fortfarande en stor osäkerhetskänsla inom organisationen om vad som egentligen 

åstadkommits med förändringen och vilka ekonomiska effekter den faktiskt gav.  
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Det första beslutet om att införa varannanhelgschema ser vi som en nödvändig krisåtgärd och 

i det fallet har ledningen gjort bedömningen att vinsterna skulle vara större än de 

konsekvenser som analyserna pekat på. Vi ställer oss dock frågande till hur ledningen 

resonerat kring vad konsekvenserna skulle kosta organisationen både personellt och 

ekonomiskt om de blev verklighet.  

När det gäller det andra beslutet om en återgång till det tidigare schemat menar vi att 

ledningen återigen levererar ett bristfälligt beslut. Ännu en gång går man emot de risk- och 

konsekvensanalyser som gjorts och som visar att det är omöjligt för några avdelningar att 

följa beslutet inom den tidsram som bestämts. Även detta beslut kommuniceras ut på ett 

olämpligt sätt då flera medarbetare får informationen via Helsingborgs dagblad och inte på 

arbetsplatsen. Vid detta tillfälle är nog intentionen god från ledningens sida; här kommer ett 

positivt beslut och nu ska allting bli som förr, men så blir det inte. Hade ledningen tagit till sig 

avdelningarnas analyser om vilka konsekvenser som skulle kunna inträffa tror vi att de hade 

vunnit mycket hos medarbetarna eftersom de då kunde visa att de lärt sig av ett tidigare 

misstag. Nu blev det i stället en upprepning som ytterligare urholkar trovärdigheten hos 

ledningen i medarbetarnas ögon. 

Syftet med vår uppsats har varit att få ökad kunskap om förändringsprocesser inom komplexa 

organisationer och vår undersökning visar att framtida förändringar ska innehålla följande 

ingredienser i receptet för lyckosamma och varaktiga förändringar: 

 Undvik toppstyrning - gör medarbetarna mer delaktiga. 

 Ha en strategi för kommunikationen – vad är det som ska kommuniceras, när och hur 

ska det göras? 

 Skapa förståelse för förändringen hos medarbetarna.  

 Ha ett öppet sinne för att mjuka upp organisationskulturen. 

6.2 Framtida forskningsområden 

Resultatet av vår undersökning speglar respondenternas upplevda situation eftersom vi inte 

haft möjlighet att fördjupa oss mer i detta. För att få klarhet i hur förändringen har påverkat 

Helsingborgs lasaretts övergripande ekonomi skulle det vara intressant att på djupet 

undersöka detta med en ekonoms glasögon, både i sin helhet och per verksamhetsområde. 
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Det skulle vara intressant att göra en jämförande analys genom att göra en fallstudie på ett 

objekt där förutsättningarna är liknande som i detta fall, men där våra ingredienser till en 

lyckad förändring är i fokus genom hela förändringsprocessen. Det skulle vara mycket 

givande att jämföra de personella och ekonomiska konsekvenserna mellan detta fall och ett 

som är mer processorienterat för att få ta del av vilka idéer de medarbetare som är berörda av 

problemet kan presentera. 
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