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Förord 
 
Efter tjugo veckors hårt arbete är så målet nått. Vi har genomgått många ”ups 
& downs” under resans gång men sammantaget, så här i efterhand, känns det 
hela mycket lättare än vi först upplevde det. Kan vara för att vi nu stolt kan 
säga ”Vi klarade det!” och inte längre behöver fundera på om vi skall klara av 
att ro detta ambitiösa projekt i hamn.  
 
Många personer har hjälpt oss att ro uppsatsen i hamn. Främst vill vi tacka 
ledning och personal på Rehab, utan er insats och öppenhet hade denna studie 
inte varit möjlig att genomföra. Det har varit både intressant och lärorikt att få 
följa er i förändringsarbetet under våren 2004. Vi vill också tacka vår 
handledare, Per Åman, för många kluriga reflektioner och ditt osvikliga stöd 
och tro på vår förmåga. ”Jag är inte ett dugg orolig, det har jag aldrig varit” (yttrat ett 
antal gånger av Per Åman under våren 2004). Också våra kurskamrater är 
värda allt tack för er hjälp med att förbättra vårt verk. Slutligen vill vi tacka 
våra nära och kära som har ställt upp på oss och stått ut med oss under de 
värsta svackorna. 
 

 
Lena & Charlotta 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att förklara bakgrunden till studien samt problematisera kring det 
valda ämnet. Därefter utvecklas studiens syfte och förtydligande problemställningar. Här 
presenteras också de avgränsningar vi har valt att göra och slutligen förklaras uppsatsens 
disposition för läsarens orientering i den fortsatta läsningen. 
 

1.1 Bakgrund 
”They don’t make plans; they don’t solve problems; they don’t even organize 
people. What leaders really do is prepare organizations for change and help 
them cope as they struggle through it” (Kotter, 2001, sida 85) 

 
Synen på organisationer idag är att de är föremål för ständiga förändringar. 
Lind Nilsson (2003) menar att turbulens och förändringar i omvärlden ställer 
krav på anpassning och omställning på i stort sett alla organisationer idag och 
enligt Hallin (2003) pågår det idag mer eller mindre fortlöpande förändringar i 
organisationer. Kanter (1990) menar att förändringar för att stärka 
organisationers positioner i förhållande till andra alltid har förekommit men 
att företagen idag ändrar sin form oftare och mer dramatiskt än tidigare. 
Omstrukturering har blivit en kontinuerlig process. Också Ekvall (1988) 
menar att förändring har blivit ”det naturliga tillståndet”, till följd av den allt 
högre utvecklingstakten. Ekvall menar att det därför går att föreställa sig en ny 
ledarskapsstil som är anpassad till att åstadkomma och stödja förnyelse – en 
förändringsinriktad ledarskapsdimension. År 1998 skrev den amerikanske 
professorn Stephen Harper i en artikel att förmågan att leda förändring 
kommer att bli mer viktigt under kommande år än någonsin förut. Han 
menade då att den allt högre förändringstakten kommer att bli en utmaning 
för alla ledare, även de mest begåvade förändringsledarna. Burke et al (1985, i 
Bass & Stogdill, 1990) menar att när en organisation måste förändras är 
ledarskapet en kritisk faktor för att styra processen. Kotter (1998) framhåller 
att ledarskap är ett effektivt sätt att möta förändringar och Nadler och 
Tushman (1990) menar att ledarskapet är en kritisk faktor vid organisatoriska 
förändringar. Bolman och Deal (1991, i Jakobsen & Thorsvik, 2002) menar att 
det vore en stark förenkling av ledningsuppgifterna att kalla förändring för 
ledarskapets viktigaste uppgift men att det inte är en överdrift att säga att det 
är en av de viktigaste. Freese (2002, i Sandström, 2002, sida 7) skriver att 
vetskapen om ”hur man som ledare kan och bör påverka och anpassa 
organisationen till en föränderlig och livaktig omvärld” är ett 
överlevnadsvillkor för varje livskraftig organisation och Clement (1994) menar 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

INLEDNING 
 
 

 
2

att ledarskapet troligen är den mest kritiska faktorn i en större omorganisation. 
Att ledarskap är en viktig faktor i förändring råder det ingen större tvekan om, 
däremot går åsikterna isär om vad som är ledarens uppgift i förändring. 
 
Bass och Stogdill (1990) menar att det finns nästan lika många definitioner av 
ledarskap som personer som försökt sig på att definiera begreppet. Själva 
väljer de (1990, sida 19) definitionen ”leadership is an interaction between two or 
more members of a group that often involves a structuring or restructuring of the situation 
and the perceptions and expectations of the members. Leaders are agents of change – persons 
whose acts affect other people more than other people’s acts affects them. Leadership occurs 
when one group member modifies the motivation or competencies of others in the group.” I 
denna uppsats har vi hörsammat och noterat det stora antalet olika 
definitioner och väljer därför att anamma Bass och Stogdills breda definition 
av ledarskap. Pettigrew och Whipp (1993) menar dock att ordet ledarskap 
historiskt sett har en individualistisk inriktning och använder därför hellre 
ordet ”ledning” i samband med förändring, vilket de menar bättre innefattar 
alla uppgiftens dimensioner. Även vi har valt att skriva om ”ledningen av 
förändringen” för att inte riskera missuppfattningar kring ordvalet.  
 
I förändringsarbeten, menar Lind Nilsson (2003), är många människor i en 
organisation inblandade och både chefer och medarbetare konfronteras med 
de konsekvenser som följer av omställningarna. Ledarskap i förändringar 
hänger därför på ett naturligt sätt samman med medarbetarskap i 
förändringar. I omfattande organisationsomställningar påverkas vanligen de 
flesta i organisationen och motstånd mot förändringar är ett mycket 
omdebatterat ämne i litteraturen om ledarskap i förändringsprocesser. 
Bruzelius och Skärvad (2000) menar att förändringsmotståndet hänger 
samman med själva sättet att hantera förändringsprocessen. Vår syn på 
förändringsprocesser är att de alltid möts av någon typ av reaktioner bland 
medarbetarna, dock inte nödvändigtvis av motstånd.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Sandström (2002) har arbetat som processledare i drygt 25 år och har skrivit 
en bok i ämnet processledning. Han menar att ämnet är högaktuellt men svårt 
och att det har skrivits mycket om förändringsarbete men att få böcker 
behandlar själva processmetodiken. Även Jonsson (1998) anser att det finns 
anledning att studera ledares roll och agerande i förändring vidare. Han menar 
att ledares sätt att leda förändringsarbete är ett angeläget och relativt 
outforskat fält.  
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Under våren år 2003 tillkännagav landstingsledningen i Östergötland att 
landstinget skulle tvingas spara 300 miljoner kronor det kommande året 
(Palmefors, 2003-03-08). Till hösten samma år drogs sedan riktlinjer upp för 
hur dessa pengar skulle kunna sparas och följden blev kraftiga neddragningar 
inom sjukvården i länet. I augusti varslades 300 anställda (Palmefors, 2003-08-
20) och en stor omorganisation offentliggjordes i oktober. I denna stora 
omställning förändrades förutsättningarna för Neurocentrum och dess 
enheter. Beslut fattades om att göra Neurorehab på Universitetssjukhuset i 
Linköping (US) till en egen klinik med namnet Rehabiliteringsmedicinska 
kliniken (refereras hädanefter till som Rehab). Uppgiften och ansvaret för att 
skapa denna nya klinik lades på den nye verksamhetschefen och den nya 
organisationen skulle implementeras från den 1 januari år 2004. Den nye 
verksamhetschefen för Rehab valde, i samband med bildandet av en egen 
klinik, att organisera Rehab enligt en egen, mer verksamhetsnära 
organisationsstruktur. Med andra ord är Rehabkliniken en organisation med 
ett aktuellt ”problem”; att genomföra en förändringsprocess på bästa möjliga 
sätt.  
 
I samband med att den nya Rehabkliniken bildades kontaktade 
verksamhetschefen representanter för Ekonomiska institutionen vid 
Linköpings universitet med en önskan om att få omorganisationen studerad. I 
utbyte mot en utförlig studie utlovades full insyn i verksamheten och 
ledningsarbetet. Vi såg direkt en utmaning i möjligheten att följa en 
förändringsprocess i realtid och på plats och i februari tog sig så författarna till 
denna uppsats uppdraget att följa förändringsprocessen på Rehab, för att ge 
kliniken och dess intressenter en företagsekonomisk synvinkel på 
implementeringen av förändringsprocessen. Anledningen till att vi valde att 
studera förändringsprocessen på Rehab var förstås delvis den unika 
möjligheten att följa omorganisationen i realtid, den inte allt för omfattande 
storleken på organisationen, den geografiska närheten samt möjligheten till 
full insyn och organisationens representanters intresse att få processen 
utforskad. Detta samt det tidigare påvisade faktumet att förändringsprocesser 
och ledningen av dessa är ett högst aktuellt fenomen och ”problem” för 
organisationer idag, gör att vi valt att försöka förstå och tolka processen på 
Rehab. Vi hoppas därigenom också kunna bidra till förståelsen för ledning av 
förändringsprocesser mer allmänt och hur ledning av förändring påverkar 
medarbetarnas reaktioner. 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva förändringsprocessen på Rehab för att 
förstå och tolka ledningen av förändringsprocesser och medarbetares 
reaktioner. 
 

1.4 Förtydligande frågeställningar 
För att kunna förstå och tolka ledningen av förändringsprocesser har vi valt 
att göra en longitudinell realtids- och retrospektiv studie av en 
förändringsprocess på Rehab och för att förtydliga syftet har vi ställt upp ett 
antal frågeställningar som studien fokuserar på: 
 

- Hur leds förändringsprocessen på Rehab?  
- Vilka reaktioner från medarbetarna möts ledningen av förändringen av?  
- Hur påverkar individernas och organisationens mentala föreställningar 

ledningen av förändringsprocessen och medarbetarnas reaktioner? 
 

1.5 Avgränsningar 
I studien har vi valt att fokusera enbart på en organisation, Rehab, och en 
förändring som denna organisation går igenom, införandet av en ny klinik och 
en ny organisationsstruktur. Även en tidsmässig avgränsning har gjorts, vad 
gäller den tid vi har valt att studera förändringsprocessen. Vi följer 
förändringsprocessen i realtid mellan början av februari år 2004 och fram till 
början av maj samma år. Anledningen till den tidsmässiga avgränsningen är att 
rapporten i form av en uppsats måste skrivas och distribueras i början av juni 
månad. Vi väljer även att se på förändringsprocessen retrospektivt för att få en 
bättre förståelse för skeendet och således täcks även förändringens inledande 
delar in och studien kan sägas täcka in perioden från augusti år 2003 till maj år 
2004. 
 

1.6 Rapportens disposition 
För att skapa förståelse för uppsatsens uppbyggnad har vi tagit fram bild över 
upplägget, vilken visar hur uppsatsens delar förhåller sig till varandra, se figur 
1. 
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Figur 1: Uppsatsens disposition 

 
Kap 1: Inledning 
Kapitlet strävar efter att ge en förståelse för studiens innehåll, relevans och 
syfte. Vi presenterar bakgrunden till varför fenomenet är intressant att studera 
och problematiserar ämnet, vilket leder fram till syfte och förtydligande 
frågeställningar.  
 
Kap 2: Vetenskaplig strävan & tillvägagångssätt 
För att skapa förståelse för de synsätt och antaganden som ligger till grund för 
denna studie presenterar vi här vår vetenskapliga strävan och här presenteras 
också det tillvägagångssätt vi använt oss av vid studiens genomförande. 
 
Kap 3: Positionering av perspektivet 
Ledning av förändring kan studeras ur olika perspektiv och för att avgränsa 
studien har vi valt ett antal perspektiv. De teoretiska utgångspunkter detta 
medför presenteras här och vi definierar viktiga begrepp. Här förklaras också 
de teman vi arbetat med i studien.  
 
Kap 4: Förändringsprocessen på Rehab  
Det empiriska materialet presenteras i detta avsnitt, uppdelat i kontext, 
innehåll och process. Processen skildras i form av en narrativ, kronologisk 
beskrivning.  
 
 
 
 

 

1. Inledning 

2. Vetenskaplig strävan 
& tillvägagångssätt 

3. Positionering av 
perspektivet 

 

4. Förändringsprocessen på Rehab 
 

5. Induktiv tolkning 
 

6. Referensram 
 

7. Tolkning med hjälp av teorier 

8. Slutsats, rekommendationer & förslag till vidare 
forskning 
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Kap 5: Induktiv tolkning 
Här presenteras den tolkning vi gör av fenomenet sett ur de valda 
perspektiven och de teoretiska utgångspunkterna. Denna tolkning ligger sedan 
till grund för valet av teorier.  
 
Kap 6: Referensram 
I referensramen beskriver vi ett antal valda teorier som skall hjälpa till att tolka 
och förstå ledningen av förändringen på Rehab och personalens reaktioner.  
 
Kap 7: Tolkning med hjälp av teorier  
I den andra tolkningen ser vi på våra tolkningar utifrån den referensram vi 
byggt upp i kapitel 6 och ger på så sätt vårt bidrag till förståelsen för ledningen 
av förändringar.  
 
Kap 8: Slutsats, rekommendationer & förslag till vidare forskning 
Uppsatsen avslutas med en redogörelse för de slutsatser och 
rekommendationer tolkningen leder fram till och vi ger vår syn på den valda 
metoden samt förslag till vidare forskning. 
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2 Vetenskaplig strävan & 
tillvägagångssätt 

Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren möjlighet att själv avgöra hur stor tilltro som kan 
sättas vid uppsatsens resultat. Enligt Andersen (1994) är vetenskapsteorins uppgift att 
studera vetenskapens grundval och väsen, medan metodlära handlar om de tillvägagångssätt 
som kan och bör användas för att producera ny kunskap. Vi vill således förklara de 
ansatser och synsätt som ligger till grund för uppsatsen och beskriva tillvägagångssättet i 
utförandet av studien och i framställandet av uppsatsen. 
 

2.1 Vetenskaplig strävan 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att det är viktigt för varje forskare att vara 
medveten om och reflektera över vetenskapsteorin och metodlärans innehåll, 
för att förstå sina egna studier och förstå vad den kunskap som produceras är 
kunskap om. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att ett antal 
grundantaganden tillsammans utgör den vetenskapliga grunden för kvalitativ 
respektive kvantitativ metod, vilka är en nödvändig förutsättning för all 
forskning. Med hjälp av dessa grundantaganden, se figur 2, vill vi föra in 
läsaren i de tankar och synsätt som format denna uppsats och utgör grunden 
för dess resultat. 
 

 
Figur 2: Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod  

Källa: fritt efter Barbosa da Silva och Wahlberg (1994, sida 41) 

 

2.1.1 Verklighetssyn 

Merriam (1994) anser att forskarens syn på världen påverkar hela 
forskningsprocessen och vi anser det därför viktigt att förklara vilken 
verklighetssyn vi som författare ställer oss närmast. Arbnor och Bjerke (1994) 
menar att verklighetsuppfattning har att göra med filosofiska idéer om hur 
verkligheten är konstruerad, det vill säga om den är konstruerad i och av sig 
själv eller skapad genom människan. De redovisar sex grupper av 
samhällsvetenskapliga paradigm, varav den verklighetssyn vi utgår ifrån liknar 
det grundläggande antagande om verkligheten som Arbnor och Bjerke kallar 

 

Verklighetssyn 
 

Människosyn 
 

Kunskapssyn 
 

Vetenskapssyn 

 

Metodsyn 
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”verkligheten som social konstruktion”. Detta är i huvudsak en subjektivistisk 
och relativistisk förståelse av verkligheten. Vi menar dock inte att vi är strikt 
subjektivister eller relativister i vårt synsätt men denna uppsats kan sägas till 
viss del ha fått sin prägel utav detta sätt att tänka. Vi tar, i likhet med 
socialkonstruktionisterna enligt Sandberg (1999), avstånd ifrån den dualistiska 
verklighetssynen. Det vill säga att vi inte ser person och verklighet som 
existerande oberoende av varandra, utan vi har till stora delar anammat sättet 
att se på person och verklighet som en oseparerbar relation.  
 

2.1.2 Människosyn 

Den människosyn forskaren har berättar, enligt Barbosa da Silva och 
Wahlberg (1994), bland annat om hur han eller hon ser på människans natur 
och existentiella villkor. Vi ansluter oss närmast till synen på människan som 
helt och hållet unik i förhållande till allt annat på jorden. Med detta menar vi 
inte, med stöd i Barbosa da Silva och Wahlberg, att människan har större 
värde än allt annat, utan att hennes beteenden inte är förutbestämda samt att 
människan har en andlig dimension som till sin natur är helt annorlunda än 
hennes kropp. Arbnor och Bjerke (1994) menar att kunskapare som gör en 
distinktion mellan metoder i klassisk naturvetenskap och samhällsvetenskap 
ofta kallas hermeneutiker eller tolkare. Hermeneutiker hävdar, enligt Arbnor 
och Bjerke, att det är en avgörande skillnad mellan att förklara naturen och att 
förstå och tolka kulturen.  
 

”En mänsklig tillvaro i ensamhet är en tillvaro på djurens nivå. (Som 
människan givetvis delar med andra djur) Så snart man observerar fenomen 
som är specifikt mänskliga, kommer man in på det socialas område. 
Människans specifika mänsklighet och hennes socialitet är oupplösligt 
sammanflätade.” (Berger & Luckmann, 1998, sida 67) 

 

2.1.3 Kunskapssyn 

Platon, och även senare filosofer, definierade enligt Barbosa da Silva och 
Wahlberg (1994) kunskap som ”sann tro förenad med goda grunder”. Detta 
innebär bland annat att vad som menas med ”sanning” måste definieras. Vi 
vänder oss i denna uppsats mot synsättet att forskningen kan skapa säker och 
objektiv kunskap och därmed är vår ansats, enligt Alvesson och Sköldberg 
(1994), mer lik den relativistiska än den realistiska, det vill säga att vi ser 
vetenskaplig kunskap som socialt konstruerad. Vi tror, till stor del, att det är 
omöjligt att uppnå kunskap om ”verkligheten” som sådan utan att se till 
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subjektet som skapar kunskapen. Med detta menar vi dock inte att vi på något 
sätt är strikt relativistiska utan att detta synsätt dominerar över realismen i vår 
syn på kunskap.  
 
Social konstruktionism tar, enligt Sandberg (1999), avstånd från den 
objektivistiska kunskapssynen och synsättet på individen som kunskapens 
grund. De har en kunskapssyn där verkligheten ses som socialt konstruerad 
istället för som objektivt given. Istället för att se kunskap som individuellt 
producerad, ses kunskap som socialt producerad. Människor producerar och 
reproducerar sin verklighet i samspel med andra individer och därmed är det 
sociala samspelet mellan människor grunden till utvecklingen av kunskapen 
om verkligheten. Detta är tankar som också vi till viss del har haft som grund i 
vår studie.  
 

2.1.4 Vetenskapssyn 

Med vetenskapssyn menar Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) synen på 
vetenskapens natur, dess ideal och dess metod. Vetenskapsuppfattningen har, 
enligt Arbnor och Bjerke (1994), att göra med de kunskaper forskaren har fått 
i sin utbildning och som ger föreställningar om de objekt och subjekt som 
studeras. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) skiljer på tre olika 
vetenskapssyner som de menar kämpar mot varandra; enhetsvetenskapsideal, 
den dualistiska vetenskapssynen och komplementaritetssynen. Den 
vetenskapssyn som denna studie ligger närmast är komplementaritetssynen 
som enligt Barbosa da Silva och Wahlberg på metodologiska grunder hävdar 
att natur- och humanvetenskaperna kompletterar varandra, de hävdar att 
förståelse förekommer både inom human- och naturvetenskap. 
 
För att kunna förvärva vetenskaplig kunskap behövs enligt Barbosa da Silva 
och Wahlberg vetenskapliga metoder. Lundahl och Skärvad (1999) menar att 
det finns två vetenskapsteoretiska plattformar; positivism och hermeneutik, 
vilka i sin tur ligger till grund för kvantitativ (positivismen) och kvalitativ 
(hermeneutiken) metodteori.  
 

2.1.5 Metodsyn 

Arbnor och Bjerke (1994) identifierar tre alternativa metodsynsätt; analytiskt-, 
system- och aktörsynsätt. Det analytiska synsättet bygger på en objektiv och 
summativ verklighetssyn och hanterar kausala samband mellan orsak och 
verkan. Systemsynsättets verklighetssyn är också objektiv men synergistisk till 
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sitt utseende istället för summativ och dess ansats är att studera finala 
samband i system. Aktörsynsättet antar att verkligheten i grunden är en social 
konstruktion, som är av människan beroende, och har därför enligt Lundahl 
och Skärvad (1999) strävan att studera det undersökta fenomenet genom de 
studerade aktörernas subjektiva verklighet. Av dessa tre är aktörsynsättet det 
synsätt som ligger närmast vår studie, eftersom vi delar verklighetssynen att 
den sociala verkligheten är socialt konstruerad, vi vill förstå det fenomen vi 
studerar och vårt syfte är att förstå och tolka ledningen av en 
förändringsprocess och medarbetarnas reaktioner genom att förstå enskilda 
individers uppfattningar om samma fenomen. Vi för också en långtgående 
diskussion med den organisation vi studerar för att öka deras och vår egen 
kunskap. Denna kunskap skall också spridas vidare till landstingsledningen via 
ett symposium där vi och andra inbjudna representanter från landstinget skall 
diskutera uppsatsens resultat. Det är även tänkt att i framtiden göra ytterligare 
en studie i samma anda för att stämma av var organisationen och dess 
medlemmar då befinner sig. Detta är med andra ord en dialektisk 
kunskapsprocess, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) kännetecknar 
aktörsynsättet. 
 
Enligt Arbnor och Bjerke syftar aktörsynsättet till att förstå sociala helheter 
och utveckla ny kunskap utifrån att studera enskilda aktörers ageranden. 
Denna kunskap bygger förvisso på individuella personers handlande men den 
kunskap som utvecklas ger ändå en större och mer allmän förståelse för den 
helhet som utgörs av aktörernas beteenden. Aktörsynsättet är förstående 
kunskapande, hermeneutiskt, till skillnad från det positivistiska ”förklarande” 
kunskapandet. Vi har även inslag av andra synsätt i vår metod, vilket enligt 
Arbnor och Bjerke innebär att vi har ett komplettärt synsätt då vi har 
aktörssynsättet som bassynsätt och kompletterar med valda delar ur andra 
synsätt.  
 

2.1.6 Utvecklandet av kunskap 

Glaser och Strauss (1967, i Alvesson & Sköldberg, 1994) menade, när de skrev 
om ”Grounded Theory”, att teori har blivit synonymt med ”stora mäns” 
teorier. Själva antar de synsättet att även ”vanliga dödliga” kan bidra med 
kreativa insatser och skapa sin egen teori, bara de utgår från verkligheten. Med 
detta vill vi inte påstå att de ”teorier” som denna uppsats resulterar i är att 
likställa med Einsteins eller andra stora mäns men att det fortfarande finns 
utrymme för nya kreativa tankar och studier. 
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Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att den formella typen av 
vetenskapliga metoder, induktiv och deduktiv metod, kan användas av alla 
forskare inom de flesta vetenskaper. En deduktiv ansats utgår, enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994) från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett 
visst enskilt fall av intresse, medan induktivisterna, enligt Knudsen (1994), 
hävdar att det i princip bara finns ett sätt på vilket en icke härledd utsaga kan 
visas vara sann; att den är grundad på erfarenhet. Knudsen menar vidare att 
det är den induktivistiska vetenskapsteorin som har satt störst prägel på 
företagsekonomisk forskning, samt att såväl majoriteten av forskare som 
lekmän accepterar den induktivistiska ståndpunkten. Induktion är enligt 
Thurén (2003) att dra allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta, 
vilket förutsätter kvantifiering, men det är inte vår ansats i denna studie. Vi har 
dock en induktiv metod i den meningen att vi utgår från empiriska studier och 
söker skapa ny eller utveckla befintlig teori. Vår induktiva ansats yttrar sig i att 
vi först valt ut ett fenomen att studera, förändringsprocessen. Därefter har vi 
studerat fenomenet empiriskt och kartlagt vad vi har sett samt de 
uppfattningar de inblandade har om fenomenet. Efter insamlandet av material 
har vi sedan gått igenom materialet för att se vad vi egentligen kan säga om 
detta fenomen. Vid denna genomgång reviderades syftet från att enbart röra 
sig om att studera ledarskapet i förändringen till att skapa förståelse för och 
tolka ledning av förändring och medarbetares reaktioner. Nästa steg var att gå 
till befintliga teorier om fenomenet för att försöka förstå och tolka vad vi har 
sett i empirin och därefter dra slutsatser om fenomenet.  
 
Den kritik som riktas mot induktiva ansatser handlar framför allt om 
observationers teoriberoende. Vad en observatör ser när han eller hon 
observerar påverkas av tidigare upplevelser, kunskaper och förväntningar, 
menar framför andra Hanson (1958, i Knudsen, 1994). Induktivismens 
kritiker menar, enligt Knudsen (1994), att det inte finns något sådant som 
”rena” observationsutsagor, utan att sådana utsagor alltid tolkas i ljuset av en 
eller annan teori – de är teoriberoende. 
 

2.1.7 Förståelse och tolkning 

Denna uppsats har till största delen sin grund mer i den hermeneutiska 
vetenskapen än i den positivistiska. Thurén (2003) förklarar hermeneutik som 
vetenskap vilken bedriver forskning av ”förstående” slag, det vill säga att 
forskaren försöker förstå andra människor. Syftet med studien är som sagt att 
förstå och tolka ledning av förändring och medarbetares reaktioner genom att 
studera fenomenet förändringsprocessen på Rehab. Med andra ord söker vi 
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förstå de olika uppfattningar som finns på kliniken om ledningen av processen 
och om de reaktioner ledningen av förändringen möter. Thurén (2003) menar 
att den hermeneutiska kunskapen är osäkrare än den positivistiska, så till vida 
att upplevelser och känslor inte är intersubjektivt testbara men den är mer 
nyanserad och med betoningen på igenkännande och förståelse öppnar 
hermeneutiken möjligheter till kunskap som är stängda för positivismen. 
 
Förförståelse är, enligt Thurén (2003), ett centralt begrepp inom 
hermeneutiken. Med det menas att vi människor inte enbart uppfattar 
verkligheten genom våra sinnen, utan att det som förefaller vara rena 
sinnesintryck även innehåller en stor del tolkning. Alvesson och Sköldberg 
(1994) menar att Hansons (1958) slutsats att fakta alltid är teoriladdade idag 
omfattas allmänt av vetenskapsteoretiker och är kritik som också riktas mot 
induktiva studier, om observationers teoriberoende. Alvesson och Sköldberg 
menar att detta innebär att vi alltid lägger in perspektiv i det vi ser, att seendet 
är oskiljbart från perspektivet. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) anser att 
därför är alla forskningsprodukter som uppnås produkter av tolkning. Thurén 
(2003) framhåller att förförståelsen i hög grad påverkas av våra värderingar 
och att den i hög grad bygger på önsketänkande. Förförståelsen är inte någon 
självklarhet, utan vad vi tycker beror på vad vi har lärt oss redan som barn hur 
vi har socialiserats, inskolats, i ett visst samhälle så att vi uppfattar verkligheten 
på ett sätt som överensstämmer med det samhällets kultur.  
 
Enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) tycks fem förutsättningar vara 
grundläggande för alla hermeneutiker, vilka vi till största delen anammar:  
 

– Förståelse av mening sker alltid i en kontext, det vill säga i ett 
sammanhang 

– I varje förståelse eller tolkning är delar beroende av helheten och tvärt 
om 

– Varje förståelse bygger på eller förutsätter en bestämd förförståelse 
– Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade 

meningar 
– Det finns en nivå i tolkningsprocessen där forskaren inte till hundra 

procent kan skilja mellan subjekt och objekt, speciellt i studiet av 
människan. 

 
Lundahl och Skärvad (1999) tillägger följande om hermeneutiskt inriktad 
forskning: 
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– Forskning om mänskliga och sociala förhållanden kan endast leda till 
kunskap som är bunden i tid och rum, med följden att möjligheten till 
generalisering begränsas 

– Forskaren bör med inlevelse och engagemang söka delta i det fenomen 
som skall studeras – känslor kan förmedla kunskaper som förnuftet inte 
förmår. 

– Det är omöjligt och inte alltid önskvärt att bedriva helt opartisk 
forskning. 

 
Dessa påståenden är vi fullt på det klara med att de ”förutsätts” i det 
hermeneutiska perspektivet men anser samtidigt att det är att begränsa 
forskningens möjligheter allt för mycket att säga att studier av mänskliga och 
sociala förhållanden är helt bundna till tid och rum. Vi anser att människor i 
samma kultur samspelar och därför till stor del har liknande uppfattningar om 
fenomen som kan tyckas likna varandra. Om inte annat så tror vi att en studie 
av ett fenomen i ett visst sammanhang kan skapa förståelse för liknande 
fenomen i andra sammanhang. Sjöström (1994) menar att för att förstå 
människan och kunna tolka hennes uttalanden och handlingar bör hon 
betraktas som intentionell. Med detta menar Sjöström att människans 
handlingar inte orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll utan att 
hon menar något med det hon tar sig för. Den hermeneutiska metoden går 
enligt Sjöström ut på att studera ett fenomen från olika vinklar och därefter 
tolka detta, för att sedan gå tillbaka och se om tolkningen stämmer överens 
med fenomenet. I denna studie har vi genomfört flera intervjuomgångar 
varför vi ständigt har kunnat utveckla våra intervjuunderlag för att få reda på 
om vår förståelse av personernas uppfattningar är riktig. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att hermeneutikens huvudtema, att 
meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten, 
utgör en cirkel: delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur 
delarna. Detta utgör ”den hermeneutiska cirkeln”. Hermeneutiken löser, enligt 
Alvesson och Sköldberg, denna paradox genom att förvandla cirkeln till en 
spiral, där forskaren börjar i någon del och försöker sätta den i samband med 
helheten som därmed ses i nytt ljus, för att sedan återgå till den studerade 
delen och så vidare. Gummesson (1985) ser den hermeneutiska spiralen som 
en iterativ process där varje åtgärd innebär att vi lär oss något, ett samspel 
mellan förförståelse och förståelse. I studien av förändringsprocessen har vi 
arbetat på detta sätt genom att vi börjat studera fenomenet i realtid, för att 
sedan bygga på vår förståelse om det efterhand. Vi utgick från vår 
förförståelse om förändringsarbete och samlade sedan in data om 
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förändringsprocessen på Rehab och tolkade det vi såg vart efter som utifrån 
förförståelsen. Därefter gick vi tillbaka och studerade processen. Detta 
förfarande upprepades löpande under perioden från att den första kontakten 
med organisationen och representanter för Rehab (2004-01-28) och fram till 
studiens slut (2004-05-04). När empirin var insamlad sökte vi teorier som 
kunde hjälpa oss att förstå och tolka vad vi sett. Därefter har vi gått tillbaka till 
det empiriska materialet och försökt tolka det på nytt. På så sätt har vår 
förståelse för delarna och helheten ökat ju längre arbetet fortskridit. Eftersom 
vi inte hade någon förförståelse om Rehab eller dess verksamhet var det 
viktigt för oss att studera verksamheten och processen så mycket som möjligt 
för att skapa denna förförståelse att bygga förståelsen på. 
 

2.1.8 Att förstå och tolka uppfattningar 

Arbnor och Bjerke (1994) menar att det komplettära synsättet ofta är det bästa 
och mest använda och vi har valt att få inspiration och anamma metoder från 
olika synsätt. I vårt fall kan vi sägas ha ett hermeneutiskt aktörssynsätt som 
metodsyn men vi använder oss till stora delar av det fenomenografiska 
tillvägagångssättet vid insamlandet av intervjudata och behandlingen av 
densamma. Med andra ord kan studien sägas ha inslag av det Uljens (1989) 
kallar en fenomenografisk metodansats.  
 
Uljens menar att forskare i fenomenografin utgår ifrån att företeelser i världen 
kan ha olika innebörd för olika människor. Martyn var enligt Alexandersson 
(1994) den som formulerade fenomenografin och skilde mellan ”vad något är” 
och ”vad något uppfattas vara”. Med detta menas att forskningsfrågor å ena 
sidan kan handla om hur verkligheten ser ut och varför den ser ut som den 
gör, å andra sidan kan de ta sin utgångspunkt i hur människor uppfattar eller 
tänker kring denna verklighet. Fenomenografin går ut på att identifiera och 
analysera uppfattningar av en viss företeelse. Vår metod är till viss del lik den 
fenomenografiska, så till vida att vi följer den fenomenografiska 
metodproceduren mycket nära men vi utgår ifrån den hermeneutiska 
förförståelsen och försöker förstå och tolka vad vi ser att personerna i studien 
uppfattar. Vår studie baseras till stora delar på intervjuer med respondenter vi 
tror kan ha uppfattningar om företeelsen ledningen av förändringen på 
Rehabkliniken. Vi har därför valt att följa den fenomenografiska 
arbetsordningen ganska nära, vilken beskrivs i figur 3. 
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Figur 3: Arbetsordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen  

Källa: fritt efter Alexandersson (1994, sida 122) 

 
I fenomenografin kan uppfattningar, enligt Alexandersson (1994) antingen 
behandlas i relation till de sammanhang i vilka de ingår eller 
”dekontextualiseras”. Vi har i denna studie valt att se respondenternas 
uppfattningar i relation till företeelsens kontext, i enlighet med det 
hermeneutiska synsättet som, enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994), 
menar att förståelse av mening alltid sker i en kontext.  
 
Alexandersson (1994) menar att fenomenografin är under utveckling och att 
författaren Uljens (1993, i Alexandersson, 1994) föreslår att fenomenografin 
bör utvecklas mot att bli ”en hermeneutisk fenomenografi”, vilken torde ligga 
nära den metodologi som denna uppsats anammat. Alexandersson menar 
också att om intervjumetoden, som är det vanligaste inom fenomenografin, 
kompletteras med alternativa metoder i syfte att dokumentera människors 
uppfattningar så kan underlaget för den kvalitativa analysen fördjupas och den 
fenomenografiska metoden därmed utvecklas. Detta har vi tagit fasta på när vi 
arbetade fram tillvägagångssättet och vi har följaktligen även använt oss av 
observationer och dokumentation.  
 

2.1.9 Sammanfattning 

Vårt vetenskapliga synsätt kan sammanfattas som en verklighetssyn som utgår 
ifrån att världen är socialt konstruerad och en syn på människan som unik. 
Aktörssynsättet förklarar till stora delar vår metodsyn och vi har byggt vår 
metod på både hermeneutiska och fenomenografiska tankar och arbetssätt. Vi 
strävar efter att utveckla kunskap genom en induktiv ansats. Märk väl att vi i 
dessa diskussioner och beskrivningar inte utger oss för att ”vara” det ena eller 
det andra synsättet etcetera. Denna beskrivning är en förklaring av de synsätt 
som vi anser oss stå närmast och som därför till viss del kan sägas ligga till 
grund för uppsatsens utformning och resultat. I ljuset av dessa 

– Avgränsning av en 
företeelse i omvärlden 
– Urskiljning av aspekter 
av företeelsen 

– Intervju om 
företeelsen 
– Utskrivning 
av intervjun 

– Identifieringar av 
uppfattningar av 
företeelsen genom analys 
av utsagor 
– Redovisning i 
beskrivningskategorier 
– Samordning av 
beskrivningskategorier i 
ett gemensamt utfallsrum 
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vetenskapsteoretiska och metodologiska ”ställningstaganden” och förklaringar 
skall vi nu presentera hur vi rent praktiskt har gått till väga i genomförandet av 
studien. 
 

2.2 Studiens ansats 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) angriper forskaren sitt problem delvis med 
utgångspunkt i personliga värderingar, synsätt och erfarenheter, vilket i sin tur 
påverkar studiens metod och tillvägagångssätt. För att ytterligare skapa 
förståelse för de strävanden denna uppsats gör, vill vi också förklara dess olika 
ansatser.  
 

2.2.1 Kvalitativ studie 

Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att huruvida en kvantitativ eller 
kvalitativ metod skall användas, eller både och, har att göra med forskarens 
syn på kunskap. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är det vid kvalitativa 
studier lämpligt att studera förlopp och processer för att se hur fenomenet 
utvecklas och förändras över tiden. Även Merriam (1994) menar att kvalitativt 
inriktade forskare är mer intresserade av processen än av resultatet. Vidare är 
kvalitativa forskare intresserade av innebörden av en viss företeelse eller 
upplevelse. Ytterligare en egenskap som utmärker kvalitativa studier är 
fältarbete, det vill säga att forskaren måste söka upp människor eller situationer 
etcetera, för att observera hur människor uppträder i sin naturliga omgivning. 
Detta är några av de skäl vi hade till att göra en kvalitativ studie – det vill säga 
att vi hade för avsikt att göra en fältstudie och där följa förändringsprocessen, 
samt att försöka förstå och tolka innebörden av ledningen av den och 
medarbetarnas reaktioner. Vi har i vår studie alltså valt att ha en kvalitativ 
ansats, grundat på vår vetenskapliga ansats och frågeställningarnas utformning 
samt till viss del även det faktum att det enligt Hinings (1997) finns det ett 
samband mellan processuella undersökningar och att ha en kvalitativ ansats. 
Enligt Yin (1984, i Eisenhardt 1989) är det vanligt att fallstudier förknippas 
med en kvalitativ ansats och att vi genomför en fallstudie (se avsnitt 2.2.2) är 
ytterligare ett ytterligare incitament till att vi valde en kvalitativ ansats. Lundahl 
och Skärvad (1999) menar att forskare som använder sig av kvalitativ metod 
bör undvika detaljplanerade och förstrukturerade undersökningar och vara 
beredda på att ompröva problemställning, metod och angreppssätt under 
genomförandet. Detta har vi tagit fasta på i studien och vi har som tidigare 
nämnts reviderat syftet under studiens gång. 
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2.2.2 Fallstudie 

Det finns ingen total enighet om vad en fallstudie går ut på eller hur forskaren 
rent konkret går tillväga för att genomföra den typen av forskning menar 
Merriam (1994). Gummesson (1985) skiljer på två typer av fallstudier, där den 
ena innebär att studera ett fåtal fall och försöka komma åt något generellt och 
den andra att studera ett enda fall och försöka lära något om i första hand just 
detta fall. Vår ansats är mest lik den andra av de två typerna men vi har ändå 
förhoppningar om att kunna bidra med en mer generell förståelse för ledning 
av förändring och medarbetares reaktioner. Wallén (1993) anser att fallstudier 
har fördelen att forskaren kan studera vad som sker under verkliga 
förhållanden och att denne kan få en mycket ingående kunskap om själva 
förloppet. En fallstudie är enligt Merriam en intensiv och holistisk beskrivning 
och analys av ett begränsat fenomen och även Valdelin (1974, i Gummesson, 
1985) betonar helhetssynen som en viktig fördel med fallstudier. För att 
utreda om en fallstudie passar som undersökningsmetod bör forskaren enligt 
Merriam besvara följande: 
 

– Vilken typ av frågor ställer vi? 
– Vilken grad av kontroll har vi?  
– Hur tänker vi oss att slutresultatet skall bli? 
– Kan vi identifiera ett avgränsat system som fokus för undersökningen?  

 
Vi inledde därför förarbetet med att försöka besvara dessa frågor. Denna 
uppsats syftar till att förstå och tolka ledningen av förändringen och 
medarbetarnas reaktioner och vi frågar därför inte om ”vad” eller ”hur 
många”, vilket enligt Yin (2003) bättre besvaras av en surveyundersökning. 
Gummesson (1985) skiljer mellan registrerande och rekonstruerande 
fallstudier. Vi gör en ansats att vara både och, det vill säga att vi både 
rekonstruerar det som skett i förändringsprocessen innan vi började studera 
samt registrerar det pågående förloppet. Vad gäller graden av kontroll anser vi 
att den är så god som den i sammanhanget kan vara, eftersom vi hade fått ett 
löfte från klinikledningen om full insyn i förändringen och i organisationens 
verksamhet. Dessutom ligger skeendet till stora delar i realtid och vissa delar 
inom en inte alltför avlägsen tid. Vi tänkte oss vid studiens början att resultatet 
skulle bli en holistisk tolkning av det fenomen vi valt att studera och vi kunde 
identifiera ett avgränsat system, Rehab. Merriam (1994) menar att fallstudiers 
slutprodukter primärt kan vara beskrivande, tolkande eller värderande. Det 
fanns enligt vår uppfattning därmed belägg för att därmed använda en 
fallstudieansats vid denna studies genomförande.  
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Anledningen till att vi valt att studera bara ett fall är att vi vill ha en möjlighet 
att studera det, såsom Lundahl och Skärvad (1999) beskriver, mer detaljerat 
och i flera dimensioner. Eisenhardt (1989) anser att styrkan med teorier som 
uppkommer vid fallstudier är att de har hög empirisk förankring och Yin 
(2003) ser fallstudiens förmåga att hantera många olika typer av empiriskt 
material, exempelvis dokument, observationer och intervjuer, som dess stora 
styrka, vilket även vi anser är styrkan med denna studie och ansats. 
 
Merriam (1994) har kommit fram till att fallstudier utmärks av fyra 
grundläggande egenskaper, de är partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och 
induktiva. Med partikularistisk avser han att de fokuserar på en viss situation 
eller person etcetera, där själva fallet är viktigt eftersom det säger något om 
fenomenet. Deskriptiv avser att slutprodukten är en omfattande beskrivning av 
den studerade företeelsen, vilket är en del av syftet med denna uppsats. 
Fallstudier kan även vara longitudinella, som denna, vilket enligt Merriam är 
anledningen till att fallstudier kallas holistiska och empiriskt förankrade. Att en 
fallstudie är heuristisk innebär att den kan förbättra läsarens förståelse av den 
företeelse som studeras. Avsikten med uppsatsen är just att ge Rehabs ledning 
förståelse för ledningen av förändringen samt medarbetarnas reaktioner och 
även att andra läsare kan dra lärdom av hur förändringar kan ledas och hur 
medarbetare kan reagera. Vad som avses med induktiv i denna studie har vi 
klargjort i avsnitt 2.1.6. Tolkande fallstudier innehåller enligt Merriam många 
beskrivningar och den deskriptiva informationen används för att utveckla 
begreppsliga kategorier. En fallstudieforskare samlar in så mycket information 
om problemet eller frågeställningen som möjligt i avsikt att formulera en 
tolkning eller en teori om den företeelse som studeras, vilket återigen knyter 
an till denna studies induktiva ansats. Merriam betonar också vikten av 
sensitivitet hos fallstudieforskaren. Forskaren måste exempelvis visa känslighet 
inför kontexten och alla variabler den inrymmer. Det krävs även att forskaren 
är sensibel för den information som samlas in och i vilken utsträckning denna 
täcker in det som faktiskt sker. I datainsamlingsfasen gäller det för forskaren 
att ha en känsla för timing, att veta när denne skall observera lite extra eller 
ändra inriktning på en intervju. Vi har varit medvetna om detta och vi har 
försökt att vara sensibla och ha bra timing i vår studie. 
 
De egenskaper hos fallstudiemetoden som utgör grunden för att välja den 
innebär också vissa begränsningar. Exempelvis menar Guba och Lincoln 
(1981, i Merriam, 1994) att beskrivande fallstudier riskerar att överförenkla 
eller överdriva faktorer i en situation, vilket kan göra att läsaren drar felaktiga 
slutsatser om företeelsen. Kvalitativa fallstudier påverkas även av forskarens 
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sensibilitet, menar Merriam (1994), eftersom forskaren själv är instrumentet 
för informationsinsamling och analys.  
 

2.2.3 Longitudinell realtidsstudie 

Vi valde att göra en longitudinell realtidsstudie av förändringsprocessen på 
Rehab, vilket innebär att vi följde omorganisationen löpande under våren. Van 
den Ven och Huber (1990) menar att det är vanligare att studier av 
organisationsförändringar är fokuserade på hur det var innan en förändring 
och vad resultatet blir av förändringen. Studier inriktade på själva 
förändringsprocesserna är mer ovanliga. Van den Ven och Huber menar dock 
att för att studiet av en process skall bli meningsfullt och för att kunna förstå 
händelser i förändringen, krävs ändå en förståelse för hur det var tidigare och 
för hur det kommer att bli. Med hänsyn till detta är vår studie också delvis 
inriktad på hur det var innan förändringen genomfördes men med 
huvudfokus på händelser i förändringsprocessen. För att kunna förstå och 
tolka förändringsprocessen på Rehab har vi i likhet med Pettigrews (1987) 
rekommendationer valt att se på förändringens kontext, innehåll och process. 
Även tiden sätter, enligt Pettigrew (1987), upp ramar för vilka förändringar 
som ses och hur dessa förändringar tolkas. Ju mer forskaren studerar dagliga 
händelser, desto lättare är det att identifiera förändring och se ”ledarskapets 
synliga hand”. Därför har vi försökt att studera förändringen på Rehab så 
länge som det varit praktiskt möjligt och så intensivt som vi har kunnat förmå 
med hänsyn till tidsåtgång och resurser. 
 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
Det praktiska tillvägagångssättet påverkas av uppsatsförfattarnas vetenskapliga 
strävan samt av de förutsättningar forskarna arbetar utifrån i form av resurser 
och tid. Valet av metod påverkar i sin tur resultatet av studien och möjligheten 
att dra allmängiltiga slutsatser. Följande stycke beskriver hur vi har gått till 
väga vid studiet av förändringen på Rehab. 
 

2.3.1 Triangulering 

Som vi tidigare beskrivit är fenomenografins vanligaste metod djupintervjuer. 
För att utveckla det synsättet och den metoden har vi, med stöd i 
Alexandersson (1994), valt att använda oss av kompletterande metoder för att 
fördjupa den kvalitativa analysen. Sjöström (1994) menar att i en hermeneutisk 
undersökning kan forskaren samla in material på många olika sätt men vikten 
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bör ligga vid att samla in ett så rikt material som möjligt för att belysa studiens 
frågeställning. Eisenhardt (1989) menar att det vid fallstudier är vanligt att 
kombinera olika datainsamlingsmetoder som intervjuer, observationer, enkäter 
samt arkiv och enligt Dawson (1997) är det vanligt vid processuella 
undersökningar i fallstudier att använda sig av två huvudmetoder, intervjuer 
och observationer. Intervjuerna kan sedan jämföras med observationer och 
dokumentation. Våra huvudmetoder har varit intervjuer, observationer och 
dokumentation, vilka vi sedan har jämfört med varandra. Enligt Pettigrew 
(1990) används en triangulerande metod för insamling av data för att data på 
det viset kan kontrolleras gentemot varandra och på grund av att olika 
datainsamlingsmetoder har olika fördelar. Pettigrew anser att intervjuer har 
fördelen att de kan bidra med ett större djup än de andra 
insamlingsmetoderna, då det under intervjuer kan komma fram mer 
personliga åsikter och känslor. Direkta observationers fördel är att de ger 
tillgång till att observera grupprocesser och observatören kan genom 
observation få en bild av om det en person säger i en intervju skiljer sig åt eller 
överensstämmer med personens agerande och vad personen informellt säger 
till andra i gruppen. Dokumentation kan vara en bra källa till fakta men det 
finns en risk att dokumentationen kan vara både subjektiv och selektiv. Vi har 
i vår studie upplevt att de olika metoderna har fungerat kompletterande och 
att de har de olika fördelarna och nackdelarna som Pettigrew nämner. I 
kommande avsnitt beskrivs våra tre insamlingsmetoder och hur vi har gått 
tillväga mer ingående.  
 

2.3.2 Intervjuer 

Vid observationerna ingår hela personalgruppen på Rehab i studien men till 
intervjuerna ansåg vi det inte resursmässigt möjligt att intervjua alla och därför 
valde vi att identifiera ett antal personer att intervjua löpande under 
förändringsprocessen. Merriam (1994) menar att kvalitativa studiers urval är 
litet, icke slumpmässigt och teoretiskt och eftersom studiens intention är att 
förstå och tolka ledningen av förändringsprocessen på Rehabkliniken och 
reaktionerna på densamma genom att förstå deras sammanhang och 
förutsättningar, ville vi få olika personers uppfattning av ledarskapet i 
processen. I urvalet till intervjuerna utgick vi därför ifrån den 
fenomenografiska metodsynen och gjorde ett strategiskt övervägande. Syftet 
var inte att få ett representativt urval utan istället att försöka fånga in 
människors olika uppfattningar, vilka kan täcka en större del av variationen i 
uppfattningar. Avsikten var alltså inte att generalisera till hela populationen 
eller skatta andelen personer som tycker si eller så. Vi valde att intervjua de tre 
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formella cheferna, de två avgående cheferna samt sex andra personer i 
personalgruppen löpande under våren, vilket förtydligas av figur 4. 
 

 

Figur 4: Intervjuer genomförda i studien, våren 2004 
 
Som första kriterium vid urvalet använde vi oss av vad Arbnor och Bjerke 
(1994) kallar ett problemorienterat urval, vilket innebär att de som väljs skall 
vara berörda av det undersökta problemet. Anledningen till att vi valde att ha 
med de två avgående cheferna är med stöd i Arbnor och Bjerke som menar att 
ett urval av aktörer kan vara betydande för förståelseutvecklingen, vilket de 
benämner förståelseurval. Vi ansåg att det var betydande för vår egen 
förståelse av processen, innehållet i förändringen samt för kontexten att även 
ha med de avgående cheferna. Dessa två respondenter intervjuades dock bara 
i den första omgången. Av de sex respondenterna ur personalgruppen är tre 
verksamma inom öppenvården och tre inom slutenvården. Tre av 
respondenterna är paramedicinare och de andra tre respondenterna är 
omvårdnadspersonal. För att säkerställa de intervjuades anonymitet gentemot 
sina chefer valde vi att inte ta hjälp av de nya cheferna utan istället frågade vi 
de avgående cheferna om hjälp med urvalet. Vi bad dem tänka ut personer 
som kunde tänkas ha åsikter om förändringen eller som vanligen brukade 
uttrycka sig om saker, för att på så sätt möjliggöra infångandet av 
uppfattningar om fenomenet. Denna metod valde vi på grundval av att dessa 
personer hade god kännedom om personalen samt att de andra cheferna då 
inte skulle få reda på vilka som ingår i studien, vilket kan ses som Arbnor och 
Bjerke beskriver som ett rekommendationsurval och innebär att olika aktörer 
får rekommendera andra aktörer som kan vara intressanta.  

Chefer Antal intervjuer Period 
Verksamhetschefen på Rehab 4 Feb-Apr 2004 
Slutenvårdschefen på Rehab  4 Feb-Apr 2004 
Öppenvårdschefen på Rehab 4 Feb-Apr 2004 
Avgående paramedicinska chefen VRE 1 Feb 2004 
Avgående vårdchefen avdelning 73 1 Feb 2004 
 

Medarbetare 
Medarbetare X – Öppenvården  4 Feb-Apr 2004 
Medarbetare Y – Öppenvården  4 Feb-Apr 2004 
Medarbetare Z – Öppenvården 4 Feb-Apr 2004 
Medarbetare Å – Slutenvården 4 Feb-Maj 2004 
Medarbetare Ä – Slutenvården 4 Feb-Maj 2004 
Medarbetare Ö – Slutenvården 4 Feb-Maj 2004 
 

Övrigt 
Verksamhetsutvecklare Landstingsstab LiO  1 Feb 2004 
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Vi har vidare valt att intervjua en person som arbetar med 
organisationsutveckling i en stabsfunktion inom Östergötlands läns landsting. 
Syftet med den intervjun var främst att ge oss en grundläggande kunskap om 
landstinget och dess funktioner samt bakgrunden till den stora 
omstruktureringen av hela landstinget som genomfördes under år 2003-2004.  
 
Kvale (1997) menar med termen ”informerat samtycke” att deltagande i 
undersökningen är frivilligt och att undersökningspersonerna har rätt att dra 
sig ur projektet. Informerat samtycke införskaffas genom att 
undersökningspersonerna informeras om studiens syfte, tillvägagångssättet 
samt vad det innebär att delta i studien. Vi tog därför kontakt med de 
personer vi önskade intervjua och beskrev vårt syfte med studien och vad det 
skulle innebära att delta. Vi berättade bland annat att det skulle bli fyra 
intervjutillfällen under våren och att vi inte skulle informera deras chefer om 
vilka som ingår i undersökningen. Samtliga tillfrågade gick med på att delta 
och att bli intervjuade vid fyra olika tillfällen under våren. Enligt Kvale finns 
det i praktiken ett problem gällande informerat samtycke på grund av att det 
kan bli problem när en överordnad ger sitt samtycke till studien, det kan 
innebära att det läggs ett tryck på de anställda att de skall delta. Vi har inte 
upplevt att detta har varit ett problem i vårt fall, då de anställda efter att ha fått 
information av oss har verkat vara intresserade av studien och har ställt upp 
frivilligt. Hur mycket tryck respondenterna har känt från sina chefer är också 
svårt att veta. 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan förberedelser inför kvalitativa 
intervjuer göras genom bland annat studiebesök och observation. Vi började 
studien med att göra ett studiebesök torsdagen den femte februari 2004. Vi 
följde då med i verksamheten under en dag för att få en grundläggande 
förkunskap om verksamheten och förändringen. Vi genomförde sedan 
intervjuer med de utvalda personerna vid fyra tillfällen under våren. Enligt 
Patel och Davidsson kan det hända att en person som blir intervjuad under 
flera olika tillfällen kommer att ändra uppfattning mellan de olika 
intervjutillfällena och att även intervjuaren kan komma att ändra uppfattning. 
Det var delvis för att vi ville se hur respondenterna upplevde ledningen av 
förändringen och om deras bild förändrades på grund som gjorde att vi valde 
att intervjua samma respondenter flera gånger. En annan anledning var att det, 
enligt Starrin och Renck (1996), kan vara en fördel när det gäller kvaliteten på 
data jämfört med en engångsintervju. Vi började göra de första intervjuerna 
under veckorna sju och åtta. Den andra intervjuomgången gjorde vi under 
vecka tio, den tredje omgången under vecka fjorton och den fjärde under 
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vecka arton och nitton. Anledningen till att den kortare perioden mellan 
intervjuomgång nummer ett och två var grund av att vi ville ha 
respondenternas syn före och efter två stora möten.  
 
Enligt Tasker (2000) och Glick et al (1990) bör de intervjuade ha möjlighet att 
bestämma tid, plats och att de vid bokandet av intervjutiden skall få 
information om hur lång tid intervjun kommer att ta. Vi gav vid bokandet av 
tid förslag på vilken vecka vi helst ville utföra intervjun och sedan var vi 
flexibla och respondenten fick själva bestämma tiden. Vi informerade alltid 
om hur lång tid vi beräknade att intervjun skulle ta för att respondenten skulle 
vara medveten om det i förväg och vi försökte att hålla oss inom tidsramarna. 
Intervjuerna genomfördes på våning 18 på Universitetssjukhuset i Linköping, 
där Rehabkliniken är verksamma. Vi höll intervjuerna i olika avskilda rum på 
avdelningen och i de fall respondenten hade ett eget rum genomfördes 
intervjuerna där.  
 
Innan intervjuerna hade vi förberett intervjuguider som var uppbyggda med 
vad Patel och Davidsson (2003) beskriver som teman. Dessa teman var de 
som vi ville att intervjun skulle kretsa kring och vi hade också förslag på 
följfrågor som kunde användas under intervjun i fall det behövdes. 
Intervjuerna präglades av en låg grad av standardisering under genomförandet 
och enligt Patel och Davidsson (2003), samt Trost (1997), innebär låg grad av 
standardisering att intervjuarna anpassar ordningsföljden på frågorna så att det 
passar till den aktuella respondenten och under intervjun finns möjligheten för 
intervjuaren att formulera både frågor och följdfrågor. Eftersom vi utgick 
ifrån teman kom vi under intervjuernas gång på både frågor och följdfrågor 
som vi ställde till respondenten. Vi kunde därmed också vara flexibla och 
anpassa ordningsföljden på frågor och teman för att anpassa och underlätta 
intervjun för både intervjuarna och respondenten. Vidare använde vi oss av en 
låg grad av strukturering, vilket enligt Patel och Davidsson beskriver som 
graden av frihet som respondenten har att tolka frågorna utifrån sina egna 
tolkningar och friheter. I och med att vi utgick ifrån teman hade 
intervjupersonerna stor möjlighet att själva beskriva och ge sin bild av olika 
teman och tolka våra frågor relativt fritt.  
 
Intervjuerna gick till så att vi först, som Kvale (1997) föreskriver, gav 
intervjupersonerna en bakgrund till intervjun. Vi förklarade syftet med 
intervjun, hur intervjun skulle gå till, att vi tänkte använda diktafon samt 
frågade om respondenten hade några frågor innan vi började. Vi använde oss 
sedan av ett tillvägagångssätt, vilket beskrivs av Patel och Davidsson (2003), 
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som innebär att intervjun startar med neutrala frågor, därefter kommer frågor 
som rör själva frågeställningen och till sist avslutas intervjuerna mer neutralt 
med att bland annat fråga respondenten om det finns något som de vill 
tillägga som inte har kommit fram under intervjun eller något som upplevs 
som viktig för respondenterna att berätta. Efter detta avslutas inspelningen 
och vi har upplevt, i enlighet med Kvale, att intervjupersonerna tenderar att ta 
upp ämnen som personen inte kände sig bekväm med att berätta under tiden 
som diktafonen var i gång. Vi valde trots detta att använda oss av en diktafon 
för att, liksom Trost (1997) anser, diktafonen ger möjligheten att skriva ut 
ordagrant vad som sagts och en möjlighet att lyssna av tonfall och ordval. 
Dawson (1997) menar att det är viktigt att skilja på vad det är respondenten 
uttrycker, om det är hur personen tycker att det borde vara, hur det är, eller 
hur respondenten uppfattar att andra tolkar situationen. Detta har vi haft i 
åtanke vid intervjuerna och vi har försökt att urskilja hur situation är, hur 
personen tycker att det borde vara, samt vad de uppfattar att andra i 
personalen tycker. 
 
Eisenhardt (1989) beskriver att om det är två personer som genomför 
intervjun kan de ta olika roller för att möjliggöra att se saker ur olika 
perspektiv. Ett exempel Eisenhardt ger på en uppdelning är att en person 
ansvarar för att hålla i dialogen och frågorna medan den andra personen gör 
anteckningar och observerar. Vi använde oss av detta förfarande under 
intervjuerna, eftersom vi var två personer. Trost (1997) menar att det kan vara 
en fördel att vara två intervjuare om intervjuarna är samspelta, då det kan leda 
till en bättre intervju med en större informationsmängd. Vi anser själva att vi 
var samspelta och att det var en stor fördel att var två vid intervjutillfällena. 
Enligt Trost är det också lämpligt att vara två intervjuare om ämnena kan 
klassas som känsliga och ett förtroende ännu inte har hunnits byggas upp 
mellan parterna. Vi anser att det var en trygghet att vi var två och att båda 
byggde upp en relation med respondenterna.  
 
Ett problem vid intervjuer är vad Arbnor och Bjerke (1994) refererar till som 
”intervjuareffekten”. Detta innebär att intervjuaren och respondenten 
påverkar svaren och därmed utfallet av intervjun genom sitt uppträdande, 
attityd och gester med mera. Vi har försökt minimera denna effekt genom att 
ha problemet i åtanke och att försöka förhålla oss så neutrala som möjligt 
under intervjuerna. 
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2.3.3 Observationer 

För att få ytterligare inblick i ledningen av och reaktionerna på 
förändringsprocessen på Rehab, valde vi att göra observationer. 
Tillvägagångssättet vid observationerna var att vi deltog minst en halvtimme 
varje vecka, i fikarummet på plan 18 på US, samt vid tillfällen vi ansett viktiga 
för vår förståelse av processen. Sådana tillfällen var exempelvis 
informationsmöten, lednings- och strategimöten samt Rehabmöten. Vi har 
också genomfört ”observationer” i form av informella samtal och dylikt, i 
samband med att vi befunnit oss på avdelningen i andra ärenden. Totalt har vi 
observerat Rehabklinikens förändring i 14 veckor, från den 5 februari 2004 då 
vi gjorde en hel dags studiebesök, fram till den 4 maj då vi gjorde de sista 
intervjuerna och den sista observationen.  
 

 
Figur 5: Observationer utförda på Rehab, våren 2004 

 
Fördelen med observationer är enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 
att metoden är oberoende av de undersökta personernas förmåga att delge 
information och den kräver inte att de studerade delger information aktivt. 
Observatören kan också fånga upp sådant som icke-verbalt beteende och 
känsliga frågor som är svåra att få svar på genom intervjuer samt omedvetna 

Observationstillfällen Datum Tid Plats  
Ett första möte med VC – presentation 2004-01-28 10-11 Biblioteket 
Ett andra möte med VC – planering 2004-01-30 10-11.30 Teamrummet 
Studiebesök Rehab 2004-02-05 8-15.30 Rehab  
Fikarumsobservation 1 2004-02-11 9.30-10.15 Fikarummet 
Fikarumsobservation 2 2004-02-18 9.10-10.10 Fikarummet 
Informationsmöte 1 2004-02-24 14-16 Viktoriasalen 
Fikarumsobservation 3 2004-02-25 9.30-10.45 Fikarummet 
Informationsmöte 2 2004-03-01 14-16 Flemmingsalen 
Fikarumsobservation 4 2004-03-05 10.30-11.05 Fikarummet 
Forts. fikarumsobservation 4 2004-03-05 11.45-12.15 Fikarummet 
Fikarumsobservation 5 2004-03-09 14.30-15.15 Fikarummet 
Fikarumsobservation 6 2004-03-17 9.30-10.20 Fikarummet 
Lednings-/strategimöte 2004-03-17 11-14.30 Biblioteket 
Rehabmöte 2004-03-17 15-16.30 Fikarummet 
Fikarumsobservation 7 2004-03-23 9.35-10.05 Fikarummet 
Fikarumsobservation 8 2004-03-29 9.35-10.05 Fikarummet 
Fikarumsobservation 9 2004-04-08 9.10-10.30 Fikarummet 
Fikarumsobservation 10 2004-04-15 9.30-10.20 Fikarummet 
Fikarumsobservation 11 2004-04-22 9.30-10.20 Fikarummet 
Måndagsmorgonmöte 2004-04-26 8-8.15 Biblioteket 
Fikarumsobservation 12 2004-04-27 8.55-10.15 Fikarummet 
Fikarumsobservation 13 2004-05-04 14.30-15 Fikarummet 
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processer i grupper. Direkt observation innebär att studera det som händer 
när det händer och ger forskaren möjlighet att samla in data i verkliga 
situationer i sin naturliga miljö, det vill säga att observationen äger rum i en 
situation som skulle ha utspelat sig oavsett om studien genomförs eller inte. 
Eisenhardt (1989) menar att resultaten av en observation får större 
trovärdighet när två personer observerar samma objekt och Leonard Barton 
(1990) anser att det även ger fördelen att kunna jämföra observationerna. 
Genom att vi har varit två observatörer vid de allra flesta 
observationstillfällena har vi kunnat hjälpas åt att få en bild av det skeende 
som studeras och vi har kunnat göra jämförelser mellan våra registreringar. 
Det finns enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) fyra olika syften med 
observationer, vilka visas i figur 6. 
 

 
Figur 6: En teoretisk modell för gruppobservationer  

Källa: fritt efter Einarsson & Hammar Chiriac, (2002, sida 16) 

 
Den ”ruta” som bäst passar in på metoden som använts i denna studie anser 
vi är D, det vill säga teorigenererande med låg grad av struktur. Teorigenererande 
observationsstudier är induktiva observationer med låg grad av struktur vilka 
enligt Einarsson och Hammar Chiriac ofta används i utforskande syfte för att 
så mycket information som möjligt skall kunna inhämtas om ett visst 
problemområde. Denna typ av studier kräver ofta att observatören befinner 
sig en längre tid på forskningsfältet, under vilken en relation mellan 
observatörer och deltagare byggs upp. Relationen är ofta både en förutsättning 
för att arbetet skall kunna bedrivas och en källa till problematik, då nära 
relationer kan påverka forskarens förmåga att producera trovärdiga resultat. 
Viktigt att reflektera över i metodhänseende är observatörens förhållningssätt, 
figur 7 visar fyra olika observatörsroller.  
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Figur 7: Fyra möjliga observatörsroller  

Källa: Fritt efter Einarsson & Hammar Chiriac (2002, sida 27) 
 
Det sätt vi har observerat på liknar mest det figuren kallar observatör som 
deltagare. Observatören är känd för objektet som studeras och forskarens syfte 
är främst att observera och han eller hon deltar inte aktivt i gruppens arbete. 
Till Rehab blev vi inbjudna att studera förändringsprocessen och vi ingick 
således aldrig fullt ut i organisationen, vi hade ingen funktion i verksamheten. 
Vid observationerna iakttog vi mestadels händelser och interaktioner mellan 
människor men ibland förekom även direkta samtal mellan oss observatörer 
och medarbetarna på Rehab, dock oftast på deras eget initiativ. Eisenhardt 
(1989) menar att det är viktigt att skriva upp alla intryck som uppkommer vid 
fältstudien, på grund av att det är svårt att veta vad som kan vara användbart. 
För att vara säkra på att få med allt av vikt från observationerna har vi lagt 
stor vikt vid att dokumentera all information, kommunikation och 
observationer skriftligt direkt i samband med insamlingstillfället. Vi upplever, 
liksom Leonard Barton gjorde (1990) i sin studie, att mycket användbar 
information även kom fram under informella diskussioner och exempelvis 
mellan möten, och även det har vi valt att dokumentera i största möjliga mån. 
Vid användandet av observationer i tillvägagångssättet har vi varit medvetna 
om att det vi observerat endast är en liten del av allt som har hänt i den 
förändringsprocess vi har till syfte att studera. Detta medför givetvis problem 
med att vi kan missa väsentlig information och därför har vi försökt täcka 
”glappet” med att vi i intervjuerna har frågat respondenterna om deras 
uppfattning om ”vad som har hänt i förändringsprocessen sedan vi träffades 
sist”.  
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2.3.4 Dokumentation 

Den tredje metoden vi har använt oss av är dokumentation, i form av både 
primär- och sekundärdata. Den publicerade dokumentation vi använt är 
artiklar ifrån nyhetstidningar som exempelvis Östgöta Correspondenten och 
artiklar som lagts upp på internethemsidor. Vi gjorde på nämnd tidnings 
hemsida (www.corren.se, 2004-03-12), en sökning i arkivet på orden 
”landsting” och ”omorganisation” och fick på så sätt upp 1888 stycken träffar. 
Dessa träffar har vi gått igenom och sedan efter sållning sparat cirka 25 
stycken som varit relevanta för studien. För att få ytterligare information om 
förändringen på landstinget, dess kontext och bakgrund gjorde vi en grundlig 
genomgång av den information som fanns att tillgå på landstinget i 
Östergötlands intranät (www.lio.se, 2004-04-26). Där har vi tagit del av alla 
nyheter som rört förändringen under år 2003 och 2004 samt sett de inslag 
som finns på WebbTV från de informationsmöten och presskonferenser som 
hölls 2003-10-17. Vi har även fått ta del av internt material som har 
nedtecknats vid Rehabklinken och inom landstinget i Östergötland. 
 

 
Figur 8: Intern dokumentation som använts i studien  

 
Vi upplever, liksom Dawson (1997), att dokumentation kan vara användbart 
vid konstruerandet av nyckelhändelser som har skett och dokumentationen 
har givit oss en tydligare bild av bakgrunden till förändringen samt händelser 
vi inte har kunnat observera. Vi har vid användandet av dokumentationen haft 
i åtanke att dokumentationen kan, vilket Pettigrew (1990) framhåller, vara 
både subjektiv och selektiv. Att utnyttja sekundära källor kräver enligt Lundahl 
och Skärvad (1999) att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt eftersom de 
källor data hämtats från kan vara opartiska, vinklade och ofullständiga 
etcetera. 

Dokumentation Daterad Källa  
Verksamhetsberättelse Neurorehab 2002/2003 VC, Rehab 
Utredning om Rehab på uppdrag av HS 2003-09-06 VC, Rehab 
”Handbok för ledare i förändring” 2004-01 Ledningsstaben, LiO 
”Omställning 2004” 2003-10-29 www.lio.se (intranät) 
Balanserat styrkort, Rehab 2004-02-06 VC, Rehab 
Organisationsschema, Rehab 2004 VC, Rehab  
Protokoll ledningsmöte Rehabledningen 2004-03-01 Ledningsgruppen, Rehab  
”Teamledning”-skrivelse fr. VC t. ÖC/SC 2004-04 VC, Rehab 
Protokoll ledningsmöte Rehabledningen 2004-03-08 Ledningsgruppen, Rehab 
Protokoll ledningsmöte Rehabledningen 2004-03-15 Ledningsgruppen, Rehab 
Protokoll ledningsmöte Rehabledningen 2004-03-22 Ledningsgruppen, Rehab 
Protokoll ledningsmöte Rehabledningen 2004-03-29  Ledningsgruppen, Rehab 
Protokoll ledningsmöte Rehabledningen 2004-04-05  Ledningsgruppen, Rehab 
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2.4 Uppsatsens trovärdighet och generaliserbarhet 
All forskning syftar enligt Merriam (1994) till att producera giltiga och hållbara 
resultat på ett etiskt sätt. Enligt Merriam är det viktigt att forskaren och 
författaren gör sina värderingar och studiens utgångspunkter tydliga vid 
inledningen av en fallstudie, vilket vi har försökt göra i och med avsnittet om 
vår vetenskapliga strävan. Detta är viktigt eftersom hur vi valt att organisera 
och tolka informationen samt begrepp som rör validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet beträffande resultaten är beroende av den generella 
filosofiska och teoretiska inriktning vi har utgått ifrån. 
 

2.4.1 Reliabilitet 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) används inte reliabilitetskontroll i 
aktörsstudier eftersom syftet inte är att kvantifiera och Lincoln och Guba 
(1985, i Merriam, 1994) menar att begreppet reliabilitet inte stämmer väl 
överens med samhällsvetenskaplig forskning på grund av att reliabilitet avser i 
vilken utsträckning resultaten kan upprepas. Lincoln och Guba menar istället 
att forskaren bör beakta graden av beroende och sammanhang, det vill säga att 
vi som forskare skall sträva efter att resultaten har någon mening är 
konsistenta och beroende. Lincoln och Guba anser vidare att forskaren bör 
bekymra sig mer om den inre validiteten än om reliabiliteten. Goetz och 
LeCompte (1984, i Merriam, 1994) menar att såväl reliabiliteten som den inre 
validiteten stärks genom att forskaren använder sig av triangulering. Vi har i 
studien av Rehab, som tidigare beskrivits, använt oss av tre olika metoder för 
datainsamling och därmed har vi triangulerat våra data. För att ytterligare 
stärka reliabiliteten har vi, som Merriam (1994) rekommenderar, noggrant och 
utförligt beskrivit vilket perspektiv som styrt undersökningen, vilka 
utgångspunkter vi haft vid studien, samt hur studien genomfördes och 
slutsatserna genererades.  
 

2.4.2 Validitet 

Arbnor och Bjerke (1994) anser att validitetsbegreppet inom aktörsstudier har 
en rad olika innebörder, allt från hur kunskaparen i dialogen får gensvar som 
tyder på att dennes tolkning är riktig, till att omfatta rapportens ”trovärdighet” 
och ”uppriktighet”. 
 
Inre validitet handlar i vilken mån forskarens resultat stämmer överens med 
verkligheten. Lincoln och Guba (1985, i Merriam, 1994) menar att möjligheten 
att bedöma validiteten eller sanningshalten i en undersökning är beroende av 
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att forskaren kan visa att hon har rekonstruerat de mentala konstruktioner 
som tillverkats av de studerande personerna. En strävan med uppsatsen har 
också varit att Rehabs ledning och medarbetare skall känna igen sig i 
beskrivningen av organisationen och förändringen. Deltagarkontroll är enligt 
Merriam ett sätt för forskare att säkerställa den inre validiteten. Därför har vi 
låtit representanter för Rehab gå igenom de tolkningar vi gjort och bett dem 
att ge oss feedback på om resultaten verkar trovärdiga. Även kollegor till 
forskare kan enligt Merriam användas för att få feedback på analyserade data 
och vi har i stor utsträckning vänt oss till vår handledare och forskarkollegor 
för få kommentarer på det skrivna materialet. För att stärka den inre 
validiteten valde vi också att återföra utskrifterna av intervjuerna till 
respondenterna för godkännande. Detta kan verka hämmande på 
respondenten menar Kvale (1997) och därför valde vi att göra det efter att alla 
intervjuer avslutats. Ytterligare sätt för forskaren att stärka den inre validiteten 
är enligt Merriam (1994) att observera under en längre tid, vilket vi också tagit 
fasta på i studien.  
 
Yttre validitet innebär i vilken utsträckning resultaten från en viss undersökning 
kan tillämpas även i andra situationer än den undersökta, det vill säga i vilken 
grad de är generaliserbara. Frågan om fallstudiers generaliserbarhet är 
omtvistad. Larsson (1994) anser att kunskapstillskottet genom 
fallbeskrivningen sker genom att de som tagit del av resultaten kan ha 
fallbeskrivningen i åtanke när de tänker på andra fall. Larsson menar att därför 
är skildringen av fallet centralt i fallstudier, då en lyckad analys resulterar i ett 
nytt sätt att se på verkligheten. Gummesson (1985) anser att Glaser och 
Strauss (1968) uppdelning mellan att generera och att testa teori är viktig att 
poängtera i fallstudier. Denna studie syftar i första hand till att generera nya 
teorier och det viktiga är därför enligt Gummesson att finna nya angreppssätt 
på verkligheten samt att vara kreativ och öppen för att förstå bättre. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att generalisering av kvalitativa 
fallstudier brukar ifrågasättas och enligt Eisenhardt (1989) är det svårt att 
generera teorier med färre än fyra fallstudier, hon ger som förslag att studera 
fyra till tio fall. Dyer och Wilkins (1991) riktar kritik mot Eisenhardt när det 
gäller hur många fall som måste studeras för att generera teorier och anser att 
bara ha ett fall kan vara användbart för att generera teorier. Ett argument som 
de tar upp är att vid färre fall är det möjligt att gå in mer på djupet, vilket 
kanske inte är möjligt vid flera fall. Normann (1976) menar att det är viktigare 
att se till om en fallstudie utgörs av en ögonblicksbild eller en processuell 
studie än att se till hur många fall som studeras. Normann anser att det 
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förefaller omöjligt att nå fram till en förståelse av komplexa system utan att 
studera förändringsprocesser och utan att titta på växelverkan mellan 
delsystem och mellan systemet och dess omgivning.  
 
För att förbättra möjligheten att kunna generalisera resultaten från en 
fallstudie i någon mening är det enligt Lincoln och Guba (1985, i Merriam, 
1994) viktigt att forskaren ger en detaljerad beskrivning av den kontext 
undersökningen genomfördes i, vilken måste specificera allt som en läsare 
behöver veta för att förstå resultaten. Detta har vi i största möjliga 
utsträckning försökt förmå, genom att tydligt specificera förändringens 
kontext i beskrivningen av empirin. Vi menar att möjligheten att generalisera 
resultaten från denna studie kan anses begränsad men vi anser att läsaren 
genom att förstå ledningen av förändringen på Rehab och medarbetarnas 
reaktioner också kan få en bättre förståelse för ledning av förändringar och 
medarbetares reaktioner mer allmänt. Vi menar i likhet med Normann (1976) 
att generaliserbarheten i studien ökar tack vare den processuella ansatsen. 
 

2.4.3 Objektivitet och påverkan 

Enligt Myrdal (1968) är socialvetenskapsmannens mest fundamentala 
metodologiska problem vad objektivitet är och hur detta uppnås. Myrdal anser 
att forskningen bör lyfta fram värderingar i fullt dagsljus och göra dem 
medvetna, specifika och explicita samt klarlägga hur de bestämmer den 
teoretiska forskningen. Arbnor och Bjerke (1994) menar att problemet ligger i 
hur kunskaparen skall bli medveten om sina värderingar. Forskaren bör enligt 
Thurén (2003) vara värderingsfri i den bemärkelsen att han eller hon inte får 
manipulera data för att passar dennes värderingar. Vid studerandet av 
förändringsprocessen har vi flera gånger blivit medvetna om eller 
medvetandegjort varandra om värderingar, förutfattade meningar och ibland 
även fördomar. Vi har i studien varit noga med att inte manipulera data för att 
passa våra värderingar. 
 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att aktörssynsättet med sin 
verklighetsuppfattning ser kravet på objektivitet och värderingsfrihet som 
absurt och ologiskt eftersom människan skapar verkligheten efter sina 
subjektiva intentioner. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) anser att det 
kvalitativa kan vara objektivt i kunskapsteoretisk mening men inte i ontologisk 
mening, det vill säga att det kan vara intersubjektivt kommunicerbart som 
upplevelseinnehåll men att det inte kan existera oberoende av subjektet som 
upplever det.  
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Leonard Barton (1990) menar att vid longitudinella studier är det en fara att 
forskaren förlorar lite av objektiviteten genom att bli för involverad i 
organisationen, processen och människorna. Vi lärde under vår studie av 
förändringsprocessen känna en del av personerna på Rehab och blev 
involverade i processen på grund av att vi studerade den, dock inte så till vida 
att vi avsiktligt försökte påverka förloppet. Pettigrew (1990) menar att det vid 
studiet av en förändringsprocess är viktigt hantera graden av involvering i det 
som studeras, det är viktigt att inte blir allt för involverad men samtidigt är 
forskning en social process. Vi har själva upplevt att vi har blivit involverade i 
vår studie men vi har försökt att minimera detta. Vi anser dock, som Pettigrew 
beskriver, att det har varit en social process och därför har vi fått acceptera att 
vi till viss del har blivit involverade. För att undvika att bli för involverade såg 
vi till att ha ”andningspauser”, då vi avskärmade oss från fallet och arbetade 
med andra delar av uppsatsen för att på så sätt försöka hålla oss objektiva. 
 

”If you are part of it, you affect it. If you affect it, you cannot observe the system 
in its natural state and can report only the process of a disturbed system” (Van 
den Ven & Huber, 1990, sida 216) 

 
Van den Ven och Huber (1990) menar att forskaren som observatör möter 
problemet att de kan komma att påverka det som studeras. Vi är medvetna 
om att vi kan ha kommit att påverka processen men vi kan inte själva 
uppskatta hur mycket. Vi var redan från början av studien medvetna om att vi 
kunde komma att påverka, vilket kan ha medfört att vi inte påverkade lika 
mycket som om vi inte varit medvetna om vår egen möjlighet att påverka. 
Ledningen för Rehab var också medveten om detta vid starten av studien och 
verksamhetschefen menade att vår närvaro inte borde påverka det dagliga 
arbetet eftersom medarbetarna är vana att ”ha folk springande där”. Han 
menade att vi påverkar genom att studera processen och ställa frågor vilket 
tvingar personal och ledning att reflektera över förändringen. Pettigrew (1990) 
anser att forskaren har privilegiet att lyssna på olika sidor av en händelse och 
det ligger på forskaren att delge de olika sidorna innan forskaren själv 
redovisar sitt perspektiv. Detta privilegium har vi haft när vi har fått lyssna på 
olika personers åsikter och tankar kring förändringen.  
 

2.4.4 Etik 

Kvalitativa studier ger specifika etikproblem menar Wallén (1993), då de inte 
har några klara metodregler. Därför får forskarens syn på problemet, 
värderingar och självkännedom större betydelse än i kvantitativa studier. 
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Walker (1980, i Merriam, 1994) menar att fallstudieforskare måste ta hänsyn 
till fem specifika problem:  
 

– Att forskaren blir alltför engagerad i fenomenet som studeras 
– Konfidentialitet och anonymitet 
– Olika intressegruppers vilja att kontrollera studiens slutresultat 
– Läsarens oförmåga att skilja mellan själva informationen och forskarens tolkning 

av den. 
 
Det första problemet med att inte bli för engagerade i förändringsprocessen 
har vi redan nämnt att vi har beaktat i studien. Vi har i denna rapport valt 
hålla personalen på Rehabs identiteter anonyma, i rapporten anges inte 
intervjuade och observerade personer på Rehab vid namn och vi har strävat 
efter att information som gör det möjligt att identifiera personer inte heller 
skall förekomma. Ledarnas åsikter och ställningstaganden kommer att gå att 
utläsa, då syftet är att förstå och tolka ledningen av processen, vilket gör att vi 
inte kan skydda deras identitet på samma sätt. Vi är medvetna om att detta 
kan ha lett till att ledningsgruppens öppenhet kan ha påverkats men menar 
samtidigt att de har ett egenvärde i att vara öppna då det ligger i ledningens 
intresse att få en så utförlig bild av förändringen som möjligt samt då det 
skulle se märkligt ut om ledningens uppfattningar skiljde sig markant åt från 
de respondenters svar vars identiteter hållits anonyma. Olika intressegruppers 
vilja att påverka resultatet har vi försökt att uppmärksamma och vi har sett till 
att studien styrs och kontrolleras av uppsatsförfattarna själva och inte av några 
andra intressenter. Läsarens oförmåga att skilja mellan själva informationen 
och forskarens tolkning av den kan vi inte påverka, utan väljer istället att i 
denna skrivelse lyfta fram problemet för läsarens kännedom. 
 
Deltagande observation medför enligt Kelman (1982, i Merriam, 1994) risken 
att både forskaren och de observerade avslöjar information som de helst hade 
velat hålla för sig själva på grund av oklarheter i observatörsrollen. 
Ostrukturerade observationer och intervjuer kan också medföra etiska 
problem, menar Kelman, eftersom intervjuaren inte alltid ger komplett 
information om undersökningen och kan ställa frågor som inte har direkt 
samband med intervjun. Dessa problem har vi försökt minimera genom att 
alltid försöka informera intervjuade och observerade personer om 
undersökningens syfte och om våra roller som observatörer. Djupintervjuer 
kan enligt Merriam (1994) få följdeffekter på grund av att respondenterna blir 
medvetna om vad de har för uppfattning om saker de blivit tillfrågade om 
under intervjun, vilket kanske aldrig framkommit i annat fall. Vi anser att detta 
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inte endast behöver vara ett problem men har ändå haft det i åtanke då vi 
formulerat teman och följdfrågor. Trankell (1963, i Larsson, 1994) har 
sammanställt en lista över ”vetenskaplig hederlighet”, vilken vi har sett till att 
följa i denna studie: 
 

– Vi har inte lagt till något som inte har med saken att göra 
– Vi har förankrat våra slutsatser i det frambragta materialet 
– Vi har inte kallat saker för än det ena, än det andra 
– Vi har inte tillmätt saker olika vikt allteftersom det passat våra syften 
– Vi har inte sagt oss ha syften som vi sedan övergett till förmån för andra utan att 

redovisa varför. 
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3 Positionering av perspektivet 
Avsnittet belyser vikten av att välja ett perspektiv vid studiet av förändringsprocesser och vi 
positionerar det val av perspektiv vi gjort. Vi presenterar här också det ramverk vi arbetar 
med vidare i empirin, för att i täcka in alla viktiga aspekter av förändringen. Vid studiet 
av ledningen av förändringsprocessen på Rehab valde vi att utgå från vissa teoretiska 
ståndpunkter och kapitlet behandlar hur vi kommit fram till dessa undersökningsteman. 
 

3.1 Val av teoretiskt perspektiv 
”There is a problem of perspective. Where we sit not only influences where we 
stand, but also what we see” (Pettigrew, 1987, sida 649) 

 
Pettigrew (1987) menar att det finns många olika perspektiv att se på 
förändring ur och därmed finns det också många perspektiv på ledningen av 
en organisationsförändring. Pettigrew anser också att valet av perspektiv är 
viktigt att framhålla, eftersom det i hög grad påverkar vad forskaren ser och 
kommer fram till. Vi har valt att positionera vårt perspektiv efter en modell 
Hellgren et al (1993) har tagit fram för analys av strukturer och förändring. 
Den skarpa linjen i figur 9 ringar in det Hellgren et al kallar ”The Industrial 
Field”. 
 

 
Figur 9: Användningen av ”The Industrial Field” i rapporten 

Källa: Egen bearbetning av Hellgren et al (1993, sida 94) 
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Den faktiska dimensionen i figur 9 syftar på organisationers objektiva 
verklighet, uttryckt genom traditionella analytiska perspektiv. Med ”relational” 
avses relationer mellan aktörer på olika nivåer och syftar på den interaktiva 
karaktären hos organisationer och system. Den ideologiska, kognitiva, 
dimensionen representerar synen på verkligheten som social konstruktion, 
vilken vi lyfte fram i kapitel två under ”vetenskaplig strävan”. Dimensionen 
fokuserar på kognitiva och kulturella processer och strukturer och 
perspektivet ser omgivningen som skapad (enacted) genom sociala 
konstruktioner och subjektivt meningsskapande. Hellgren och Löwstedt 
(1997) menar att handlingar inte har någon given eller entydig innebörd, utan 
att företag blir meningsfulla först när de relateras till någon tankestruktur. 
Kronvall et al (1991) framhåller att det inom en verksamhet som bedriver vård 
finns olika uppfattningar om hur verksamheten ser ut och vilka svårighet och 
problem det innebär. Det finns med andra ord olika sociala verkligheter. 
Medarbetare på olika nivåer i organisationen uppfattar och beskriver 
arbetsuppgifter och skeenden på olika sätt och när förändringar planeras och 
genomförs blir dessa skillnader centrala. Vi har därför valt att se på de 
handlingar som utförs och de händelser som sker i förändringsprocessen på 
Rehab och väljer att tolka dessa genom att ha ett kognitivt förhållningssätt, där 
vi relaterar händelser och handlingar till kognitiva strukturer. Vi ser ”industrial 
field” som ett fält där olika delar samspelar och att samtliga delar behövs för 
att förstå förändringsprocessen. Vi har därför studerat samtliga tre 
dimensioner, både på individ- och organisationsnivå. Alltså anser vi oss ha 
antagit ett mångdimensionellt perspektiv på ledningen av förändring och 
medarbetares reaktioner. Vi har sedan valt att fokusera mer på det kognitiva 
perspektivet, genom att ha ett kognitivt förhållningssätt till strukturella 
faktorer.  
 
Utifrån det kognitiva perspektivet blir föreställningar eller tankestrukturer, 
individuella eller gemensamma, centrala för förståelsen av vad som sker, 
menar Hellgren och Löwstedt (1997). Organisatoriska handlingar ses som 
resultatet av interaktionen mellan det individuella och det kollektiva, vilket 
betyder att förståelsen för en organisation utvecklas när analysen inrymmer 
både individ- och organisationsnivån. Detta ligger till grund för att vi valt att 
både studera individers individuella kognitiva kartor och organisationens 
gemensamma kartor påverkan på ledningen av förändringsprocessen. Hellgren 
och Löwstedt menar att det finns skäl att avdramatisera frågan om 
möjligheten att fånga människors tänkande om och i organisationer i kognitiva 
mönster, eftersom det aldrig kan bli några fullständiga avbildningar av hur 
människor i organisationer tänker. De anser dock att studier av kognitiva 
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kartor är ett värdefullt redskap för att ge en bild av individers och 
organisationers sätt att förstå en organisatorisk process. Vår ambition i denna 
studie är inte att ge någon fullständig bild av de olika kognitiva kartorna utan 
endast att förstå och tolka hur dessa påverkar ledningen av förändringen och 
medarbetarnas reaktioner.  
 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
För att skapa förståelse för de ”glasögon” vi använt oss av för att se på, förstå 
och tolka förändringsprocessen på Rehab vill vi förklara de olika teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för vad vi har sett i studien.  
 

3.2.1 Förtydligande av för perspektivet centrala begrepp 

För att förtydliga vad vi menar med ”individens kognitiva karta”, 
”organisationskultur” och ”branschvisdom” sammanfattas här en definition 
av begreppen i litteraturen.  
 
Individens kognitiva karta 
Kognition är enligt de Wit och Meyer (1998) den mänskliga kapaciteten att 
veta. Det är kunskap som människor lagrar i sina hjärnor i form av kognitiva 
kartor eller scheman, vilka utgör en bild av hur världen fungerar. Den 
mänskliga kognitionen är begränsad, då individens hjärna har begränsad 
kapacitet att behandla, uppfatta och lagra information och dessa kognitiva 
begränsningar leder till att människor aldrig kan vara perfekt rationella, även 
om de försöker. Den kognitiva kartan är, enligt Hellgren och Löwstedt (1997), 
den kanske vanligaste metaforen för hur individens erfarenheter samlas, lagras 
och ledsagar denne i livet. De menar att det är viktigt att ta hänsyn till det 
faktum att den kognitiva apparaten samspelar med individens omgivning och 
att den kognitiva processen alltid sker i ett socialt sammanhang. Människans 
tankevärld och hantering av information är den huvudsakliga förklaringen till 
individens beteende och dennes relation till omvärlden. Smircich och Stubbart 
(1985) menar att eftersom individens bild av verkligheten är färgad, och 
därmed ofta immun mot avvikande signaler, är dennes uppfattning av 
realiteten subjektiv och då människor inte skapar dessa mentala kartor i 
isolation, utan i interaktion med andra, blir deras bild av världen i hög grad 
socialt konstruerad. McCaskey (1982) hävdar att det är svårt att utmana 
kognitiva kartor när de väl har formats och menar att individer kämpar för att 
bibehålla dessa ramverk, vilket gör dem till fångar i sina egna erfarenheter. 
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Organisationskultur 
Gemensamma föreställningar finns också på en organisatorisk nivå. Hellgren 
och Melin (1993) menar att människor genom handlingar och i samtal 
påverkar varandra och formar gemensamma föreställningar. Subjektiva 
föreställningar externaliseras till allmänna organisationsbilder och ett 
gemensamt sätt att se på organisationen. I varje organisation finns det enligt 
Hellgren och Löwstedt (1997) en uppsättning antaganden, normer, trossatser 
och värderingar vilka sammanfattningsvis kan beskrivas som en uppsättning 
gemensamma och ibland motsägande idéer. Generella och specifika kognitiva 
föreställningar om organisationer finns alltså både individuellt och kollektivt. 
Schein (1984, sida 6) ser kultur som den inlärda produkten av delad erfarenhet 
och upplevelser, han definierar kultur som: 
 

”…basic assumptions and beliefs that are shared by members of an 
organization, that operate unconsciously, and that defines a basic ”taken for 
granted” fashion an organizations view of itself and its environment. These 
assumptions and beliefs are learned responses to a group’s problems of survival 
in its environment and its problem of internal integration.” 

 
Branschvisdom 
Hellgren och Melin (1993) anser att kognitiva ramar också kan urskiljas på 
branschnivå, vilket de benämner branschvisdom (industrial wisdom). Det vill 
säga delade dominerande tänkesätten hos framträdande personer i branschen, 
vilka utgör branschens spelregler. 
 

3.2.2 Teoretiskt ramverk 

Pettigrew (1990) menar att för att en studie av förändring skall bli användbar 
praktiskt och teoretiskt krävs det att studien innefattar förändringens kontext, 
innehåll och process, samt dessa delars relation i tiden. Enligt Pettigrew (1997) 
är processen dessutom inbäddad i kontexten och det går därför inte att titta på 
processen utan att ha med kontexten. Vi har därför inriktat oss på att inte bara 
fokusera på själva processen utan att även beskriva förändringens innehåll och 
den kontext som Rehab är verksamma i.  
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Figur 10: Ramverk som vägleder studien av förändringen på Rehab 

Källa: fritt efter Pettigrew (1987, sida 657) 

 
Pettigrew (1987) anser alltså att flera delar bör analyseras vid studien av en 
förändring och därför har vi också valt att strukturera empirin efter hans sätt 
att se på förändring. Detta innebär, i enlighet med Pettigrew, att vi behandlar 
ledarskapet som en kontinuerlig process i en kontext. 
 
Kontext 
Kontexten, eller sammanhanget, utgörs av de förutsättningar som föregår 
förändringen; den interna strukturen, kulturella och politiska sammanhang 
samt de breda särdrag som utgör organisationens yttre kontext varigenom 
mycket av legitimiteten för förändringen hämtas. Inre och yttre sammanhang 
svarar tillsammans på frågan ”varför” om förändring. 
 
Yttre kontext 
Den yttre kontexten innefattar den sociala, ekonomiska, politiska och 
konkurrensbetonade omgivning som en organisation är verksam i. I offentliga 
organisationer skiljer sig mycket från privata och den politiska dimensionen är 
enligt Tollegerdt-Andersson (1995) den mest fundamentala skillnaden mellan 
privat och offentlig sektor, vilket medför ökad komplexitet. 
 
Inre kontext  
Den inre kontexten omfattar strukturen, organisationskulturen och den 
politiska kontexten inom organisationen, från vilka idéerna till en förändring 
måste härröra. 
 
Innehåll  
Innehållet i förändringen inkapslas med hjälp av frågan ”vad” och utreder vad 
som förändras i och med förändringen. 
 
Process 
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Förändringen är alltså en mängd skeenden från en utgångspunkt till en annan. 
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Viktigt i sammanhanget är att beakta att förändringens kontext, innehåll och 
process hänger ihop på ett komplext sätt. De Wit och Meyer (1998) klargör 
detta i figur 11. 
 

 
Figur 11: Strategiska dimensioner  

Källa: Fritt efter de Wit och Meyer (1998, sida 6) 
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landstinget med start 2003, under 2004 fram en handbok för de ledare som 
skall ansvara för uppbyggandet av de nya produktionsenheterna (Hellqvist et 
al, 2004). Denna var avsedd som stöd för cheferna inom landstinget i 
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förändringsprocessen. I denna handbok framstår ledarskap, delaktighet och 
kommunikation som viktiga faktorer att ta hänsyn till vid förändring, varför vi 
ansåg det empiriskt försvarbart att studera dessa element i 
förändringsprocessen på Rehab. Vi anser också att det är teoretiskt försvarbart 
att vi använder oss av dessa olika faktorer som viktiga vid ledningen av 
förändringsprocesser. Flertalet författare bekräftar att dessa faktorer är av stor 
vikt vid ledningen av förändringsprocesser och här beskrivs några exempel 
men det finns givetvis många fler som hävdar detta.  
 
Ledarskap 
Att ledarskapet är en viktig faktor vid förändringar beskrev vi redan i 
inledningen. Flertalet teoretiker menar att ledarskapet är betydande för 
förändringsprocesser, däribland Nadler och Tushman (1990) som anser att 
ledarskapet är en kritisk faktor vid organisatoriska förändringar, liksom Kotter 
(1998), som framhåller att ledarskap är ett effektivt sätt att bemöta 
förändringar.  
 
Information och kommunikation 
Ahltorp (1998) menar att informationsfrågan är ett av de mest svårlösta 
problemen i de flesta omorganisationer. Hur kan ledaren informera sakligt om 
en oförutsebar framtid? Information och kommunikation är faktorer som 
flertalet forskare tar upp som betydande vid ledningen av 
förändringsprocesser. Kanter (1997) menar att allt förändringsarbete bör 
inledas med användarförknippad ändamålsenlig och handlingsorienterad 
information. Kirkpatrick (1985) menar att kommunikation nyckeln till en 
lyckad förändring och Weir (1996) beskriver att kommunikation, öppenhet 
och delgivandet av information är fundamentala ledningsuppgifter i 
förändringsprocesser. Enligt Skärvad och Krona (1994) är riklig information 
en grundförutsättning för att kunna få en positiv respons hos medarbetarna. 
Angelöw (1991) beskriver att direkt och riklig information är en viktig faktor i 
det goda förändringsarbetet och att bristfällig information kan vara ett hinder i 
förändringsarbete. Molin (1994) menar att ledarnas förmåga att kommunicera 
är avgörande för att engagera medarbetare, vilket han ser som grunden för en 
verksamhets framgång.  
 
Delaktighet 
Enligt Hultman (1993, i Paldanius, 1999) menar flera forskare att för att lyckas 
genomföra en bra förändring måste ledningen använda delaktighet som ett 
verktyg. Kirkpatrick (1985) menar att deltagande från dem som berörs av 
förändringen är centralt för att en förändring skall lyckas och även Molin 
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(1994) ser medarbetarnas delaktighet som centralt för chefskapet i ett 
förändringsskede att fokusera på. Angelöw (1991) beskriver det goda 
förändringsarbetet och menar att det bygger på att en så stor del av de 
anställda som möjligt inom en organisation görs delaktiga i 
förändringsprocessen. Albinsson (1998) är av liknande åsikt och anser också 
att det är viktigt med delaktighet i förändringsarbete. Hultman (1993 i 
Paldanius 1999) menar att delaktighet kan bestå i allt ifrån att de anställda 
konsulteras om deras åsikter till att de själva genomför förändringen. Angelöw 
(1991) menar att om de anställda inte får vara delaktiga leder det ofta till lågt 
engagemang och motstånd mot förändringen. Albinsson (1998) konstaterar att 
delaktighet medför att resultaten blir bättre på grund av att acceptansen ökar 
och förankringen i organisationen blir starkare.  
 
Stämning – motstånd, motivation och organisationskultur 
Att förändringar ofta möts av motstånd är ett fenomen vilket en uppsjö av 
litteratur behandlar. Enligt Angelöw (1991) hävdas det ofta att förändringar 
ovillkorligen leder till motstånd men han själv hävdar att detta inte är fallet. 
Det finns flera skäl till varför anställda kan vara negativa och göra motstånd 
mot förändringar men det finns också skäl till att individer kan vara positiva 
och acceptera en förändring. Även Albinsson (1998) anser att förändringar 
ofta möts av motstånd men att förändringar också kan välkomnas. 
Förändringsvilja och motivation utgör viktiga faktorer i det goda 
förändringsarbetet menar Angelöw (1991). En betydande förutsättning är att 
de anställda känner sig motiverade till förändringen och det underlättar om 
många av de anställda upplever ett behov av en förändring och/eller inser 
nödvändigheten i att genomföra förändringen. Motivation kan ses som själva 
motorn i förändringsarbetet och för att kunna genomföra konstruktiva 
förändringar måste det finnas en förändringsvilja. Enligt Angelöw har 
organisationens kulturs betydelse för förändringsarbete bekräftats av flertalet 
undersökningar.  
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4 Förändringen på Rehab 
För att kunna tolka förändringsprocessen på Rehab har vi valt att strukturera empirin 
efter sättet Pettigrew (1987) förespråkar att se på förändring; som kontext, innehåll och 
process. Vi inleder därför med att beskriva det inre och det yttre sammanhang som Rehab 
verkar i och därefter beskrivs innehållet i förändringen. Processen beskrivs genom att lyfta 
fram centrala händelser i förändringsförloppet. Viktigt att notera inför läsningen av detta 
kapitel är att kontext, innehåll och process i mångt och mycket hänger ihop och att delarna 
tillsammans skapar en förståelse för förändringen på Rehab. Materialet är hämtat från 
intervjuer med personal och ledning på Rehab och från deltagande observationer om inte 
annat anges. Även tidningsartiklar och interna dokument har använts. 
 

4.1 Kontext 
Kontexten kring förändringen på Rehab består av många olika faktorer, vilka 
utgör de förutsättningar som föregår förändringen. Den yttre kontexten 
utgörs bland annat av ekonomiska och politiska faktorer i omgivningen och 
den inre kontexten utgörs av den inre strukturen, organisationskulturen och 
det politiska sammanhanget inom organisationen. 
 

4.1.1 Yttre kontext 

Under våren år 2003 skrev tidningen Östgöta Correspondenten att landstinget 
i Östergötland måste spara 300 miljoner för att nå balans i budgeten 
(Palmefors, 2003-03-11) och i april får sjukhuscheferna i länet, enligt 
Palmefors (2003-04-11), i uppdrag att snarast utreda hur kostnaderna för 
länssjukvård skall kunna minskas med tio procent under år 2004. I juni 
fastställde landstingsfullmäktige landstingets budget för år 2004-2006 och 
sedan återstod att arbeta fram var dessa miljoner skulle sparas (Tillberg, 2003-
06-10). I budgeten ingick ett uppdrag till landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden att reducera landstingets kostnader med 300 miljoner 
kronor per år (Omställning 2004, 2003-10-29). En bakomliggande orsak är att 
gapet mellan efterfrågan på hälso- och sjukvård och tillgängliga resurser bara 
ökar. (För förtydligande av landstingets organisation, se bilaga 1) 
 
Under våren 2003 fattades också beslut om att ingen ny centrumchef skulle 
tillsättas i Neurocentrum, när den tidigare lämnade sin post. Istället beslutades 
att Neurocentrum skulle slås ihop med Rekonstruktionscentrum, till följd av 
en lång utredning av Neurocentrums verksamhet och ekonomiska underskott. 
De båda centrumen slogs ihop den första juli år 2003. Enligt tidningen 
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Östgöta Correspondenten (2003-07-09) var en av orsakerna att de ville ha 
större flexibilitet inför länssamverkan av länssjukvården. På Rehab tror många 
att orsaken var att den tidigare chefen för Neurocentrum sökt och fått ett 
annat jobb och då valde landstingsledningen att passa på att se över 
Neurocentrums verksamhet, som sedan länge dragits med ekonomiska 
problem. Efter sammanslagningen fortsatte verksamheten på Neurorehab 
som tidigare, utan några större förändringar, annat än att de inte längre hade 
en egen centrumchef. 
 

4.1.2 Inre kontext 

Rehab har till uppgift att svara för den specialiserade rehabiliteringen efter 
svåra skador och sjukdomar i nervsystemet. Verksamheten är till för patienter 
med omfattande och sammansatta funktionsnedsättningar som leder till 
förändringar av livsvillkor och krav på stora omställningar. Neurorehab 
(Rehabs beteckning före omorganisationen) var före omorganisationen en 
sektion i Neurokliniken, vilken ingick i Neurocentrum, se figur 12. 
Paramedicinsk personal (sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, 
psykologer, logopeder och musikterapeut) och omvårdnadspersonal 
organiserades administrativt inom Vård och Rehabiliteringsenheten (VRE) 
medan klinikerna och sektionerna administrerade läkargruppen och hade det 
övergripande medicinska ansvaret. (Verksamhetsberättelse Neurorehab, 2002) 
Mellan enheterna hölls samrådsmöten för att koordinera arbetet. 
 

 
Figur 12: Neurocentrum före omorganisationen 2003/2004 

Källa: fritt efter Verksamhetsberättelse Neurorehab (2002) 
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Totalt arbetar cirka sextio personer på Rehab. Verksamheten finns lokaliserad 
på plan 18, US, och de delar lokaler och faciliteter med Neurologsektionen. 
Före omorganisationen hade Neurorehab en mer traditionell 
organisationsstruktur, se figur 13. Ledningsgruppen för Neurorehab utgjordes 
av sektionschefen, den paramedicinska chefen samt vårdchefen för avdelning 
73. Verksamheten var uppdelad i en slutenvårdsavdelning och en 
öppenvårdsavdelning, där personalen var organiserade i team efter patienterna 
och deras behov. Ofta ingår så många som sju professioner i ett enda team på 
Rehab eftersom patienterna med dessa typer av skador har behov av många 
olika typer av behandling. De yrkesroller som ingår i ett team kan exempelvis 
vara specialistläkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast, kurator och musikterapeut.  
 
I verksamhetsberättelsen för Neurorehab år 2002 står att läsa att ”I 
rehabilitering är personalen det redskap genom vilket all verksamhet bedrivs 
såväl i bemötande som i manuell handläggning”. Och ”oro i personalgruppen 
slår omedelbart igenom som en kvalitetsförsämring för den enskilde 
patienten”. En ur personalgruppen uttrycker att rehabilitering är speciellt, 
annorlunda än annan vård. Hon menar att det är ett annat tänkande och att 
personalen jobbar mer tillsammans. Alla patienter som kommer till Rehab har 
fått sitt liv drastiskt förändrat på ett eller annat sätt och verksamhetens mål är 
att göra patienten så självständig som möjligt. ”Man ältar och pratar och har 
patienterna i åratal, ibland livslångt.” Någon annan menar att de människor 
som gillar att arbeta med den sortens patienter, och som söker sig till Rehab, 
har grundvärderingar som är rätt så lika. Verksamhetschefen menar att 
värdegrunden är tydligt grundad i en humanistisk värdegrund, i människors 
lika värde. Som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och deklarationen 
om människor med funktionshinder, menar han. Respekt för patienten och 
respekt för medarbetaren. Flera talar om en ”Rehabanda”, vilken genomsyras 
av ett visst sätt att tänka och en viss inställning. Någon liknar det vid en 
livsfilosofi. Någon menar att deras speciella tankesätt gör att många antingen 
lämnar arbetsplatsen direkt eller stannar kvar länge. Andra menar att de på 
Rehab alltid haft ett öppet klimat och att de är vana att hantera jobbiga 
situationer eftersom de har tunga patienter som finns hos dem en lång tid, 
vilket gör dem sammansvetsade.  
 
Det faktum att de jobbar i team och är vana vid att ge och ta mellan 
professioner och individer är unikt inom vården, menar någon. De hjälps åt 
och är väldigt beroende av varandra och ”det finns inte en massa 
revirtänkande”, de har en uppgift som de måste lösa tillsammans. Personalen 
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och ledningen menar att du måste vara på ett visst sätt för att klara av att 
arbeta med rehabilitering, du måste ha en speciell inställning och ge 
patienterna möjlighet till rehabilitering och inte bara vård, personalen måste få 
patienterna att förstå vad de klarar av själva och sedan träna. Någon uttrycker 
Rehabandan i termer av ”ett psyke” och menar att de ”är lite annorlunda än 
alla andra”, de är familjära och vågar säga till varandra vad de känner och 
tycker. Det är en stark ”vi-känsla” på Rehab menar många och någon menar 
att Rehabandan har vuxit fram sedan Rehab startade på US år 1977-78 och att 
den person som startade Rehab själv också hade den grundsynen vilket också 
har speglat av sig. Hon menar vidare att mycket av Rehabandan kom från dem 
som startade upp verksamheten och att några av dem fortfarande finns kvar i 
organisationen. Många på Rehab har jobbat länge inom verksamheten och 
personalomsättningen är låg.  
 
Verksamhetschefen har en vision sedan några år tillbaka, som han vill 
förmedla många år framöver. Det är en övertygelse om att  
 

”Vi i samhället måste möjliggöra för människor med funktionshinder att 
kunna delta i samhället … och Rehab är en resurs och en del i det, vi får 
aldrig tappa bort att det är det vi är till för och det är syftet med att vi finns.” 

 
Hans drömscenario är att till år 2008 få vara med och skapa en gemensam 
rehabiliteringsstruktur för Östergötland. Han menar att Rehab är företrädare 
för den specialitet de ägnar sig åt och att de också har ett ansvar sett ur ett 
större perspektiv, ett samhällsperspektiv. Själv kände han redan från början att 
han hade hamnat rätt på Rehab och menar att rehabilitering känns naturligt 
för honom. Så här beskriver sin egen ledarstil: 
 

”Att sälja, det är nog det bästa, att försöka att sälja idén, och det tror jag är en 
av de saker som jag är ganska så bra på, att sälja idéer. Det tror jag kanske 
är min starkaste sida, eller min starkaste egenskap att sälja, att sälja en vision, 
en dröm. ’I have a dream…’. Det är, tror jag, om man nu ska titta på vad 
man har för egenskaper när det gäller ledarskap. Jag är sämre på strukturen, 
den valda strukturen, att se till att papper hamnar rätt, det är jag inte jättebra 
på.”  

 
Före omorganisationen såg organisationsschemat ut som i figur 13. 
Verksamheten var uppdelad efter olika patientgrupper i två avdelningar; sluten 
och öppen vård. 
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Figur 13: Neurorehabs verksamhet  

Källa: Fritt efter Balanserat Styrkort, Rehab (2004-02-06) 
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Omvårdnadspersonalen på slutenvården arbetar i skift för att kunna ta hand 
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verksamhetschefen, som har patienter på både sluten- och öppenvården. 
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Öppenvården 
På öppenvården arbetar personalen i team och mottagningar efter olika 
patientbehov. Här arbetar tre sjukgymnaster, åtta arbetsterapeuter, en 
sjuksköterska, en logoped, två psykologer, en kurator, ett expeditionsbiträde 
och en sekreterare. Dagvårdens patienter bor hemma och kommer till Rehab 
på dagtid i veckorna. De övriga patienterna som har kontakt med avdelningen 
kommer antingen till avdelningen på dagtid eller får hembesök. All personal 
på öppenvården arbetar därför endast dagtid måndag-fredag.  
 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken bildades på 1970-talet och har varit med 
om många omorganisationer sedan dess. När Neurocentrum omorganiserades 
år 1995, från en mer traditionell organisation till en matrisorganisation, blev 
Rehab en del av Neurokliniken med namnet Neurorehab. Ett nav i det nya 
sättet att organisera Neurocentrum var Vård- och rehabiliteringsenheten som 
organiserade all personal utom läkare och laboratoriepersonal. Denna 
förändringsprocess pågick under en lång tid och var mycket smärtsam för 
personalen. De kände sig, enligt en tidigare undersökning gjord av Axmarker 
et al (1999), överkörda, bland annat eftersom de inte fick gehör för sina 
synpunkter. Ytterligare en strukturförändring genomfördes sedan år 1998 och 
ännu en under år 2000. Det tog organisationen och dess personal många år att 
komma igen efter dessa omställningar och många anser att de först under de 
sista åren hade fått allting att fungera bra inom Neurocentrum och hade 
äntligen kunnat börja skörda frukterna av allt det hårda arbetet. Många var 
rädda att denna omorganisation skulle bli lika jobbig och de jämför ständigt 
med hur det var i den processen där de tvingades lämna en organisation de 
tyckte fungerade bra. Personalen på Rehab har en dröm om att få flytta ner 
verksamheten till bottenplanet för att Rehabpatienterna skall slippa 
transporteras till artonde våningen. En ur personalstyrkan uttrycker det som 
en paradox att ha rehabiliteringen på högsta våningen.  
 
Flera faktorer gör förändringen än mer komplex. Rehab sambor även efter 
förändringen med Neurologen, vilka också är inne i en omställningsfas. De 
två avdelningarna flyttades ihop 2000/2001 och samarbetet dem emellan 
fungerar mycket bra menar många. Någon anser att det var ”kärlek vid första 
ögonkastet”, eftersom de har samma typer av patienter och vissa av 
Neurologens patienter slussas vidare till Rehab för behandling. Personalen är 
ledsen över att mista en del av sina arbetskamrater och det goda samarbetet de 
hade kämpat för att få. De menar att det är en sorg att de två avdelningarna 
splittras och att det inte känns genomtänkt. En av ledningspersonerna tror att 
detta gjorde att många tappade modet och tänkte att ”nu när det äntligen 
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fungerar, nu ska vi inte få jobba ihop längre”. Det finns också i faggorna 
framöver att alla avdelningar skall läggas om och flyttas. Eventuellt skall 
Rehab alltså flytta någon annanstans, vilket medför en osäkerhet menar 
verksamhetschefen. De vet att det kommer nya förändringar framöver, i ett 
inte allt för långt perspektiv. Förändringen på Rehab skall också genomföras 
samtidigt som verksamheten fortsätter utan avbrott. Detta är en omständighet 
som gör att chefer och personal inte har så mycket tid till sitt förfogande att 
arbeta med enbart omorganisationen och det medför en svårighet för 
ledningen att driva processen framåt.  
 

4.2 Innehåll 
Omorganisationen inom landstinget i Östergötland mellan år 2003 och 2004 
var omfattande. Grunden till förändringarna var dels ekonomiska problem 
inom landstinget och dels en strävan att modernisera sjukvården långsiktigt 
(www.lio.se, 2004-04-26). Politikerna beslutade att åtgärder för att få 
ekonomin i balans skall göras genom att strukturera om vården och genom 
nya länsövergripande samarbeten. En liten del skall också sparas genom 
utbudsminskning av lågprioriterad vård. Bakom det nya angreppssättet står 
koncentration och samordning av specialistvården i länet samt en ökad 
satsning på närsjukvård. Den 17 oktober informerades samtliga chefer om den 
nya organisationens utseende och förslag gavs på vilka som förordnats som 
produktionsenhetschefer (Omställning 2004, 2003-10-29). Den 28 oktober 
fattade landstingsstyrelsen det formella beslutet att förändra strukturen för 
länssjukvården i Östergötland. Förändringarna skall genomföras fram till 
årsskiftet för att råda bot på det ekonomiska underskott som annars hotar 
2004 (www.lio.se, 2004-04-26). De nya produktionscheferna hade sedan att 
påbörja förändringsarbetet så snart som möjligt därefter, för att den nya 
organisationen skulle kunna träda i kraft vid årsskiftet 2003-2004.  
 
De förändringar som rörde Rehab var framförallt att de valde att splittra det 
som tidigare var Neurocentrum. Orsaken till den omorganisationen var att de 
ville samordna vissa delar av vården för att spara pengar och effektivisera och 
därför ville de ha den nära sjukvården i Närsjukvårdscentrum och 
specialistenheter inom olika specialistcentrum. Neurokliniken flyttades till 
Närsjukvårdscentrum medan Neurorehab bröts ut och blev en egen klinik 
inom Rekonstruktionscentrum. Denna omorganisation medförde att VRE 
inte längre kunde finnas kvar. Det gamla VRE och dess personal delades 
därför upp mellan Rehab och Neurokliniken. De chefer som arbetat inom 
VRE hade inte längre sina tjänster kvar, utan tvingades att hitta nya lösningar.  
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Rekonstruktionscentrums nya utseende förbryllar många på Rehab som tycker 
att det nya centrumet är för splittrat och att verksamheterna är för olika 
varandra. Verksamhetschefen på Rehab beskriver det som att ”vi är ju en lite 
udda fågel i ett annars kirurgiskt centrum”. 
 

 
Figur 14: Rekonstruktionscentrum från 2004-01-01  

Källa: fritt efter www.lio.se (2004-03-03) 

 
I Rekonstruktionscentrum ingår Hand- och plastikkirurgen US, Käkkliniken 
US, Klinisk neurofysiologi US, Neurokirurgisk klinik US, Rehab US, 
Ögonkliniken US, Ögonkliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN), 
Öronkliniken US, Öronkliniken ViN samt Fotograferna US. Varje klinik har 
sin egen verksamhetschef som svarar direkt till centrumchefen.  
 
När VRE försvinner i och med omorganisationen blir omvårdnadspersonal 
och paramedicinare klinikanslutna istället för att vara organiserade parallellt 
med klinikerna. Därmed blir kliniken en mer sammanhållen enhet. Hur de 
olika klinikerna skall organiseras internt bestämmer varje verksamhetschef. 
Inom vården är det tradition att en läkare är verksamhetschef, menar 
verksamhetschefen på Rehab. Organisationsschemat för den nya 
Rehabkliniken var inte strukturerat på detaljnivå av landstingsledningen och 
därför hade verksamhetschefen ansvaret att organisera sin verksamhet och att 
utforma den nya organisationsstrukturen för kliniken. Denna uppgift fick den 
blivande chefen för Rehab redan innan denne officiellt tillträtt som 
verksamhetschef, vilket flera tror har varit ett tufft uppdrag. Han började 
fundera kring organiserandet av den nya kliniken och lade fram ett förslag 
som diskuterades i samrådsgrupper och med centrumledningen. Förslaget var 
oväntat, enligt flera av de inblandade, och innehöll en konfliktsituation då en 
av de tidigare cheferna i VRE inte längre skulle ha någon plats i den nya 
organisationen. Det första förslaget innehöll en verksamhetschef, en 
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verksamhetsutvecklare och en vårdchef. Förslaget diskuterades sedan, väldigt 
slutet i ledningsgruppen, fram och tillbaka och flera förslag lämnades, bland 
annat ett där både paramedicinsk chef och ansvar för verksamhetsutveckling 
fanns med. Av olika anledningar ändrades förslaget sedan något men till slut 
beslutades det i centrumledningen, där även verksamhetschefen ingår, om den 
nya klinikens organisation. Det som ligger som bas för den nya strukturen är 
enligt verksamhetschefen hur han vill att verksamheten skall utvecklas under 
de närmaste fem åren. 
 

 
Figur 15: Rehabiliteringsmedicinska kliniken från den 1 mars 2004  

Källa: egen bearbetning efter internt material 

 
Tanken med den nya strukturen, som visas i figur 15, är att ledningen skall 
vara organiserad enligt verksamhetsperspektivet till skillnad mot förut då 
cheferna istället var uppdelade efter professioner. Meningen är, enligt 
verksamhetschefen, att ledningsstrukturen skall fungera som stöd för de olika 
teamen och ta ett steg tillbaka för att teamen viss mån skall kunna vara 
självstyrande. En annan ny tanke är att även slutenvården skall vara uppdelade 
mer tydligt i team än tidigare. Teamen inom öppenvården ser även 
fortsättningsvis ut som i figur 13. Enligt det nya sättet att organisera kommer 
varje team att ha en representant, en teamledare, som enligt 
verksamhetschefen i februari skall bilda en teamledning tillsammans med 
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respektive chefer för att på så sätt få styrning av teamens verksamhet och en 
interaktionsyta mellan ledningsgruppen och teamen. Teamledarna skall dock 
inte ha något arbetsgivaransvar. Vilka som skall vara teamledare i respektive 
team är enligt verksamhetschefen tänkt att det skall diskuteras med varje team. 
Grunden med ett teambaserat arbetssätt är sedan gammalt en grundsten inom 
rehabilitering, menar verksamhetschefen. Att även ledningen skall organiseras 
utifrån det arbetssättet och inte enligt en personalledningsstruktur är hans 
egen åsikt. Ledningens uppgift är att fungera som ett stöd för att 
verksamheten skall fungera. Verksamhetschefens ideal är att ”ledningsgruppen 
skall skapa golvet, inte taket”, ”det begränsar inte hur högt man kan växa, utan 
det ser till att man skapar en stadig grund att stå på”, menar han. Flera 
uttrycker att det alltid har funnits ett avstånd mellan slutenvårdens personal 
och paramedicin och att de inte har förståelse för varandra fullt ut. Den nya 
organisationsstrukturen är ett steg i linje att föra de två grupperna närmare 
varandra och enligt dem vi pratat med finns det en önskan bland personalen 
på slutenvården att komma närmare varandra. Olika grupper inom Rehab 
berörs olika mycket av det nya sättet att organisera. Många kommer att arbeta 
som tidigare fast med nya chefer och ledningsgruppens nya utseende påverkar 
samtliga i organisationen. De som berörs mest av förändringen är 
paramedicinarna som delas upp och får nya tillhörigheter i öppen respektive 
sluten vård. 
 
I den nya teamstrukturen är det viktigt att de olika kompetensområdena vågar 
stå för sina åsikter och vara starka i sig själva för att uppnå synergieffekter i 
patienthandläggningen, menar verksamhetschefen. Han anser att det är 
mycket viktigt att processen inte tar död på detta och därför har ledningen 
som utgångspunkt att få människorna att bli starka och växa. Personalvård blir 
med andra ord tätt knutet till verksamhetsperspektivet och en viktig faktor. 
Det är viktigt att ha personal som mår bra och presterar bra eftersom det är 
medarbetarna som är verktyget för verksamheten, anser verksamhetschefen. I 
teamen ingår flera olika yrkeskategorier, beroende på teamets uppgift. Därför 
måste det efter förändringen också finnas yrkesvisa träffar för att möjliggöra 
fortbildning inom varje yrkeskategori och därmed säkerställa att alla kan bidra 
till teamet. Denna uppgift var lättare då de hade personalchefer uppdelade på 
yrkesgrupper och efter omorganisationen måste de alltså ta hänsyn till det. 
Den blivande slutenvårdschefen menar att det finns för och nackdelar med 
båda sätten att organisera. Enligt den mer traditionella strukturen måste 
former hittas för att arbeta i team och enligt det nya sättet måste de ha 
yrkesvisa träffar. Det ”vanliga sättet” att strukturera verksamheten är att varje 
yrkesgrupp har sin ”förste”, exempelvis förste arbetsterapeut, och 
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omvårdnadspersonalen har en vårdchef. Sedan bildar alla dessa ”förste”, samt 
vårdchefen, ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschefen. Detta 
utgör ett system där de organiserar sig yrkesvis. Sett till detta är skillnaden 
ganska stor när Rehab nu väljer att organisera ledningsfunktionen efter hur 
verksamheten ser ut, menar verksamhetschefen. Han anser att det är ett val av 
perspektiv och att det kanske inte är så dramatiskt men att principen är ganska 
annorlunda och han hoppas att resultaten också skall bli annorlunda.  
 
Vilka som skulle bli chefer i öppen- respektive slutenvården beslutade 
verksamhetschefen ensam om. Detta föranleddes av mycket spekulation och 
flera blev förvånade över valet men de flesta verkar överens om att 
verksamhetschefen gjort ett bra val. Den största oron, menar en person, låg i 
vem som skulle bli chef i slutenvården. Där hade den person som de flesta 
hade tänkt sig valt att ta en annan tjänst på en annan avdelning eftersom hon 
inte kunde bestämma sig för om hon skulle välja att arbeta kvar på Rehab eller 
på Neurologen. 
 

 
Figur 16: Kort om den nya ledningsgruppen för Rehab 

 
Flera ur personalstyrkan uttrycker att det är lite känsligt att verksamhetschefen 
själv handplockat vilka han ville ha till chefer i ledningsgruppen. Några har 
uttryckt att han kunde ha funderat lite mer på hur det gjordes och därmed 
kanske hade det kunnat undvikas att vissa mådde dåligt till följd av det. En 
person menar att just den stora glädje som verksamhetschefen visade när han 
presenterade de nya cheferna stack lite i ögonen på dem i personalen som 
visste att andra blev sårade till följd av att se hur nöjd han var. 
Verksamhetschefen anser att den nya ledningen och personalen på Rehab har 

 

Verksamhetschefen 
Tidigare sektionschef för Neurorehab. Jobbet som verksamhetschef är hans högsta 
position hittills och han har ingen större erfarenhet av förändringsledning. Har arbetat 
på Rehab i olika omgångar sedan 1980-talet, från 1995 som specialistläkare.  
 
Slutenvårdschefen 
Var tidigare två snäpp upp i hierarkin, som verksamhetschef för VRE mellan år 2000-
2003. Är i grunden sjuksköterska. Har jobbat på US sedan år 1982, inte så mycket inom 
Rehab utan mest Neurologi och Stroke, där hon även var vårdchef 1990-1999.  
 
Öppenvårdschefen 
Första jobbet som chef med personalansvar, är i grunden arbetsterapeut. Har disputerat 
och jobbade tidigare med forskning och utveckling för paramedicinare inom VRE. Har 
jobbat med rehabilitering på US i över 20 år. Var förste arbetsterapeut innan 1995.  
 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

FÖRÄNDRINGEN PÅ REHAB 
 
 

 
54

”en väldigt lika värdesyn på vad vi sysslar med”. Han tror att det är viktigt att 
ha en gemensam värdesyn och målbild och menar att Rehab är beroende av 
att ha starka personalgrupper.  
 

”Den paramedicinska gruppen skall vara kraftfulla, obstinata och lite allmänt 
jävliga och ifrågasättande, det är deras mandat att vara så” 

 
Detta för att det är viktigt i rehabilitering att ha en balans mellan 
yrkeskategorierna och då läkargruppen är en mycket stark grupp på basis av 
sin utbildning och det medicinska ansvaret krävs det starka paramedicinare 
och omvårdnadspersonal för att balansera det. Även omvårdnadspersonal och 
paramedicinare måste vara balanserade styrkemässigt sinsemellan för att få en 
konstruktiv diskussion i patienthandläggningen, menar verksamhetschefen. 
Omvårdnadspersonalen är ett kollektiv medan paramedicinarna är väldigt 
mycket individualister, anser han vidare. Verksamhetschefen menar att han 
inte vet någon annan avdelning på sjukhuset som har en så bra stab och han 
anser att de är bra på alla professioner. Han anser att de två medchefer han 
har fått är några av de bästa som finns på hela sjukhuset. Därför har han en 
stor förtröstan om att förändringen kommer att gå bra och han tycker att det 
skall bli roligt att ”ta nästa kliv i vår professionalisering, så att vi kan bli 
bättre”. Verksamhetschefen anser att också personalen är positivt inställda till 
de två som tar över chefsrollerna tillsammans med honom själv. ”De har en 
väldigt starkt förankring”, menar han. De chefer som inte skulle vara kvar i 
den nya organisationen slutade på Rehab den första mars 2004 men 
vårdchefen på avdelningen fanns kvar i lokalerna fram till början av juni 
eftersom hon även arbetade på Neurologen. Vårdchefen har arbetat väldigt 
nära de anställda på avdelningen och var väldigt omtyckt. Många menar att det 
finns en stor sorg på omvårdnadssidan för att hon försvinner. Hon försvann 
dock inte på grund av omorganisationen, utan valde att gå till en annan enhet 
på US eftersom hon inte kunde välja om hon ville arbeta kvar på Rehab eller 
på Neurologen.  
 

4.3 Process 
För att beskriva processen i sin helhet har vi valt att gå tillbaka till det vi anser 
vara det inledande stadiet i förändringen, en personalkonferens på Rehab i 
augusti år 2003 och landstingets första uttalanden om kommande 
neddragningar. Vi beskriver sedan processen med hjälp av hållpunkter i ett 
antal händelser och skeenden. 
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Figur 17: Hållpunkter i förändringsprocessen på Rehab 

 

4.3.1 Personalkonferens, augusti 

I början av augusti månad år 2003 träffades all Rehabpersonal för en 
tvådagarskonferens, där framtiden för rehabverksamheten diskuterades. Syftet 
med konferensen var enligt verksamhetschefen, dåvarande sektionschefen, att 
en diskussion som inletts i februari år 2003 om utveckling av en aktiv process 
skulle presenteras. På konferensen arbetade de anställda i grupper kring olika 
framtidsscenarier och det togs fram en bild av vad de ville göra i framtiden. 
Sektionschefen gjorde redan här klart att han ville att det som då var 
Neurorehab skulle bli en egen klinik. En i personalgruppen menar att 
sektionschefen här fick ett bra underlag för framtagandet av en ny struktur för 
Rehab senare under hösten. Stämningen under konferensen var god och 
personalen kände att de fick vara delaktiga i planeringsarbetet och att chefen 
lyssnade till deras åsikter och idéer.  
 

4.3.2 Oro & rykten, augusti-oktober 

Efter semestern, i augusti-september, började personalen ana att det skulle bli 
förändringar och eftersom ingen visste någonting, varken chefer eller 
personal, uppstod kaos. Under hösten spreds rykten inom 
landstingsorganisationen och i tidningarna om en stundande omorganisation 
och personalen oroade sig för vad som skulle komma. Den 20 augusti skrev 
tidningen Östgöta Correspondenten (Fagerberg, 2003-08-20) att landstinget 
varslat cirka 300 personer om uppsägning till följd av sparkravet. Artikeln 
berättade att tanken enligt landstingsledningen är att länets tre sjukhus skall 
samarbeta bättre och att verksamheten skall koncentreras. Ett antal 
tjänstemän arbetade sedan, enligt artikeln, med att ta fram underlag för var 
kostnader skall minskas, vilket uppges skall presenteras i september och exakt 

- Augusti: personalkonferens på Rehab om framtiden 
- September: landstingets sparförslag offentliggörs och oro och rykten florerar  
- 17 oktober: landstingsledningen informerar om förändringen 
- Okt/nov: den blivande verksamhetschefen börjar fundera på Rehabs struktur  
- Nov/dec: diskussioner om Rehabs organisationsstruktur förs i samrådsgrupper 
- December: Beslut om struktur och nya chefer fattat och personalen informeras 
- 1 jan 2004 blir Rehab officiellt en egen klinik 
- Feb: nya chefer flyttar till Rehabs lokaler och mål för den nya kliniken arbetas fram 
- 1 mars: De nya cheferna tillträder & ledningen har informationsmöten  
- 17 mars: Strategimöte i ledningsgruppen samt information på Rehabmöte 
- 30 april: Ledningens datum för teamen att lämna förslag om teamledare 
- Maj: införandet av teamledare och teamstruktur påbörjas 
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hur neddragningen skall genomföras presenteras i oktober. Den 25 augusti 
skriver landstingsledningen på intranätet att ”landstinget i Östergötland står 
inför stora förändringar i höst”. Där meddelas att landstinget måste få bukt 
med den dåliga ekonomin och göra det på ett sådant sätt att hälso- och 
sjukvården kan möta framtidens krav. Detta skall bland annat ske genom en 
ökad samverkan inom länssjukvården. Den 8 september blev sedan alla 
förslag till länssamverkan offentliga. Andra tidningsartiklar (Palmefors, 2003-
08-20) berättar att nya vikarier inte längre får tas in samt att de vikariat som 
finns kommer att upphöra, sammanlagt 800 vikarier som arbetar inom vården 
riskerar därmed att förlora sina jobb. Rykten och rapporter om neddragningar 
fortsatte och enligt tidningarna lämnades det formella varslet om 310 
uppsägningar den 23 september (Palmefors, 2003-09-24). Många i personalen 
på Rehab läste om förändringarna i tidningarna och hösten var en omvälvande 
period för de flesta. En av de anställda beskriver informationen de fick om 
förändringen i landstinget så här 
 

”Informationen går ut väldigt dåligt till de anställda och alla chefer säger att ’ni 
ska inte tro på ryktesspridning’ men vi får ändå ingen information. Den mesta 
och den bästa informationen som vi får, får vi genom vår personaltidning 
Corren, det är där man läser och ser vad som ska hända. Sen börjar den stora 
diskussionen på avdelningen och då vet man att allting i stort sett är klappat 
och klart redan. Man har inte så mycket att säga till om när det gäller de stora 
bitarna, de stora omstruktureringarna inom landstinget” 

 
De anställda var oroliga för huruvida de skulle få ha kvar sina jobb eller inte 
och inför vad som skulle hända med deras verksamhet. En ur personalen 
menar att hon brukar ta förändringar med ro, att det inte är så mycket att 
hetsa upp sig innan de vet hur det blir, men att den här omorganisationen 
kom som en bomb. Det pratades mycket om förändringen och tidningarna 
skrev spaltmeter. Många struntade i att läsa och orkade inte ta till sig 
informationen medan andra blev ”jättetjattriga”.  
 

4.3.3 Landstingsledningen informerar, oktober 

Den 17 oktober genomförde landstingsdirektören och medlemmar ur 
landstingsstyrelsen ett omfattande informationsmöte på Konsert & Kongress 
för att informera de anställda om den stora omorganisationen. De anställda 
fick då veta lite mer konkret hur de olika centrumen skulle se ut, hur 
avdelningarna skulle vara uppdelade och var personalen skulle höra hemma. 
En vecka före detta datum hade verksamhetscheferna fått information för att 
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kunna informera personalen, så att de inte skulle behöva få informationen 
genom att läsa tidningen. Landstingsledningen ville att det skulle bli en snabb 
förändringsprocess och att besluten som fattats skulle verkställas snabbt, allt 
skulle vara färdigt till årsskiftet.  
 
En av de chefer som då arbetade inom VRE berättar att det för dem uppstod 
mycket frågor vid beskedet om att VRE skulle läggas ner. Hon tycker att hon 
saknar en egentlig orsak till varför de valde att göra en uppdelning av 
neuroverksamheten. Denna anledning ifrågasätts ifrån många håll, särskilt 
ifrån personal och chefer inom VRE samt av dem som såg många fördelar 
med det sättet att organisera verksamheten. De anser att VRE var en bra och 
fungerande organisation och menar att de som bestämt att denna organisation 
skall upplösas inte har insett dess fördelar, att det nu blir ett steg tillbaka i 
utvecklingen. En av cheferna anser att landstingsledningen inte tagit reda på 
vad detta beslut skulle innebära och vilka effekter det skulle få och hon tror 
att om de hade gjort det så hade de haft en annan ingång i det hela. Flera anser 
att efter mycket hårt arbete hade ett stort nätverk skapats mellan de olika 
klinikerna och funktionerna i och med VRE och samarbetet var mycket gott, 
unikt enligt flera. En av cheferna menar dock att det ses som positivt att 
beslutet att lägga ner VRE fattats högt upp i organisationen på det politiska 
planet, av landstingsledningen i samråd med landstingsdirektören, ”för då är 
det ingen annans fel, så att säga, då är det lättare att kunna ta det”. 
 

”Jag tror hela den här omställningen med landstinget gör att man känner att 
man sitter i samma båt på något sätt, det skulle vara skillnad om bara vissa 
centrum, kliniker och sjukhus som påverkas men nu är det faktiskt hela 
landstinget som drabbas. Det är väl det enda jag kan hitta som ändå är bra för 
personalens skull.” 

 
Cheferna informerade så mycket de orkade om förändringarna, menar en av 
dem. Från den 17 oktober och framåt har det hållits mycket 
informationsmöten och tillfällen att ställa frågor, även informella möten har 
varit möjliga. En av cheferna menar att det är viktigt att inte dölja något samt 
att vara rak och ärlig från början. Att det är viktigt att ge information så snart 
den som är chef har fått den samt att berätta när det inte har kommit någon 
ny information. Detta, menar chefen i fråga, lugnar personalen och visar att 
chefen är ärlig. Det stora beslutet om omorganisationen kunde ingen i 
verksamheten vara med och påverka, inte heller cheferna.  
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”På ett sätt känner man att nu har man beslutat det här och vi kan inte göra 
någonting åt det, och det känns ju lite hårt” 

 
Flera ur personalgruppen anser att de har varit fortlöpande bra information 
och att cheferna har berättat så mycket som de har kunnat säga. En av 
respondenterna tror att cheferna har vetat mer än vad de berättat men att de 
möjligtvis hade direktiv uppifrån att de inte fick berätta. Verksamhetschefen 
är, enligt respondenten, inte en person som undanhåller någonting. 
 

4.3.4 Ledningsstrukturen planeras & diskuteras, november-december 

Enligt personalen och cheferna på Rehab hände allt väldigt snabbt, hela den 
nya strukturen var klar till jul. Många tyckte att det var jobbigt och att det gick 
alldeles för fort att från den ena dagen till en annan skulle hela avdelningar 
vara ”förintade”. Verksamhetschefen hade bara några månader på sig att sätta 
en ny struktur och så fort brukar det inte gå, menar han. I november lade den 
blivande verksamhetschefen fram ett förslag till samrådsgruppen om en ny 
organisationsstruktur, vilket innehöll en vårdchef och en 
verksamhetsutvecklare och en verksamhetschef. Enligt de andra cheferna var 
den blivande verksamhetschefen väldigt tydlig med att det var så han ville 
jobba och de kände sig inte delaktiga i framtagandet av strukturen. Det 
förslaget diskuterades sedan i samrådsgruppen och det var till jobbet som 
verksamhetsutvecklare som den senare öppenvårdschefen först tackade ja och 
det var en tjänst som hon tyckte verkade mycket intressant. Den blivande 
öppenvårdschefen menar att den som blev tillfrågad på tjänsten som vårdchef 
tyckte att det var för stor personalgrupp att ansvara för och att förslaget 
därför inte blev verklighet.  
 
Lite olika motförslag togs också fram och diskuterades i samrådsgruppen. 
Ledningen för Rekonstruktionscentrum godkände inte det motförslag som 
innehöll en vårdchef, en paramedicinsk chef och en verksamhetsutvecklare 
samt en verksamhetschef. Anledningen till att förslaget inte antogs var enligt 
öppenvårdschefen att det hade blivit för kostsamt och strävan är att alla skall 
ha en heltidstjänst vilket då inte hade varit fallet. Slutligen antog 
centrumledningen det nya förslag som verksamhetschefen hade arbetat fram 
och som ligger till grund för den nya organisationen, se figur 15. I det nya 
förslaget var öppenvårdschefen given menar många, eftersom uppgifterna 
innebar forskning och utveckling och då endast en person hade den 
erfarenheten. Blivande slutenvårdschefen, tidigare chefen för VRE, fick ta del 
av den blivande verksamhetschefens idéer för Rehab i samband med 
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samrådsmötena och blev tillfrågad om att tillträda tjänsten som chef för 
slutenvården i december. Hon var enligt verksamhetschefen tvungen att 
fundera länge innan hon antog uppdraget. Hon var emot omorganisationen 
som gjordes på landstinget och ville inte att VRE skulle läggas ner eftersom 
hon såg många fördelar i det sättet att arbeta. Enligt cheferna diskuterades 
förslagen till ledningsgruppen väldigt slutet i samrådsgruppen och många i 
personalgruppen kände sig frågande till vad som hände, var diskussionen 
fördes och hur ledningsgruppen diskuterade. En av cheferna säger att 
 

”Jag tror att genomgående så är det det här med tiden, att jag och många tycker 
att det har gått väldigt fort och att man inte har hunnit med att förankra och 
känna delaktighet bland personalen, och inte från oss som chefer och uppåt 
heller” 

 
De anställda var inte med så mycket i framtagandet av den nya 
organisationsstrukturen. Verksamhetschefen menar att det snabba förloppet 
var skälet till varför det inte fanns så mycket tid till dialog. Han menar att 
delaktigheten i beslutet att Rehab blev en egen klinik har varit noll och att det 
där handlar om att informera och att försöka få personalen att hänga med på 
vad som händer, för att personalen skulle kunna känna sig trygg och inte 
lyssna på rykten. I december informerades personalen på Rehab om den 
blivande ledningsstrukturen på ett Rehabmöte. En av respondenterna anser 
att det har varit ganska tyst om hur den nya organisationsstrukturen på Rehab 
skulle se ut och att hon upplever att den har planerats samtidigt som de har 
informerat om den. En annan respondent upplever att det har hänt mycket på 
kort tid och att informationen kanske inte har gått ut i samma takt. Hon anser 
att cheferna under denna förändring har varit noga med att inte gå ut med 
information förrän det har fattats beslut, vilket hon tror har bidragit till att det 
har blivit lugnare i gruppen och att det inte har blivit lika mycket prat 
exempelvis i fikarummet, jämfört med omorganisationen år 1995. Samtidigt 
tror hon att detta kan ha bidragit till att alla i personalen uppfattade att vissa 
saker var på gång förrän det nästan var klubbat, exempelvis att den 
paramedicinska chefen inte skulle vara kvar i verksamheten var det många 
som inte förstod förrän det verkligen var spikat. Den nye verksamhetschefen 
hade, enligt många, en klar bild för sig om hur han vill att den nya klinikens 
organisation skulle se ut. Han hämtade in synpunkter och ställde frågor om 
det nya, samt diskuterade det med de andra berörda cheferna. 
Verksamhetschefen menar att han har informerat personalen och lyssnat på 
vad de har sagt. En av cheferna menar att personalen skulle ha kunnat få vara 
med mer i framtagandet av den nya organisationen. ”Nu har de istället blivit 
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ställda inför ett faktum att ’så här vill vi ha det, vad tycker ni?’”. Hon menar 
att det är ett otraditionellt förfarande då personalen på Rehab är vana vid att 
diskutera allting väldigt mycket. 
 
Verksamhetschefens idé om hur han ville att Rehabkliniken skulle se ut var 
något helt annat än vad många i personalen kanske hade tänkt eller var vana 
vid. ”Det är lite som det var för tio år sedan”, menar en medarbetare, ”och 
med färre mellanchefer än det var tidigare, det kan nog vara bra”. ”Det har 
varit lite mer ad hoc-diskussioner och fikarumsdiskussioner”, menar 
verksamhetschefen om hur de anställdas åsikter har fått spela med i 
framtagandet. En annan av de anställda berättar att verksamhetschefen har 
haft en tuff situation och verkligen kämpat men att han vid vissa tillfällen har 
varit lite impulsiv 
 

”Sen har han ju vid några tillfällen liksom, lite impulsivt gått ut och sagt saker 
lite för snabbt, vi känner ju även honom sen tidigare, så att vi vet att han är på 
det viset” 

 
En av de anställda anser att chefstjänsterna är mycket personbundna och att 
det hänger mycket på personerna om det blir bra. Detta grundar respondenten 
på att slutenvårds- och öppenvårdscheferna troligtvis kommer att få ett stort 
ansvar för verksamheten när verksamhetschefen både skall vara chef och 
arbeta kliniskt. Någon menar att det var oroligt i personalgruppen när det 
spekulerades kring vilka som skulle bli deras chefer. Flera av paramedicinarna 
upplever att det var en jobbig period fram till jul då deras paramedicinska chef 
inte längre fanns med i det nya organisationsschemat och då hon ännu inte 
hade något nytt jobb. De påverkades av att hon inte fick någon roll och kände 
medlidande med henne. När hon sedan fick en ny tjänst kändes det bättre, 
menar de.  
 

4.3.5 Rehab blir en egen klinik, januari 2004 

Den första januari år 2004 genomfördes alla landstingets planerade 
omställningar och Rehab blev en egen klinik. Ledningen byttes officiellt den 
första januari år 2004 men en parallell ledning fanns kvar fram till första mars 
då personalansvaret övergick helt på de nya cheferna. Övergången mellan den 
gamla och den nya organisationen var enligt en av cheferna mycket smärtsam. 
Värst var det för de chefer som tidigare arbetat inom VRE och som inte fanns 
med i den nya organisationen. En av de avgående cheferna på VRE menar att 
det varit en flytande övergång, där gamla och nya chefer arbetat parallellt, men 
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att det ändå har varit en svår omställning. Både nya och gamla chefer anser att 
nedläggningen av VRE är ett sorgearbete och något som måste bearbetas. 
 

”Det är en väldigt speciell förändringsprocess det här för det är liksom två 
delar, man är ju med och lägger ner en del och bildar något nytt” 

 
Slutenvårdschefen kommenterar att hon tvingades att lägga ner VRE så här: 
 

”Det jag egentligen har fått lägga ner, det har jag själv byggt upp, det har känts 
konstigt.” 

 
Flera menar att det fanns ett stort motstånd på Rehab mot att Neurocentrum 
upplöstes och att det samarbete och de nätverk som byggts upp inom 
organisationen därmed förstördes. Samtliga chefer beskriver att de inte tycker 
att de har fått något stöd i den processen och de beskriver att de har försökt 
att vara varandras stöd. En av cheferna menar att hon ”hänger fortfarande 
kvar lite i ‘VRE-andan’, att de stödjer varandra och försöker att hitta bästa 
möjliga sätt och försöka att se positivt på saker och ting”. De nya cheferna har 
ambitionen att hitta kanaler för att ge de anställda stöd, genom att de får 
uttrycka vad de känner och eventuella farhågor. Samtliga respondenter med 
anser att det inte fanns tillräckligt stöd för de chefer som blev övertaliga, utan 
de har fått klara av hela omställningen på egen hand. Främst märks detta 
bland forna kollegor på VRE och bland den personal som de inte längre är 
chefer över. ”Cheferna skall vara ett stöd för personalgruppen”, berättar en av 
de avgående cheferna, ”men får inget stöd själva, de söker istället stöd hos 
varandra”. De chefer som inte längre skall finnas kvar i organisationen har 
saknat någonstans att vända sig med svåra frågor, exempelvis hur vissa frågor 
kan handhas när processen fortgår, en slags handledning. Även några av de 
chefer som finns kvar i organisationen, fast i en annan roll, har saknat stöd, 
framförallt i svåra beslutssituationer och i att lägga ner en verksamhet. Några 
av cheferna tycker att det hade varit önskvärt om någon utifrån hade gått in 
där, i momentet att lägga ner de delar av verksamheten som inte fick finnas 
kvar, så att de som varit med om att bygga upp det hade sluppit ”såga i sin 
egen gren”, som en person uttrycker det. Någon menar att de som beslutat 
inte verkar ha förstått vilka konsekvenser omorganisationen skulle få på 
chefsnivå, hur det skulle ändra sig för dem som var chefer, medan 
verksamheten flöt på och inte ändrade sig så mycket. 
 
Förändringsprocessen genomsyras, enligt många, av en uppgivenhet på grund 
av att förändringen i landstinget stammar ur ekonomiska skäl och inte är 
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önskad av personal och chefer i verksamheten. Många tycker att det är sorgligt 
att något som tagit så lång tid att bygga upp så snabbt kan raseras. Om den 
interna förändringen på Rehab uttrycker sig en av de avgående cheferna så här 
 

”Men motståndet mot själva bildandet av en Rehabklinik, det finns inte, det 
tycker jag inte, utan då har det mer varit tankar kring att man skulle helst ha 
kvar alltihop” 
 

Det verkar alltså inte finnas något motstånd mot att Rehab blev en egen klinik 
igen, utan många ser det som positivt. Någon menar att de tidigare hade haft 
förhoppningar om att Rehab skulle kunna bli en egen klinik igen som det varit 
förut. Öppenvårdschefen tycker att verksamhetschefen försökte att ta 
kontrollen över förändringen på Rehab. Hon anser att det fungerar bra och att 
han gör det bästa möjliga av situationen. Många menar att personalen är lite 
förändringströtta. Någon uttrycker att 
 

”Människor blir lite trötta på förändring, man behöver att det ska sjunka in 
lite grann också, det tar ju flera år, och vi har ju varit med om så många 
förändringar många av oss” 

 
Verksamhetschefen tycker att de anställda tagit emot beskedet om att det skall 
ske ännu en förändring förvånansvärt lugnt. Han hade trott att några av 
paramedicinarna skulle opponera sig mer mot att de får en sjuksköterska som 
chef. Även öppenvårdschefen är förvånad över att personalen accepterat den 
nya organisationsstrukturen utan att protestera. Hon anser att motståndet mot 
förändringen varit mindre än hon trodde att det skulle bli och hon tror att det 
beror på att många är trötta på alla omorganisationer och diskussioner, ”man 
orkar inte riktigt bry sig längre”. Hon menar att många också kan tycka att det 
är lite skönt att gå tillbaka till att bli en klinik igen, det blir lite som förut. ”Vi 
vet vad vi går tillbaka till, för vi har haft den här kliniken tidigare, och många 
kan nog tycka att det kan vara lite skönt också”, menar hon. Flera upplever att 
det kunde ha varit mycket värre, om de hade haft stora neddragningar, ändrat 
verksamheten och fått byta lokaler. Någon menar att det gör väldigt mycket 
att de är kvar på samma ställe. En annan kommentar om förändringen lyder 
 

”I praktiken så är det ju många som säger att det märks inte så stor skillnad 
eftersom alla är kvar i samma lokaler och så, skillnaden är ju att de får olika 
chefer och att det i längden kan innebära olika saker” 
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En nackdel med att vara en egen klinik är att de kommer att vara en liten 
klinik som blir mer sårbara än vad de var tidigare när de var en del i 
Neurocentrum, anser en person. Någon menar att det är många som är lite 
oroade över att de blir en liten grupp och att det är viktigt att de profilerar sig 
och visar vad de kan. De blir sårbara i och med att de är få personer och 
därför får svårt att täcka upp för varandra exempelvis vid frånvaro. Någon 
säger att det också finns fördelar med att vara en liten organisation, då det är 
lättare att driva saker i en mindre organisation där det blir kortare beslutsvägar 
och därmed snabbare beslut, vilket ses som positivt. Hon hoppas på att 
mindre tid kommer att gå åt till möten i den nya organisationsstrukturen, 
jämfört med tidigare, till förmån för rent patientarbete. Flera anser att för 
mycket tid går åt till möten i organisationen och flera menar att de prioriterar 
olika möten och avstår från andra för att hinna med allt. 
 

4.3.6 Nya riktlinjer arbetas fram, januari-mars 

Den övergripande organisationsstrukturen fick personalen ta del av på 
Rehabmöten och morgonmöten men information om hur det skulle bli kunde 
verksamhetschefen inte ge förrän han visste hur det faktiskt skulle bli och 
därför beslutade ledningsgruppen att mer information skulle ges i detalj på två 
informationsmöten den 24 februari och den 1 mars. Anledningen till att de 
valde att hålla två möten är att personalen på vårdavdelningen jobbar skift och 
ledningen ansåg det viktigt att alla skulle kunna delta på mötena. En av de 
anställda berättade att hon inte riktigt förstod när verksamhetschefen ritade 
upp organisationsstrukturen och att de var många av de anställda som inte 
förstod. Sedan frågade hon verksamhetschefen men förstod ändå inte riktigt. 
Hon förstod att det skulle bli en förändring med teamledare men inte riktigt 
hur det skulle fungera. Det anser hon dock vara sekundärt: ”huvudsaken är att 
vi har en klinik, bestämda chefer och hur vi mår och umgås, det andra får 
komma sen”. Någon menar att 
 

”Det är väldigt luddigt allting, jag är inte säker på att det finns någon som vet 
hur det kommer se ut och hur det kommer att fungera för det är så komplext 
allting … Det blir ju förändring på personalsidan också, vi får andra chefer 
och allt sånt där, nu råkar vi ju känna den chefen som vi får sen innan och det 
tror jag blir jättebra.”  

 
En person menar att de inte kunde ha fått mer information, eftersom allt inte 
var färdigt. Någon annan anser att det var mycket som kändes oklart kring de 
nya cheferna och hur deras ansvarsområdens skulle läggas upp. Det som flera 
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anser att personalen är lite orolig över är hur det skall bli med den egna 
yrkesidentiteten och kompetensutveckling. Detta är en del av 
omstruktureringen som en av de anställda tror att de inte riktigt vet än hur de 
skall hantera men hon tror inte att det kommer att bli något problem. En av 
cheferna menar att några ur den paramedicinska gruppen uttryckt farhågor om 
att få en chef som inte känner till ens profession då den blivande chefen för 
slutenvården är i grunden sjuksköterska och den blivande chefen för 
öppenvården är arbetsterapeut. Flera undrar hur yrkesutvecklingen skall kunna 
fortsätta. Det verkar som om de som får en chef med en annan profession än 
de själva känner en trygghet i att de redan känner den person som de får till 
chef. De två nya cheferna är båda välkända på Rehab och någon menar att det 
nog hade varit större funderingar på hur det skulle bli om det inte var så. 
Någon menar att reaktionerna är olika, några är lugna och andra är mer 
oroliga över att få en chef som inte har samma yrke. En ur personalgruppen 
menar att den som blir chef på slutenvården måste vara någon slags 
”undermänniska” som skall ha koll på ekonomi och personalens 
professionella utveckling, både vårdpersonalens och den paramedicinska, 
”någon som egentligen inte finns i verkligheten”. Vidare menar personen att 
den person som fick jobbet var den bäst lämpade denne kunde tänka sig.  
 
Det förekom också tankar om hur den nya ledningsmodellen skulle fungera. 
En ur personalen uttryckte att de ”är väldigt tajta” och att de bara är tre 
personer. ”Förut när det var lite fler personer så var det ju större möjligheter 
att de tyckte olika saker”, menar någon. En person tror att det är viktigt att det 
inte blir en för liten grupp som bestämmer allt, utan att de bestämmer med 
hjälp av de teamansvariga och lyssnar på deras synpunkter, då de är experter 
på sitt område. En av respondenterna känner sig på det klara med hur den nya 
organisationen skall se ut och hon menar att det är viktigt att slutenvården och 
öppenvården samarbetar och hjälper varandra och inte bara fokuserar på sitt 
så att det blir olika läger.  
 
En av cheferna anser att det är en styrka att organisera utifrån 
verksamhetsperspektivet och hon anser att det är positivt att paramedicinarna 
inom slutenvården kommer närmare avdelningen. Det är lätt att det byggs upp 
två olika kulturer på avdelningen och att om det går att bygga ihop dessa med 
en ny organisationsstruktur så är det positivt, menar hon. Flera menar att 
också personalen på slutenvården ser det som positivt att paramedicinare och 
omvårdnadspersonal kommer närmare varandra i det nya sättet att organisera 
och att det blir bra att ha en gemensam chef. Bland annat säger en av 
respondenterna att hon tror att det är en fördel att hela slutenvården får 
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samma chef, då det kommer leda till att paramedicinarna blir lite tajtare med 
vårdpersonalen. Hon anser att paramedicinarna verkar tycka att detta är bra 
och att de i vårdpersonalen, som hon har pratat med, verkar också tycka att 
det är bra att bli mer tajta med varandra.  
 
På öppenvården menar flera att den nya organisationens utseende är ett steg i 
rätt riktning för dem för att de redan tidigare, under de sista åren, fört en 
diskussion inom öppenvården om att bli mer samordnade. Svårigheten har 
varit att de är en mängd olika verksamheter inom öppenvården som växt fram 
ur olika projekt och att de därför är ganska splittrade. I den diskussion som 
fördes före förändringen var den person som senare blev chef för 
öppenvården tilltänkt att leda den samordningsprocessen. Med andra ord 
menar de att de var lite förberedda på att jobba på detta sätt och de är glada 
att de alla har fått samma chef som kan driva den sammanförande processen 
framåt. De tror att det är anledningen till att de inte reagerar mer och att de 
känner att det nya kommer att bli bra. Någon menar att verksamhetschefen 
kan ha blivit påverkad av dessa idéer och sätt att se på öppenvården när han 
utformade den nya strukturen, då han ibland själv deltagit i diskussionen.  
 
Verksamhetschefen säger i början av februari att ledningen håller på att 
”pränta ner de mål som de har” och menar att i det arbetet måste det vara ett 
förankringsarbete. Detta förankringsarbete kommer att påbörjas i samband 
med informationsmötena som skall hållas i slutet av februari och början på 
mars. I och med att förändringen har gått så fort har det inte gått att ha ”ett 
färdigt koncept”. ”Förändringen och målen med förändringen måste gå 
parallellt, det är svårt att få till det på något annat sätt”. Ambitionen är att 
personalen skall få vara med och påverka väldigt mycket vad som händer 
framöver, menar han vidare. 
 
Flera beskriver perioden kring februari som att organisationen befann sig i ett 
slags mellanskikt. En ur personalgruppen menar att det efter jul blev mer 
stabilt och att de värsta farhågorna då hade försvunnit. Många väntar på 
informationen som skall ges vid de möten som skall hållas i slutet av februari 
och början av mars. En medarbetare uttrycker sig så här i början av februari 
 

”Det har ju liksom inte känts som att det har ändrats så mycket, även om vi 
har bytt organisationer och centrum och allting, utan allting är ju ungefär som 
det har varit hela tiden” 
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Många jämför sig med hur personalen på Neurologen har det vid samma 
tidpunkt och menar att de på Rehab är lyckligt lottade. De har fått mer 
information och därför råder inte samma osäkerhet bland personalen menar 
många. Paramedicinarna på Rehab är många jämfört med andra på andra 
kliniker där de delats upp i mindre grupper, det ses som positivt och en stor 
fördel av flera.  
 
Verksamhetschefen menar i februari att stämningen är god och att personalen 
verkar må bra, han tycker inte att någon verkar må dåligt till följd av 
förändringen. Dock är det lite skört menar han, eftersom folk inte vet vad 
som skall hända mer än från dag till dag. Han tycker att det i nuläget känns 
som att den nya ledarstrukturen har ganska stort förtroende hos personalen. 
Motivet och anledningen till förändringen tycker han att han delvis har lyckats 
förmedla till personalen men han hoppas att kunna göra det mer utförligt på 
de kommande informationsmötena då han får mer tid. Han tycker att det är 
viktigt att förmedla varför de har valt att den här ledningsstrukturen och 
varför de väljer att organisera teamens funktion och betydelse tydligare. En av 
de anställda beskriver att det är ganska god stämning trots att Neurologen i 
februari ännu inte vet vad som skall hända med dem. Även öppenvårdschefen 
anser att stämningen är god och att det alltid har varit en bra stämning på 
Rehab, så länge hon har arbetat där. Hon menar att de har fördel av att ”ha 
tagit sig igenom några sådana här tuffa omgångar”. Flera ur personalen 
uttrycker att förändringen har varit olika jobbig för personalen på Rehab 
beroende på hur länge de har jobbat på avdelningen. De som har arbetat länge 
känner sig trygga i sina jobb och har varit med om omorganisationer förut, 
medan de som är nya har det jobbigare och är mer oroliga, menar flera. En av 
dem som arbetat längre på Rehab menar att hon är van 
 

”Jag är som en gås, det är bara att hälla vatten på mig, det bara rinner av” 
 
En annan person tror att det inte är så stor skillnad mellan de som har jobbat 
länge och de som har varit på Rehab en kortare tid, utan anser att det beror 
mer på personlighet. Flera menar att det verkar ha saknats stöd att tillgå för 
dem som är vikarier och för dem som inte vet om de får vara kvar eller inte. 
Beslutet om vilka av vikarier och timpersonal som får gå beslutas centralt i 
centrumet och det beslutet menar många drog ut för länge på tiden. De 
vikarier som arbetade på Rehab fick vänta länge på besked och många tyckte 
att det var synd om dem som bara fick besked om att de fick vara kvar för en 
kortare tid i taget.  
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Den blivande slutenvårdschefen flyttade till Rehabs avdelning i början av 
februari och menade då att hon hade svårt att se hur förändringen fortskred 
eftersom hon ännu inte var inne i verksamheten. Hon uttryckte att det var en 
svårighet att förankra förändringsarbetet eftersom det då ännu inte fanns 
någon struktur som möjliggjorde en diskussion, i form av 
medbestämmandegrupp och liknande. Eftersom allt var ombildat var forum 
för diskussion inte självklara. Verksamhetschefen informerade personalen om 
vad som var på gång regelbundet på Rehabmöten och morgonmöten. Den 
nya ledningsgruppen hade vid det här laget bara hunnit träffats ett par gånger 
och den blivande slutenvårdschefen ansåg det viktigt att kanaler arbetades 
fram där medarbetarna kunde vara med och tycka till om saker. 
 

4.3.7 Nya ledningen tar över & informerar, 1 mars 

Den 24 februari och 1 mars hölls två informationsmöten med avsikten att 
vara en officiell start på att slutenvårdschefen och öppenvårdschefen tog över 
ledarskapet för sina respektive avdelningar den 1 mars. Syftet var att ge 
personalen en inblick i hur den nya organisationen skulle se ut framöver, hur 
den nya ledningsgruppen tänker jobba och vilka frågor de ansåg viktiga att 
arbeta med framöver. Verksamhetschefen uttrycker att mötena är en start på 
en diskussion. På det andra mötet säger verksamhetschefen att syftet med 
mötet är att diskutera kring förändringen på landstinget och på kliniken.  
 
På mötena beskriver verksamhetschefen den nya och den gamla 
organisationsstrukturen samt hur Rehab är placerat i Rekonstruktionscentrum 
och nyckelpersoner där. Han förtydligar ett budskap med hjälp av en tecknad 
serie: ”I en organisation ska det finnas ett visst mått av osäkerhet och kaos för 
att möjliggöra för förändring”. Han menar att han fått de bästa cheferna att 
jobba med och att personalen på Rehab är de bästa på US men att det behövs 
ett visst mått av osäkerhet och kaos för att kunna genomföra en förändring. 
Vidare menar han att chefens uppgift är att tydliggöra målet, stödja i vägvalet 
och uppmuntra i vardagen. Verksamhetschefen uttrycker att teamen skall vara 
självständiga och att ledarna skall agera stöd. Han menar att de är en 
kunskapsintensiv verksamhet och att kunskapen och medarbetarna är 
organisationens viktigaste resurs. Han tycker att de skall diskutera Rehabs 
vision och tar upp en gemensam vision som de arbetade fram på 
personalkonferensen i augusti 2003, nämligen att få ihop rehabiliteringen i 
Östergötland. Verksamhetschefen poängterar på det andra mötet att det är 
viktigt med den yrkesvisa kompetensutvecklingen och att de skall se till att 
den fortsätter.  
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De nya cheferna passar också på att presentera sig själva och berättar kort om 
sina mål som chefer på Rehab. Slutenvårdschefen berättar att hon tycker det 
att nya uppdraget skall bli spännande och att hon inte har några direkta planer 
för slutenvården. Hon menar att hon måste veta mer först och att mycket 
kommer att växa fram. Hon menar att hon kan tillföra verksamheten ”ett par 
nya glasögon” eftersom hon kommer från en annan verksamhet. 
Öppenvårdschefen tycker att det skall bli kul att bli ledare för öppenvården 
men att det är lite nervöst. Hon har ambitionen att få öppenvården att bli en 
sammanhållen enhet och bättre profilerad utåt, även hon meddelar att hon 
inte har tänkt göra om en massa eftersom hon tycker att det är mycket som 
fungerar bra. Hon meddelar också att hon endast kommer att arbeta halvtid 
på Rehab fram till sommaren, på grund av andra uppdrag som inte är 
avslutade. Därefter initierar ledningsgruppen gruppdiskussioner på öppen- 
respektive slutenvården, om frågor ledningen anser viktiga;  
 

– Hur teamledarens roll och funktion kan se ut. Vilka teamledare 
bör finnas? 

– Vilka mötesforum bör finnas inom verksamheten och vilket 
syfte skall respektive forum ha? 

 
Öppenvårdschefen uttrycker att ”det kanske kom lite abrupt att ni ska 
diskutera men tanken är att ha en teamledare som skall kommunicera till 
ledningen, hur det skall organiseras är upp till teamen själva”. 
Verksamhetschefen poängterar att teamledaren inte skall ha personalansvar 
och att det inte är fråga om ytterligare en ledningsnivå.  
 
På det första mötet verkade vissa i personalen på öppenvården vara emot idén 
med teamledare, de diskuterar teamledarens vara eller icke vara samt olika 
funktioner denne skulle kunna ha. Även olika mötesforum diskuteras. På 
slutenvården diskuterades de två frågorna, ganska praktiskt hållet, i 
smågrupper. På det andra mötet kretsade diskussionen på slutenvården mest 
kring frågor om verksamheten, vad som skall utgöra gränser för teamen och 
vikten av att ha sammanhållning inom teamen. Öppenvårdens representanter 
på det andra mötet verkade mer positiva till teamledare och ingen hade något 
emot idén, till skillnad mot föregående möte. De diskuterade istället formerna 
för teamledarskapet. Flera menar att det i större grupper redan är någon som 
är informell ledare och att det därför kan vara bra att ge den personen mer 
legitimitet. Även här diskuterades mötesfrågan. Många, både ledare och 
medarbetare menar att det är alldeles för mycket möten som det är och att det 
är för tidskrävande. Verksamhetschefen berättar, till följd av en fråga under 
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det andra mötet, att det pågår en diskussion om lokalfrågan på centrumnivå. 
”När jag vet något kommer ni att få veta” säger han. 
  
Ledningsgruppen uppmuntrade i samband med mötenas avslutande till en 
fortsatt diskussion inom grupperna om de frågor som tagits upp på mötena. 
Ledningen ville också ha gruppernas diskussioner nedskrivna på papper och 
sig tillhanda för att de skulle kunna sammanställa och återföra diskussionernas 
innehåll på ett Rehabmöte den 17 mars. Ledningen berättar också för 
personalen att de har möte varje vecka efter måndagsmorgonmötet, som är ett 
kortare informationsmöte för alla varje måndag morgon.  
 
Verksamhetschefen berättar efter det första mötet att cheferna tyckte att 
diskussionerna bland personalen var bra och att det gav ledningen mycket 
information. Han menar att Rehab är en ”botten upp-organisation” och att 
det därför är viktigt att arbeta med förankring bland personalen och att 
ledningsgruppen skall formas efter verksamheten. Han ser de två 
informationsmötena som starten på en process kring förändringen som sedan 
skall fortgå i diskussioner, där medarbetarna skall vara med och forma teamen. 
Han menar att de inte letar efter en optimal statisk struktur, utan en struktur 
där de kan förändra strukturen och ”trimma systemet fortlöpande”. Han tror i 
samband med mötena att de kommer att kunna sätta igång med 
teamledarfunktionen i slutet av april månad.  
 
De två mötena var ganska lika till innehåll och struktur men vissa 
modifieringar gjordes. Öppenvårdschefen menade efter mötena att hon 
uppfattade att det blev ganska lite reaktioner och att de flesta i personalen 
hade hört informationen tidigare. ”Det var väl inte heller något 
jättekontroversiellt som presenterades”, menar hon vidare. Hon tyckte att 
diskussionen var bra, kanske inte så mycket om själva organisationsstrukturen 
men om de frågor ledningen valde att ta upp, och att personalen efteråt 
informellt kommenterat mötena som positiva. Personalen tyckte enligt 
öppenvårdschefen att det var bra att informationen kom snabbt och att det 
fanns möjlighet att ställa frågor. Personalens reaktioner på mötena var att de 
hade hört det mesta förut. En ur personalgruppen säger att ”man har hört lite 
här och där” och att inget därför var nytt. Någon annan menar att ”vad skulle 
vi där, det här visste vi ju redan?”. En av dem som kände att hon inte hade 
förstått hur den nya organisationen riktigt skulle se ut innan, menar att hon 
efter mötet hade fått bättre grepp om bland annat teamledarfunktionen. Flera 
tycker att det är bra att de givits möjligheten att delta i diskussioner och att 
kunna säga sin åsikt. Någon upplever att ”det är nya djärva grepp att delegera 
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ut ett arbete åt deltagarna” och syftar då på den diskussion som initierades av 
ledningen att hållas i grupperna. Att de fick sitta i smågrupper och ”fundera ut 
saker”. Personen menar att det är något som kommit fram det senaste året, 
från personalkonferensen i augusti. Denne tror att det är ”något de har börjat 
köra med” och anser att det är bra att cheferna lyssnar och får information 
från många medarbetare.  
 
En av medarbetarna på öppenvården menar att de i hennes team är mycket 
positiva till att ha teamledare och att de har ett behov av att någon känner lite 
mer ansvar. Hon menar att riktlinjerna för teamledarens uppgifter och roll 
ännu inte är riktigt tydliga. En annan medarbetare i öppenvården menar att i 
hennes team är det inte alls så självklart med teamledare som ledningsgruppen 
verkar tycka. Någon berättar att verksamhetschefen uttryckt sig lite konstigt 
om det i fikarummet en dag och berättar att de i öppenvården som var 
närvarande vid det tillfället blev lite upprörda över att han uttryckte det som 
så självklart, eftersom de i öppenvården inte tycker att det är så självklart hur 
det skall fungera i deras verksamhet. Personen i fråga menar dock att de är en 
stark grupp och att de kan säga vad de tänker och tycker till sina chefer, 
åtminstone de som har arbetat ihop med verksamhetschefen under en längre 
tid. En medarbetare på slutenvården menar att de inte har pratat så mycket 
om hur de skall jobba i team men tycker att det är jättebra frågor. 
Respondenten menar att det får det ta i tu med efter sommaren, om inte 
ledningen ställer krav på att det skall göras tidigare. Personen i fråga menar att 
det inte känns så entusiastiskt med teamfunktionen än, innan de vet var de 
skall vara och när i tiden de skall flytta. På slutenvården upplever många en 
sorg över att deras gamla vårdchef skall sluta. De tror att det kommer bli bra 
med den nya chefen också, många har haft henne tidigare, men någon tror att 
det inte blir lätt att ta över eftersom den tidigare chefen var så omtyckt bland 
personalen. Någon funderar över hur det känns för den nya chefen att ”ha 
sjunkit i grader” och menar att det inte kan ha varit helt lätt.  
 
Förutom chefövergången den första mars och informationsmötena upplever 
många i personalen att det inte har hänt så mycket i förändringen under 
februari till början av mars och att ”folk är relativt lugna”. Verksamhetschefen 
upplever att det ”är lite trevande”. Verksamhetschefen upplever att det är 
förvånansvärt lite motstånd mot förändringen på Rehab och förvånansvärt 
mycket motivation. Han menar att han hade förväntat sig mer 
”tuggmotstånd” i processen, framförallt från den paramedicinska gruppen. 
Detta eftersom de på slutenvården får en sjuksköterska till chef och att de 
skall jobba i team och integreras med avdelningens personal. Han menar att 
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nästan alla kommentarer han har fått till sig är positiva. De som arbetar som 
vikarier har det dock fortsatt osäkert och de är oroliga över framtiden, menar 
flera ur personalen. Även Neurologens personal är oroliga och de på Rehab 
menar att även de påverkas av att Neurologpersonalen inte mår riktigt bra.  
 
Om förändringarna på Rehab säger någon ur personalen att de har skett på 
pappret men än så länge märks inga förändringar i verksamheten. Någon på 
slutenvården menar att den enda egentliga skillnaden är att paramedicinarna 
kommer att höra till avdelningen och att de kommer att ha samma chef, vilket 
respondenten uppfattar att alla tycker verkar bra. Själv tror respondenten att 
det kommer att bli bättre än förut när de hade olika chefer, eftersom det 
möjliggör att de två personalgrupperna blir mer jämställda. Respondenten 
menar att det är en allmän åsikt bland vårdpersonalen på avdelningen att 
paramedicinarna tidigare varit en väldigt stark grupp och att det nya sättet att 
organisera främjar samarbetet mellan de två grupperna på avdelningen. En av 
paramedicinarna på avdelningen menar att de var inne i förändringen redan 
innan det drog igång eftersom både de och avdelningen ville komma varandra 
närmare och någon menar att de därför har haft tur i den allmänna 
neddragningen, att de får fortsätta den utveckling som de redan hade börjat 
med. De flesta på Rehab verkar optimistiska och tror att det nya sättet att 
organisera kommer att bli bra, någon menar att det brukar vara lite 
inkörningsproblem i början vid förändringar och att det kan bli så nu också. 
Någon menar att det kommer att ta tid innan allt fått sina former, att det 
måste få ta tid och att det inte är bra att låsa sig vid första bästa struktur. Hon 
tycker att de skall sätta upp en struktur, prova det och sedan utvärdera. Det 
uttrycks ingen överdriven motivation till förändringen, utan någon menar att 
de accepterar faktum och jobbar på. Den nya organisationen hänger ännu lite i 
luften menar någon, som berättar att de väntar på att facken skall utse 
representanter till medbestämmandegruppen (MBG) så att den diskussionen 
kan komma igång och utgöra ett forum för information. Hon menar att ”det 
väl tar tid innan allt landar ordentligt”. På öppenvården menar någon att det 
finns vissa professioner som är väldigt ensamma och att det är viktigt att de 
ändå får information och utveckling. Den enda sjuksköterskan skall 
exempelvis få information från chefen på slutenvården framöver, som ju 
också är sjuksköterska, och sådana lösningar håller på att arbetas fram.  
 
Verksamhetschefen upplever att informationen har fungerat ganska bra 
ditintills i förändringsprocessen och att det finns två olika 
kommunikationsvägar, dels en formell och dels en informell. Den formella 
utgörs av informationsmötena och den diskussion som fördes där. Den 
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informella tycker verksamhetschefen är en stor styrka för Rehab, att de har ett 
ganska stort informationsflöde inom organisationen. Han tror att den 
informella kommunikationen egentligen är den viktigaste, att den största 
informationsmängden går den vägen och att den informationen tas på störst 
allvar. Han menar att det dock också finns en risk med det, exempelvis att 
något blir en höna av en fjäder, att information ändras på vägen. Han tror att 
den informella kommunikationen i det läget i förändringsprocessen är det 
mest effektiva och att ledningen försöker att stimulera den genom att ge och 
upprepa information på olika möten.  
 

”Jag tycker att hos oss är den informella kommunikationen, det är meningen 
att den ska finnas. Annars kan ju det vara ett hot mot organisationen med 
informellt ledarskap som kristalliseras ut ur den informella kommunikationen, 
så det kan ju vara ett bekymmer. Eller så gör man om det så att det faktiskt 
är en lite grann viktig del, och för oss måste det nästan vara en viktig del, det 
informella, eftersom det är så mycket kommunikation kring patienter hela tiden 
som löper och det i fikarum, och det ska vara så.” 

 
Verksamhetschefen ser det som sin uppgift att förmedla en konsekvent vision, 
att deras uppdrag är större än kliniken. Han försöker göra det genom att lägga 
in värderingsbudskap i de formella budskapen, exempelvis genom roliga serier 
som på informationsmötet. De har ett uppdrag att ge rehabilitering och bidra 
till funktionsförbättring för de med funktionshinder i Östergötland. Han 
menar att det i grunden handlar om att han ideologiskt måste tro på sitt 
uppdrag, för att då kommer han att kommunicera visionen i tid och otid. 
Säkert till allmän tröttsamhet emellanåt, säger han och skrattar. Han menar att 
det blir en annan kraft i det om han kommunicerar det han brinner för än om 
de håller mer formella uppträdanden.  
 
Enligt verksamhetschefen har personalen fått vara delaktiga i den interna 
förändringen på Rehab i allra högsta grad. Han menar att han endast har satt 
upp en målbild och sedan har det genomförts. Själv anser han att han mest 
har ”stått vid sidan om och njutit av det hela”. Rent formellt ligger alla beslut 
på verksamhetschefen att fatta men verksamhetschefen menar att de i 
ledningsgruppen har försökt samverka väldigt mycket. Han tror att det 
generellt finns en stor delaktighet på Rehab, att ledningen lyssnar väldigt 
mycket på vad som händer på golvet, och han tror att personalen upplever att 
de har en stor frihet att forma sin vardag och sitt sätt att organisera arbetet. 
Hur mycket beslutsbefogenhet sluten- respektive öppenvårdschefen skall ha 
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är enligt verksamhetschefen det som de skall forma framöver. Just nu 
diskuterar de så många frågor som möjligt tillsammans. 
 
Personalen anser att de inte fått vara delaktiga i processen fram till att de blev 
en egen klinik men efter den första mars menar flera att de upplever att 
ledningen vill att de skall vara delaktiga i planeringen framåt. De ser en tydlig 
delaktighet i att de fick vara med och diskutera teamledare och mötesformer 
på informationsmötena, något som flera uttryckt som lite överraskande då de 
hade trott att det endast handlade om ett informationsmöte. Flera upplevde 
det som positivt att ledningsgruppen samlade all personal och informerade när 
alla nya chefer var där. Verksamhetschefen menar att ledningen leder 
förändringen på Rehab genom att ge en målbild för vart de skall och sedan att 
stimulera en process hur de skall nå det målet, där medarbetarna diskuterar 
det. 
 

”Jag tror att det kommer att bli så att det blir lite trögt i början, folk håller på 
och formar sig någon sorts tankebild själva, och sedan kommer det att gå 
ganska fort när man väl sätter fart. Och man kommer att sätta igång och 
pröva det här och komma in i en entusiasm i den förändringen.” 

 
Slutenvårdschefen upplever att personalen på slutenvården är entusiastiska 
och positiva till att arbeta på det nya sättet och hon har inte stött på någon 
som sagt ”oh fy, det här tror jag inte ett dugg på”. Hon tycker det är viktigt att 
de provar ett sätt att organisera först och sedan får de se hur det fungerar. Om 
det inte blir bra är det inget de skall hålla fast vid. 
 
Öppenvårdschefen upplever att hon ditintills inte fått så mycket stöd som ny 
ledare och påpekar att hon är den enda i ledningsgruppen som inte varit chef 
förut. För hennes del har perioden kring de nya ledarnas officiella tillträde 
kretsat mycket kring mängder av ny information och administrativa uppgifter. 
Hon känner att hon har ett starkt stöd i sin grupp och menar att hon är en 
välkänd person sedan tidigare. Hon menar att det finns en kluvenhet i 
ledningsgruppen. Verksamhetschefen är mycket entusiastisk och även hon 
själv tycker att det skall bli jätteskoj men hon upplever att hon själv och 
slutenvårdschefen fortfarande har lite ouppklarad sorg med den gamla 
organisationen. De har inte riktigt hunnit sörja färdigt VRE och är därför inte 
riktigt klara att jubla än, säger hon och skrattar lite. Hon menar att den 
kluvenheten är något de i ledningsgruppen får tackla och leva med ett tag 
framöver. På Rehab arbetar sedan 1 mars två personer som skall bistå den nya 
öppenvårdschefen med det administrativa. Verksamhetschefen, som också är 
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chef på halvtid och arbetar halvtid som läkare upplever att det är ”lite på 
pottkanten” att jobba halvtid som chef i en förändringsprocess eftersom det 
också, för hans del, är mycket möten uppåt att delta i. Verksamhetschefen ser 
också en svårighet i att som ledare ständigt tvingas ha olika tidsperspektiv, att 
ha olika processer igång samtidigt. Han menar att de har en ”här och nu-
process”, en process som är på ett par års sikt och en som är på flera år 
framåt, kanske sex-åtta år. Svårigheten ligger i att dessa processer rullar på 
parallellt för honom samtidigt som han måste befinna sig ”här och nu” för 
personalen. Han tror dock att personalen har ganska stor förståelse för 
honom och att han är ganska vimsig ibland. 
 
I början av mars förekommer enligt personalen mycket rykten kring 
lokalfrågan och många undrar vart de kommer att hamna så småningom. Det 
förekommer mycket prat kring en eventuell flytt vissa dagar i fikarummet när 
nya rykten flammar upp, menar någon, men att det i stort är lugn stämning. 
Personalen menar att det fortfarande finns en sorg för att VRE är borta men 
att de pratar mindre om det nu än tidigare.  
 

4.3.8 Ramar sätts för införandet av den nya strukturen, mars-april 

Efter informationsmötena blir förändringsarbetet mer uppdelat mellan 
öppenvården och slutenvården och respektive avdelningschef får i uppgift att 
fortsätta diskussionen om hur organisationen skall se ut i de olika 
avdelningarna. Detta beror på att det ser lite olika ut i de två avdelningarna, 
öppenvården har kommit lite längre och arbetar redan i team medan 
slutenvårdens team först måste urskiljas innan arbetet med teamledare kan 
påbörjas. Verksamhetschefen menar att de skall hanteras som två olika 
processer framöver.  
 
Ledningsgruppen har sedan mars ledningsmöte varje måndag, för att sköta det 
dagliga, och strategimöten varje månad då strategifrågor med olika teman om 
verksamhetens utveckling tas upp. Det första strategimötet handlade om 
förändringsprocessen, nästa om avvikelsehantering och ytterligare nästa om 
kompetensutveckling. På strategimötet den 17 mars sammanfattade 
ledningsgruppen vad som framkommit i diskussionerna på 
informationsmötena och de diskuterade vad som skulle ske framöver. 
Verksamhetschefen menar att syftet med det var att ventilera upplevelsen av 
informationsmötena och skapa en känsla av om de i ledningsgruppen har 
samma bild av vad personalen upplever och känner, samt att lägga upp en 
riktning för processen. Öppenvårdschefen menar på mötet att när 
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verksamhetschefen kommer in i diskussioner så påverkar han hela 
personalgruppen och diskussionen förändras. Hon menar att de känner sig 
observerade och att även hon själv gör det. Verksamhetschefen var inte 
tidigare medveten om detta och gladdes åt att detta klargjorts för honom, han 
menar att ”det inte är meningen att det skall göra mer skada än nytta”. De 
diskuterar de för- och nackdelar med teamledare som personalen lyft fram 
under informationsmötena och kommer fram till att ett annat ord bör 
användas istället för teamledare, för att undvika att det blir en ytterligare 
ledningsnivå, då några ur personalen kommenterat det som förvirrande 
eftersom benämningen historiskt sett haft en annan innebörd. De beslutar att 
teamledaren istället skall kallas teamkoordinator men ändrar senare detta till 
teamsamordnare. Även personalens åsikter om mötesforum diskuteras. De 
kommer fram till att byta namn på ”Rehabmöten” till ”klinikmöten” för att 
kunna anpassa dem till verksamheten och byta innehåll samt ändra till att hålla 
dem en gång per månad istället för varannan vecka. Klinikmötet skall vara ett 
forum för verksamhetschefen att förmedla visionen och informera om 
övergripande saker, menar verksamhetschefen. Möten inom sluten- respektive 
öppenvård skall också hållas men med respektive chef.  
 
Även teamledarens funktion och hur de skall utses diskuterades på mötet. 
Ledningen kommer fram till att det är viktigt att teamledaren har stöd i teamet 
och att det därför är naturligt att teamen själva får utse sina teamledare. 
Ledningen bestämmer på mötet att detta skall presenteras på det Rehabmöte 
som skall hållas en timme senare. De formulerar tre, som de ser, 
huvudområden för teamens ledare och verksamhetschefen poängterar att ”det 
är viktigt att inte låsa sig vid något i detta skede”. Även tidsramar för valet 
ställs upp och de kommer fram till att teamen i öppenvården skall ha lagt fram 
förslag på teamsamordnare i vecka 15, alltså senast den 9 april. För 
slutenvårdens del beslutas att slutenvårdschefen skall ha möte med personalen 
och diskutera saken. Verksamhetschefen säger att han inte tänker gå in i 
diskussionen på slutenvården i detta skede, då han kan påverka för mycket. 
De beslutar också att de skall köra på det här sättet en tid och sedan utvärdera.  
 
På det efterföljande Rehabmötet hölls flera olika framföranden och 
ledningens information om de nya riktlinjerna blev ganska kortfattad. 
Omkring 22 personer från Rehab tog del av den information som gavs och 
över lag var det mest paramedicinare närvarande. Från slutenvården kunde 
observatörerna endast identifiera tre personer. Den kallelse som gått ut före 
mötet nämnde inget om information från ledningen om fortsatta riktlinjer i 
processen. Före mötet diskuterade några ur personalen vad som skulle tas upp 
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på mötet och någon menade att det skulle handla mest om den nya 
tandvårdsreformen. En person menade då att det inte var något som rörde 
henne och bestämde sig därför för att inte gå. Från personalen får 
observatörerna veta att många av dem som var där var det med anledning av 
att de skulle rapportera från en konferens som några varit på. 
Verksamhetschefen pratade lite kort om ”att klättra ur sina 
föreställningsramar” och sedan återgav cheferna för slutenvården och 
öppenvården sina gruppers diskussioner från informationsmötena ganska 
kortfattat. Verksamhetschefen informerade sedan om att de nu skall införa 
teamledare men byta namn till teamsamordnare, samt vad som ingår i dennes 
roll. Han menar att slutenvården och öppenvården är inne i olika faser varför 
frågan skall behandlas separat i de två grupperna. Han uttrycker sedan att för 
öppenvårdens del vill de att teamen själva skall föreslå teamsamordnare för 
ledningen, helst inom ”hanterbar tid”. Slutenvårdschefen menar att det skall 
diskuteras i slutenvården kommande vecka och att hon skall informera mer då 
eftersom de är så få närvarande på Rehabmötet. Verksamhetschefen berättar 
också att de skall byta namn på Rehabmöten till klinikmöten och ändra på 
strukturen.  
 
Närmare två veckor efter Rehabmötet menar samtliga ur personalen att det 
inte har hänt så mycket den senaste månaden. ”Det har inte varit något 
specifikt i förändringsprocessen, ingenting har hänt. Ingen information eller 
diskussion, har jag upplevt.”. De menar att det varit väldigt lite diskussioner 
och att inga direkta möten har hållits. Någon säger att det inte förs några 
diskussioner om teamledarskapet och tycker att det är lite märkligt. ”Jag vet 
inte varför det ligger nere, jag är lite så kluven fortfarande.” Flera menar att 
det har varit väldigt tyst om information från ledarna. 

 
”Det är ju ingenting som jag känner att det finns en massa frågetecken eller oro 
eller så just nu, … men det är mycket som man inte vet hur det kommer att 
bli. Men jag känner ingen oro för att processen går vidare, det gör jag inte.” 

 
Flera upplever att det inte har sagts något om när teamledare skall vara 
utsedda. Någon menar att ”jag tror att verksamhetschefen sade att han var 
tacksam för att få in förslag från dem som var intresserade men jag är inte 
säker”. Någon annan menar att de inom öppenvården inte har fått reda på 
något mer om teamledarfunktionen, ”inte när eller hur”. I slutet av mars 
påbörjas en ytterligare process som handlar om processkartläggning, vilket 
upptar mycket av personalens och chefernas tid. Denna process beordrades 
uppifrån och var därmed inget som ledningen på Rehab kunde påverka. 
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Verksamhetschefen påpekar att det är många processer igång samtidigt kring 
slutet av mars. Han säger att det nu måste de ro alla processerna i land. Vidare 
menar han att ledningsgruppen arbetar med en skrivelse där de förtydligar att 
de vill ha teamens förslag på teamledare klara till den 23 april, så att teamen 
och teamledaren kan börja formera sig från och med maj. Han menar att det 
pågår en diskussion i teamen om teamledarfunktionen och skrivelsen ser han 
som ett sätt att ge lite mer styrning åt den processen. Till efter sommaren 
räknar ledningen med att teamen skall fungera, menar verksamhetschefen. 
Verksamhetschefen har inte haft någon information med personalen mer än 
det Rehabmöte som hölls efter strategimötet den 17 mars. Han anser att det 
mötet blev lite kortfattat, bara information och ingen diskussion, och ser på 
det mötet som en punktinsats bland andra, ”för att hålla processen levande”. 
Även öppenvårdschefen menar att det mötet blev lite för hastigt och hade 
velat förbereda sig mer. Hon ångrar efteråt att de inte gick ut tydligare med 
när och hur teamledare skulle beslutas. Verksamhetschefen menar att en av 
anledningarna till att han valt skriva ett ”papper” om det är för att ”det inte 
skall bli hängande i luften”. Syftet med informationen på Rehabmötet var inte 
att nå fram med informationen bara genom den enda gången, utan tanken var 
att personalen skulle få feedback på de diskussioner som fördes på 
informationsmötena. Han anser att 
 

”Det värsta som finns är när medarbetare upplever att de får uppdrag att 
lämna åsikter och sedan är det ingen som tar vara på det. Det budskapet har 
vi förhoppningsvis fått igenom, att ’här har vi ägnat tid åt det och analyserat och 
funderat och det här blir kontentan av det’.” 

 
Verksamhetschefen menar att kommunikationen nu framförallt hålls inom 
öppen- och slutenvården med respektive chefer. Dagvården hade ett möte 
med öppenvårdschefen en knapp vecka efter informationsmötena, en ur 
personalen menar att de där ”pratade lite snabbt om teamledare”. Sedan dess, 
menar en ur öppenvården, har de inte haft något mer möte med 
öppenvårdschefen. Öppenvårdschefen menar också att de inte haft något 
möte med hela öppenvården sedan informationsmötet, utan istället har 
öppenvårdschefen gått ut med information via e-post. Anledningen till det är 
enligt öppenvårdschefen att personalen på öppenvården är mycket svår att 
samla på grund av att det är många spridda verksamheter där alla har olika 
scheman. Hon planerar att ha ett möte med hela öppenvården i slutet av april, 
början på maj. Öppenvårdschefen upplever att det har varit ganska tyst i 
hennes grupp kring teamledare, något hon tycker är lite förvånande. Hon tror 
att en av orsakerna kan vara att de inte satt någon deadline. För hennes egen 
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del tycker hon att ”det rullar på fort” och menar att för henne är det väldigt 
mycket nytt. Hon känner det som att de nu är mitt i processen och hon 
upplever att det är en ganska jobbig process eftersom så mycket är nytt. 
”Allting tar längre tid än vad jag tror att det skall göra”, menar hon. Även hon 
känner av att det är många processer samtidigt.  
 

”Jag tycker att jag har fått väldigt lite information och ganska lite stöd, 
samtidigt som jag inte har tid att få mer information och stöd, på något sätt, för 
att dagarna är så otroligt inrutade och inmutade.” 

 
Hon säger att hon hade önskat att hon jobbat heltid under den här 
förändringsprocessen och inte bara halvtid, ”det har varit kämpigt”, menar 
hon. Hon upplever att det har ”haltat lite” i ledningsgruppen på grund av att 
hon inte jobbar heltid som slutenvårdschefen.  
 
På slutenvården hålls avdelningsmöte varannan onsdag och den 24 mars hölls 
det första avdelningsmötet med den nya slutenvårdschefen. En ur personalen 
menar att nu märks det mer att de har fått en ny chef på slutenvården. I 
början av mötena har de möte gemensamt med Neurologen och bägge 
cheferna om gemensamma saker men sedan är de endast slutenvården på 
Rehab och slutenvårdschefen. På det första avdelningsmötet diskuterades 
både verksamhetsfrågor och frågorna från de båda informationsmötena. 
Chefen på slutenvården menar att hon har återrapporterat från 
informationsmötena vid flera tillfällen eftersom alla inte var med på 
informationsmötena och då endast få var med på Rehabmötet. Det har också 
diskuterats om team och hon tror att de flesta känner att det är ganska 
naturligt med ett hjärnskadeteam och ett ryggmärgsskadeteam på 
slutenvården. På avdelningsmötet kände hon att ”det vart diskussion på ett 
annat sätt” och tror att det kan bero på att de var en mindre grupp och inte 
hela Rehab samtidigt. Hon säger att personalen på slutenvården skall få ut lite 
riktlinjer och sedan ett datum för när teamledare skall vara utsedda. ”Tanken 
är nu att det sedan skall vara klart i april, så i maj kan vi börja jobba mer med 
teamledarna”, menar hon vidare. Hon säger att när teamledare är utsedda får 
de börja jobba i arbetsgrupper med hur olika saker skall vara, då hon anser att 
det är något de i ledningsgruppen inte kan göra.  
 
En ur slutenvårdsgruppen menar att denne och någon mer anser att det är för 
mycket information på de avdelningsmöten som varit och vill hellre ha 
information via e-post. Personen menar att de måste få ”känna på varandra 
först” och att det nog tar lite tid innan allt har hittat sina former. En av 
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paramedicinarna menar att de måste få till bra former för hur de som 
paramedicinare inte skall ”försvinna i något allmänt”, utan att de måste få 
möjlighet att utvecklas i sina professioner. Detta har de inte lyckats förmedla 
till den nya chefen, menar hon, och tror att missförstånden delvis kan bero på 
att slutenvårdschefen inte har arbetat så mycket på Rehab tidigare och därför 
inte vet riktigt hur paramedicinarnas roll inom rehabilitering fungerar och 
delvis på att chefen själv är sjuksköterska i botten. En ur 
slutenvårdspersonalen menar att de på det första slutenvårdsmötet pratade om 
att de skall gå vidare med det men att inget är bestämt. En person som tidigare 
tyckte att det verkade som om beslut om team och teamledare låg längre fram 
i tiden menar att det nu verkar som om de nu skall bestämma sig för vem som 
skall vara teamledare men vet inte när det skall ske. En annan menar att  
 

”Det skall bli skönt när man utser någon teamledare, tycker jag, det är bara 
att utse och prova, så att det kommer till skott nu. … Det går ju liksom inte 
att hålla på så här längre, det måste ju hända något, man kan ju inte bara 
hålla på och fråga ’vad tycker ni och vad tycker ni’, sedan måste det ju bli 
något.”  
 

Någon ur personalen på slutenvården menar att deras nya chef nu är 
närvarande på avdelningen nästan varje dag. Personen i fråga menar att den 
nya chefen är lyhörd för önskemål och att hon håller på och lär sig 
verksamheten. Någon menar att  
 

”Sen är ju slutenvårdschefen en sådan person att, som då när hon var VRE-
chef, så kom hon ju ner ibland till avdelningen och om hon hade ett ärende till 
vårdchefen så kom ju hon ändå förbi och sa ’hej, hej, hur är det och hur har ni 
det?’. Hon har alltid varit sån och det betyder mycket. Hon var ju inte vår 
närmaste chef, så man var ändå inte glömd och så där, det är ju alltid trevligt, 
och det hör man ju – det uppskattar ju alla.” 

 
Slutenvårdschefen anser att placeringen av hennes rum gör henne ”lite 
osynlig” i verksamheten på slutenvården. Hon sitter i ett eget rum i en 
korridor ”på andra sidan” än vad avdelningen ligger men hon arbetar på att 
hitta en lösning på det för att komma närmare sin personal. Hon upplever att 
det också finns en viss svårighet i att den gamla vårdchefen fortfarande finns 
kvar på avdelningen, eftersom hon är kvar på Neurologen fram till början av 
juni. Slutenvårdschefen menar att det kan vara svårt för personalen att veta 
vem de skall vända sig till och att det blir ganska mycket dubbelarbete för de 
två cheferna att hela tiden stämma av med varandra och föra vidare 
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information till varandra. Även några i personalen nämner att det är lite 
förvirrande vem som gör vad och när de skall vända sig till vem. Flera tycker 
dock att det är skönt att de två cheferna går parallellt under våren, att 
vårdchefen avslutar sitt arbete successivt. ”Det tror jag är rätt smart att göra 
så”, menar någon ur personalen, ”så att det inte är ’pang bom’”.  
 
En i personalgruppen menar att det känns som att alla går och väntar på 
någonting. ”Jag vet inte vad det är men det är väl att alla chefer skulle vara på 
plats och att MB-gruppen skall börja. Då kanske även det här med teamledare 
blir diskussion igen.” Alla facken har inte lämnat en lista på deltagare, menar 
någon, och därför har diskussionen i MB-gruppen försenats. Men nu skall 
första MB-mötet hållas i alla fall, på arbetsgivarens initiativ. Mötet har bokats 
till den 14 april. En ur personalgruppen uttrycker att 
 

”Jag tycker att det är så viktigt att MBG startar upp när det är något nytt, det 
är ju ändå grunden för hur vi ska fortsätta jobba ihop och planera. Det har 
inte dragit ut mycket men det bör vara klart nu tycker jag, och det tror jag fler 
undrar.” 

 
En annan medarbetare menar att när MB-gruppen börjar ha möten då kan de 
kanske fortsätta prata verksamhet och menar att ledningsgruppen troligen har 
diskuterat verksamheten men att den informationen inte har spridits ut till 
grupperna. En av respondenterna på öppenvården menar att de känner sin 
nya öppenvårdschef så väl sedan tidigare och att de därför känner sig delaktiga 
i förändringsprocessen. De vet hennes kompetens och kvaliteter. En annan 
medarbetare ur öppenvården menar att  
 

”Det stannar aldrig vid bara diskussioner och prat, utan där händer det saker, 
det är min erfarenhet av henne under många år.” 

 
En annan medarbetare på öppenvården menar att delaktigheten ”har legat 
nere” eftersom det inte har varit några stora diskussioner eller funderingar. 
Öppenvårdschefen anser att den formella delaktigheten inte har varit så hög 
eftersom det inte varit några fler informations- eller diskussionsmöten sedan 
Rehabmötet men att den informella delaktigheten är hög. ”Informellt är det ju 
fritt fram för personalen att komma till oss och säga vad de tycker och det 
finns det dem som har gjort”, menar hon. En ur personalen tycker att det är 
delaktighet samtidigt som ledningsgruppen verkar ha bestämt vissa saker 
redan när det diskuteras. ”Så ibland kan det också vara så att man är delaktig 
men ändå så vet man från ledningshåll ungefär hur man vill ha det”, menar 
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respondenten. Öppenvårdschefen menar att de kanske borde ha haft mer 
diskussioner och hon tror att de flesta känner att det har gått fort och att det 
”har skett en del över huvudet”. Verksamhetschefen menar att det är en stor 
delaktighet och att det nu påbörjas en diskussion och att ledningen lyssnar på 
hur personalen tycker att de skall organisera.  
 

”Problemet är snarast att även vid delaktighet så måste man ha en tydlighet så 
man vet inom vilka ramar man kan spela. Det är det här konstiga att ju 
tydligare ramar, desto större frihet kan man tillåta personalen och 
organisationen. Och det är en balansgång, så att säga, för annars blir folk 
osäkra om det blir för otydligt och flummigt.” 

 
Han tycker vidare att det känns som att personalen känner sig ganska trygg 
och framåtriktad i tron på verksamheten och förändringen ”även om de inte 
har bilden klar för sig hur de vill formera det”. Motivationen menar 
verksamhetschefen också är bra bland personalen och han säger att den här 
förändringen egentligen redan är förankrad, i en diskussion på 
Rehabkonferensen i augusti år 2003, och att det därför finns ”en röd tråd” 
genom processen. Öppenvårdschefen känner också att det finns en 
motivation bland personalen. Hon menar att det på öppenvården sedan länge 
finns en positiv inställning till de förändringar som genomförs nu. ”Det är 
egentligen något vi pratat om länge, det här med teamledare och samordning i 
öppenvården”, menar hon, ”så där finns det ju en gammal motivation till att 
göra de förändringarna”. ”Så det är mer motivation och väldigt lite motstånd”, 
menar hon vidare. Flera ur personalen upplever också att det finns motivation 
till förändringen och någon menar att det också finns en förhoppning om att 
de skall få flytta ifrån plan 18 till bättre lokaler. Någon menar att det 
fortfarande finns ett grundläggande motstånd mot landstingets förändring och 
undrar om någon egentligen tjänar på den stora omorganisationen men att de 
har accepterat hur det blir eftersom de inte kan göra något åt det. En person 
uttrycker att så länge de inte vet vart de skall flytta så lever drömmen om 
lokaler på markplan och menar att detta skapar lite motivation. Personalen 
upplever inte att det finns något motstånd mot förändringen på Rehab, någon 
menar att det varken är motstånd eller motivation. Flera ur personalen menar 
att stämningen är fortsatt god och en person menar att det har blivit lite 
lugnare på Neurologen och även att de korttidsanställdas situation har 
förbättrats något. De har jobbat på med massor av annat, menar en annan. 
Någon tror att om det hade varit ett motstånd så hade det varit mer 
diskussion.  
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”För så har det ju varit förut i förändringar som har varit ganska hotfulla, så 
har man ju diskuterat det mera. Nu tror jag ändå att man känner ett slags 
trygghet att det kan bli bra det här. Och därför så tror jag inte att det förs så 
mycket diskussioner”  

 
Personen menar att det kan bero på att de arbetsledare som valts har kunskap 
om verksamheten och att personalen därför inte upplever förändringen som 
hotfull. ”Och man har en vilja att det här skall bli bra”, menar respondenten 
vidare. En annan ur personalen uttrycker att  
 

”Jag tycker att det ska bli lite kul med den här omorganisationen, om man nu 
ska tycka det någon gång så är det kanske denna gången. Att vi inte är så 
himla drabbade och att mycket finns kvar av det vi har, och som att vi har 
blivit en klinik. Det hade varit mycket värre om vi hade blivit av med en massa 
arbetskamrater och kanske inte funnits till längre.” 

 
Verksamhetschefen är jättenöjd med hur ledningsgruppen fungerat så här 
långt. Han menar att målet är att de skall jobba ihop som en liten grupp och 
inte ha någon hierarki inom den gruppen, för att ”kunna jobba på det här 
informella”. Han menar att vissa andra saker som behöver effektiviseras och 
få bättre struktur på men att inte allting kan göras på en gång.  
 

”Jag tycker att vi har spänt bågen ganska hårt redan som vi har gjort, vi har 
nog spänt den fullt tillräckligt nu för det här pågående halvåret. Nu är det så 
att vi måste ta det i land.” 

 
Han menar vidare att de kan använda juni som en prövotid att börja formera 
och köra igång teamledarstrukturen efter sommaren. Han hade själv velat att 
de kommit dit lite tidigare men menar att det inte är någon vits att bli 
frustrerad över att det tar längre tid.  
 

”Problemet med att pressa tiderna är att man också tar över beslutsordningen, 
och vi har ju bestämt oss för hur vi ska göra för att få det här 
förankringsarbetet. Att teamen skall formas utifrån sina förutsättningar, och 
skulle jag gå in och skynda på den mycket mer då tror jag att jag skulle 
påverka den på ett negativt sätt.”  

 
Han menar att tydligheten skall ligga i visionen och det större perspektivet, 
inte i frågor från dag till dag. ”Om det inte finns ett behov av saker som 
behöver tydliggöras.” Slutenvårdschefen tycker också att det fungerar bra i 
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ledningsgruppen. Även öppenvårdschefen tycker att de har en bra 
ledningsgrupp och att klimatet i den gruppen är bra. ”Vi kan säga vad vi 
tycker i ledningsgruppen, så jag tycker att vi jobbar konstruktivt. ”Vi känner 
också varandra ganska väl i ledningsgruppen” menar hon. Öppenvårdschefen 
upplever dock att under de första två månaderna som hon varit chef på Rehab 
har förändringsprocessen varit lite trevande vad gäller organisation och 
styrning och att de har famlat för att hitta sina roller. Hon menar att de i 
ledningsgruppen ännu inte vet vilka beslut de kan fatta och att beslutsgången 
inte är fastställd. Hon tror att det beror på att de är nya som klinik, samt att 
verksamhetschefen och hon själv är nya i sina roller. Endast slutenvårdschefen 
har haft sin roll tidigare, fast på en högre nivå. Verksamhetschefen är mycket 
nöjd med de två chefer han har fått till medchefer och menar att de båda har 
stor potential att bli ännu högre chefer. Han menar att Rehab är lyckligt 
lottade som har fått två så kompetenta personer. Han har funderat på vad 
som skulle hända om någon av dem valde att lämna Rehab för ett annat 
uppdrag och tror att om det skulle ske under innevarande år så skulle det bli 
jätteturbulent för organisationen men att de om ett år möjligen skulle kunna 
slussa in någon annan. Bara inte båda två försvinner samtidigt. Han menar att 
han inte utgår ifrån att de kan behålla bägge cheferna och räknar med att de 
kommer att tappa någon av dem omkring år 2006. En av medarbetarna på 
slutenvården tror att verksamhetschefen kommer att stanna på Rehab och att 
slutenvårdschefen vill vara kvar på avdelningen under en lång tid, vilket denne 
ser som positivt.  
 

”Går hon in för någonting så går hon in för det helhjärtat, hon ger sig inte 
förrän det blir bra och sen kanske hon tittar åt ett annat håll” 

 

4.3.9 Nya strukturer skall tas i bruk, slutet av april – början på maj 

Verksamhetschefen säger i slutet av april att ”det som har hänt kring det här 
med teamarbete och så, det är att vi har försökt att pressa på det lite granna så 
att det pågår en diskussion”. Flera i personalen menar i slutet av april att det 
fortfarande inte har hänt så mycket och syftar då på de senaste cirka sex 
veckorna. Flera på öppenvården upplever att det har pratats mycket lite om 
teamledare och att de inte har ”kommit vidare i diskussionen”. De har inte fått 
någon mer information och det har heller inte diskuterats spontant, menar 
flera. Någon uttrycker ett behov av mer struktur och tydlighet från 
öppenvårdschefens sida vad gäller hur arbetet med teamledare skall fortgå och 
en annan person menar att det är svårt att diskutera när de inte vet formerna 
för teamledare. De menar att de ännu inte har haft något möte hela 
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öppenvården ensamma med sin chef och de känner att de ligger lite efter 
slutenvården, eftersom teamledarrollen skulle ha varit klar vecka 18. Någon 
menar att det finns naturliga orsaker till förseningen, som tidsbrist.  
 
Flera i personalen hade helt missat det datum som ledningen beslutat var sista 
dag för inlämning av förslag på teamledare. På måndagsmorgonmötet den 19 
april sade ledningen till personalen att ett datum satts till den sista april att 
bestämma teamledare. Detta hade många i personalen missat, både i 
slutenvården och i öppenvården, och någon menar att ”alla vart chockade”. 
Ledningen menade då att detta hade personalen meddelats även tidigare, men 
det var det många som inte hade hört menar någon. Även ett skriftligt 
meddelande hade gått ut från ledningen, vilket sattes upp på anslagstavlan i 
personalrummet. Verksamhetschefen sade sedan på ett möte måndagen den 
26 april 2004 att öppenvården skulle kunna köra igång med sina teamledare 
från 1 maj men det menar en ur personalen är rent önsketänkande från hans 
sida. Någon menar att det inte verkar som om verksamhetschefen tror att 
öppenvården har kommit längre i sina diskussioner om teamledare än de har 
och menar att för dem är det inte en så enkel förändring som han verkar tro. 
Alla team hade vid det laget inte pratat om teamledare alls i stor utsträckning 
och alla team hade inte ett förslag på teamledare klart. En person menar att de 
fått nya direktiv från öppenvårdschefen om att teamledare på öppenvården 
skall vara klart till den 15 maj. Flera menar att teamen tenderar att skjuta 
beslutet om förslag på teamledare framför sig. På måndagsmötet berättade 
verksamhetschefen också att en arbetsbeskrivning på vad teamsamordnaren 
skall ha för uppgifter tagits fram. En av medarbetarna på öppenvården menar 
att rutiner för informationsspridning ännu inte fungerar och menar att om 
någon missar ett måndagsmöte så är det inte säkert att den informationen som 
tas upp där sprids ut till alla. Också verksamhetschefen upplever att de ännu 
inte hittat formerna för information och kommunikation. En ur personalen på 
öppenvården anser att det enda som har hänt den senaste månaden är att de 
har pratat lite om teamledare och att det äntligen har hållits ett MB-möte. Från 
det mötet, som hölls den 14 april, rapporterades att det inte gavs någon direkt 
information som rör förändringsprocessen på Rehab utan att det där 
diskuterades mer praktiska frågor. Verksamhetschefen är också glad att MB-
möten har kommit igång och han menar att han ”bad dem att kunna ha dem 
mer som ett bollplank i diskussionen också, vilket de var positiva till och då 
ger ju det mig en möjlighet att få signaler om vad som händer”. 
 
Öppenvårdschefen menar att det varit ganska mycket information den senaste 
tiden, eftersom MB-möten har kommit igång och att Rehabmöten fungerar 
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som de skall. Det som hon tycker inte har kommit igång är informationen till 
öppenvården, vilken hon själv håller i. Hon berättar att ett möte för hela 
öppenvården är bokat till början av maj och att informationen till 
öppenvården ditintills har skett via e-post, något hon inte tycker är optimalt 
eftersom det inte möjliggör någon diskussion. Problemet har varit att det inte 
gått att boka in något möte tidigare på grund av hon inte har haft tid att samla 
hela öppenvården och att den är svår att samla eftersom många i personalen 
tillbringar en stor del av sin arbetstid på hembesök och annan verksamhet 
utanför US. Även medarbetare påpekar att öppenvårdspersonalen är svåra att 
samla på grund av de spridda verksamheterna. En ur personalen uttrycker att 
hon tycker att informationen via e-post fungerar jättebra eftersom då får de 
del av informationen snabbt. Öppenvårdschefen tycker att det också har varit 
mycket informell kommunikation, som i korridoren och i fikarummet, samt 
att många kommer in till hennes rum och pratar. En ur öppenvården menar 
att de har bokat ett första möte till den 26 maj.  
 
En av respondenterna på öppenvården menar att öppenvårdschefen ännu inte 
riktigt hittat och markerat sin roll som chef ännu. Chefen för öppenvården 
upplever i slutet av april att smekmånaden nu är över för hennes del. Hon 
menar att personalen i början hade mer tolerans för att hon var ny chef men 
att de efter ett par månader börjar ställa krav på att det skall hända saker och 
att hon skall finnas på plats. Hon upplever själv att hon inte har tillräckligt 
med tid för att driva processen framåt på öppenvården och hade önskat att 
hon inte endast arbetade halvtid på Rehab i detta skede. Öppenvårdschefen 
menar också att det känns svårt för henne att tillfredsställa alla olika 
personalgruppers utvecklingsbehov, hon känner sig otillräcklig där. Personalen 
på öppenvården som inte har samma profession som sin chef verkar inte 
tycka att det är något problem att deras chef tillhör en annan yrkeskategori. 
De menar att det handlar mycket om att de har förtroende för personen som 
är chef. Flera menar dock att de hade varit mer tveksamma och oroliga om 
någon de inte kände eller hade förtroende för hade haft chefsrollen. Någon ur 
personalgruppen menar att hon litar och tror på öppenvårdschefen och vet att 
hon bara jobbar halvtid och därför har lite större acceptans för att saker och 
ting inte händer. ”Hade jag haft någon som chef som jag inte trodde på så 
hade jag nog reagerat annorlunda.”  
 
Slutenvården hade avdelningsmöte den 21 april och chefen för slutenvården 
menar att de då förde diskussioner om hur personalen skall jobba i teamen. 
Hon menar att det blir två team i slutenvården och de diskuterade på mötet 
vilka som skall höra till vilket team. Slutenvårdschefen har därefter gett 
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personalen på slutenvården viss struktur att gå efter i framtagandet av 
teamledare i form av förslag på olika sätt att dela upp personalen i team samt 
riktlinjer för vad teamledarens uppgifter skall vara. Hon har också tagit fram 
underlag för vilka som skall ingå i de två olika teamen. Sedan är det enligt 
henne upp till teamen att ta fram vem som skall bli teamledare i respektive 
team. På avdelningsmötet den 28 april diskuterade personalen mer om 
uppdelningen och teamledare. Då fick teamen också tid avsatt att gå ifrån 
verksamheten och prata ihop sig i teamen. På de mötena valdes två teamledare 
ut, en i varje team. En medarbetare menar att det är ett underligt förfarande 
att medlemmarna i teamet skulle säga vilka de skulle kunna tänka sig och 
sedan rösta. Medarbetaren tycker att det istället borde ha gått till så att de 
frivilliga fick träda fram och att avdelningschefen sedan beslutar om vem som 
skall bli teamledare. Personen i fråga menar att det nu ”vart väldigt bra i alla 
fall”. Respondenten gillar inte den informella kommunikation som ledningen 
skapade genom detta röstningsförfarande om att ”vem tycker du skall bli” och 
så vidare. En annan person i slutenvården tycker att det fungerat jättebra 
eftersom en person anmält sig frivilligt och sedan sade alla i gruppen att de var 
överens om att den personen blir bra. Verksamhetschefen menar att det blev 
som han hade hoppats, att det är en från den paramedicinska gruppen och en 
från omvårdnadsgruppen. 
 
En person på slutenvården berättar att de nu håller på att ta upp en gammal 
funktion, med två team på slutenvården. Denne menar att teamen inte 
fungerat de senaste åren men att innan det så fanns det ”ett rött och ett blått 
team” på avdelningen. Personen menar att det är viktigt för att personalen 
skall kunna få fortbildning och tror att det kommer att bli bra. Denne menar 
att ”kommer vi bara i närheten av hur bra det var då så blir det jättebra” och 
att det kan bli ännu bättre. En annan respondent på slutenvården menar att 
det blir bra med teamledare eftersom det behövs någon som ser till att saker 
inte rinner ut i sanden. Någon menar att det finns ”en oerhörd motivation” till 
det nya sättet att organisera i team bland personalen och har inte märkt av 
något motstånd mot det alls. Det är också flera som känner motivation till att 
organisera på det nya sättet, med en slutenvårdschef och en öppenvårdschef. 
De flesta verkar tycka att det bli bra att paramedicinare och 
omvårdnadspersonal kommer varandra närmare och någon menar att de nu 
inte blir så mycket ”vi och dem” utan mer ”vi och dem” fast 
slutenvård/öppenvård. Någon menar att delaktigheten i teamledarfunktionen 
varit för hög och hade önskat mer struktur från ledningshåll, medan en annan 
tycker att det har vart jättebra och menar att ”alla har fått säga sitt, verkligen”. 
Slutenvårdschefen menar att det nya måste få ta tid och sjunka in lite  
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”För man kan inte driva för hårt heller, så det har vi sagt att det viktiga är att 
det blir klart vem som ska vara teamledare och att öppenvårdschefen och jag får 
träffa dem innan sommaren och bestämma hur man ska jobba. Sen får man ta 
sats efter sommaren.” 

 
Hon tror att vissa är otåliga och tycker att det aldrig kommer igång men 
menar att det är svårt med deras verksamhet eftersom det dagliga arbetet med 
patienterna ständigt pågår. ”Vi måste ju sköta allt som vanligt ändå, så de här 
mötena och träffarna när vi skall prata om hur vi skall göra, det är ganska så 
svårt när man inte kan dra ner på verksamheten”, menar hon. Hon tycker att 
stämningen på avdelningen är avhängig hur mycket personalen har att göra 
och hur vårdtungt det är med patienterna.  
 
Öppenvårdschefen upplever att den nya strukturen riskerar att öka klyftan 
mellan öppenvården och slutenvården jämfört med den tidigare 
organisationen. Exempelvis fungerar inte samarbetet mellan personalen lika 
bra som förut med att täcka upp för varandra vid frånvaro, menar hon. Även 
personal på slutenvården har uttryckt att samarbetet inte fungerar som förut, 
exempelvis gällande samarbete vid semestrar. Öppenvårdschefen menar dock 
att det är för tidigt att säga än och att det kanske är något de kan göra 
någonting åt. ”Men det känns ju inte som att vi har närmat oss varandra i den 
här organisationen”, menar hon. Flera hoppas att slutenvårdschefen och 
öppenvårdschefen skall samarbeta väldigt mycket ”för att det skall gå att få 
ihop båda sidor”. Slutenvårdschefen ser också en nackdel i den nya 
organisationen att en person skall ha hand om utvecklingen för alla olika 
professioner och menar att hon och öppenvårdschefen kommer att få prata 
mer om hur de skall få till det för yrkesgrupperna. Hon menar att de inte skall 
jobba öppenvården och slutenvården för sig med de frågorna utan att det får 
vara professionerna ihop i hela kliniken. Hon menar att så långt har de inte 
kommit än. Även hon är frustrerad över att det ständigt läggs på dem uppifrån 
att påbörja nya processer, vilket de inte kan påverka, och som ständigt 
försenar förändringsarbetet. Ett exempel är att det bestämts uppifrån att alla 
sjuksköterskor och undersköterskor skulle gå en utbildning i ”Labros” under 
våren, vilket tog mycket tid från införandet av den nya organisationen. Chefen 
för slutenvården menar också att hon har försökt att  
 

”Tona ner det här med teamledare och teamarbete lite. Jag tror inte att man får 
se det som att nu kommer team och det kommer lösa allt som vi har haft 
problem med men det finns ändå en möjlighet att lösa. Det är ändå vi som 
individer som måste jobba i teamet med problemen” 
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Öppenvårdschefen känner att det i slutet av april finns en lite smått irriterad 
stämning som har att göra med att de fortfarande bor ihop med Neurologen. 
Personalen undrar hur det skall bli och hur de skall ha sina möten. Hon menar 
att nu, eftersom de är en egen klinik så vill de vara det fullt ut, och att det är 
svårt att hantera det eftersom de byggt upp ett samarbete med Neurologen 
under så lång tid. Öppenvårdschefen menar att de till hösten måste de 
bestämma hur möten skall se ut och vilka som skall vara med, så att alla är 
överens. Hon tror att det börjar kännas nu därför att  
 

”Det andra har lagt sig, då kan man börja se framåt och börja fundera. Innan 
var det mer att man skulle driva runt och finna sin nya organisation. Nu har 
den satt sig och nu börjar man med andra saker och då är det lite småirriterat 
här i stugorna.” 

 
Slutenvårdschefen menar också att det ibland är svårt att fortsätta jobba ihop 
med Neurologen nu när de vet att de skall skiljas åt. Hon upplever att de 
jobbar bra ihop och att det fungerar bra men att det inte finns något driv för 
att få det att fungera bra, eftersom alla vet att de så småningom skall flytta isär. 
Hon menar att det skulle vara skönt om det fick bli nu men att det inte är 
något de kan påverka.  
 
Verksamhetschefen upplever att personalen på slutenvården har stor 
motivation till det nya som händer på Rehab. I öppenvården så varierar det 
lite grann, menar han, ”det finns en viss tröghet i vissa av öppenvårdsteamen, 
som nästan förvånar mig och de tar jag som ett tecken på att de har varit så 
låsta under så lång tid, så oförändrade personalmässigt och på andra sätt, så att 
det finns en konservatism i systemet som är lite för uttalad, när vi går mot ett 
förändringsarbete”. Han menar att det är normalt mänskligt beteende att 
”man ser behovet av en förändring, samtidigt som man då är lite rädd för att 
de på ett negativt sätt ska påverka det egna arbetet”. Verksamhetschefen 
berättar att han kan känna lite frustration över att det inte går tillräckligt fort, 
han skulle vilja ha morgondagens bild här redan nu, och menar att han måste 
tygla sin otålighet  
 

”Eftersom det är mycket så, min uppgift är ju att ligga före tankemässigt. Det 
är ju enda skälet till att jag ska vara chef egentligen. Det är att jag ska ha en 
tanke om vart fartyget ska gå, för annars kan man byta ut mig i morgon, 
tycker jag, om jag inte hade det.” 
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4.3.10 Framtiden 

Slutenvårdschefen anser, i slutet av april, att arbetet i den nya organisationen 
pågått för kort tid för att en utvärdering av organisationsstrukturen skall 
kunna göras vid denna tidpunkt. Hon menar att de får fortsätta arbeta på 
samma sätt ett tag till och dra upp riktlinjer för arbetet i den nya strukturen 
för att sedan kunna utvärdera fördelar och nackdelar. Hon menar att det inte 
finns något mål i sig att behålla den här strukturen om det inte fungerar bra 
men att det måste få ett bra tag på sig eftersom hon menar att ”man inte 
ändrar ett arbetssätt i en handvändning, vi går förskräckligt mycket på invanda 
rutiner, så det måste få ett tag på sig och sedan måste det utvärderas”. 
Slutenvårdschefen menar att ledningens uppgift i förändringsprocessen har 
varit att peka ut riktningen och inte precis vilken väg de skall gå dit, utan mer 
målet, och att gruppen sedan bestämmer hur de skall nå dit. 
Verksamhetschefen menar att han ”tycker att målet är viktigare än vägen”. 
Han säger följande om ledningens roll i förändringen 
 

”Vår uppgift är att peka ut riktningen, och det är väldigt centralt att ge 
medarbetarna en känsla av förtroende och tillit att klara att gå på den vägen.” 

 
Verksamhetschefen tror att det kommer att fortsätta att vara ett sökande efter 
formerna ganska så mycket även framöver. Perioden maj till augusti planerar 
ledningen att använda för att starta upp funktionen med teamledare och 
teamledning. Verksamhetschefen berättar att det kommit upp önskemål om 
att varje team som bildas med teamsamordnare skulle få en dag med mera 
”lära känna-aktiviteter” så det skall de köra i gång i augusti. Och till första 
september är det ”skarpt läge”, då skall strukturen vara satt och fungera. ”Så 
kör vi in under hösten och våren och sedan ska vi utvärdera det då”, menar 
han. 
 

”Sen ska ju det hamna in i den här vanliga lunken i kontinuerligt 
förbättringsarbete att man slipar, och hittar former och förändrar lite granna, 
men inte i de här stegen. Utan vi går från det stora stegen till de små stegen. 
Det som kallas för kontinuerligt förbättringsarbete.” 
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5 Induktiv tolkning 
Den induktiva tolkningen av empirin syftar till att ge en bättre överblick över det empiriska 
materialet och utgör en grund för den fortsatta tolkningen med hjälp av teorier. Kapitlet 
presenterar den tolkning vi gör av förändringen på Rehab sett ur de valda perspektiven och 
de teoretiska utgångspunkter vi har valt. Därefter utkristalliserar vi ett antal faktorer vi 
tolkar som relevanta och framträdande i förändringen på Rehab.  
 

5.1 Tolkning av uppfattningar om förändringen 
Utifrån förändringens kontext, innehåll och process vill vi försöka förstå och 
tolka ledningen av förändringsprocessen och reaktionerna bland personalen.  
 

5.1.1 Kontext 

Ledningen av förändringen på Rehab och personalens reaktioner påverkas av 
kontexten, tolkar vi. Något som har påverkat processen i hög grad anser vi 
vara det faktum att landstingsledningen beslutat om en omorganisation som 
inte är önskad av personal och nya chefer på Rehab. Många på Rehab menar 
dock att de har varit med om många förändringar och därför inte orkar bry sig 
så mycket. Även det faktum att Rehab verkar ha en stark organisationskultur 
och individer med liknande referensramar inverkar på förändringen. Det som 
personal och ledning på Rehab refererar till som ”Rehabandan” verkar för den 
iakttagande spela en roll, där framförallt det öppna klimatet gör att personalen 
känner att de kan komma till sina chefer med frågor och funderingar. De 
verkar vana att diskutera informellt om patienterna, vilket vi tolkar möjliggör 
informell kommunikation och gör att ledningen får reda på vad personalen 
tänker och tycker i förändringen. De som arbetar på Rehab verkar också vara 
starka individer, många av dem, och flera uttrycker att detta behövs inom 
Rehabilitering eftersom arbetet med patienterna är ganska psykiskt krävande. 
Vi har sett att de individer som gillar att arbeta med den sortens patienter har 
rätt lika grundvärderingar och tror att det är en fördel i förändringsarbete att 
personalen känner sig trygga i sig själva och i sin yrkesroll. Detta, vill vi 
påpeka, är inte en allmängiltig iakttagelse, utan gäller främst de personer vi har 
haft kontinuerlig kontakt med. Den korttidsanställda personalen verkar 
exempelvis ha haft det mycket svårare i den här processen.  
 
En annan kontextfaktor som är tydlig i ledningen av förändringen och 
personalens reaktioner på ledningen är tidsbrist. Landstingsledningen sade 
redan den 17 oktober år 2003 att de ville ha en snabb process och flera på 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

INDUKTIV TOLKNING 
 
 

 
91

Rehab menar att det har gått alldeles för fort och att ledningen därför inte har 
haft så stor möjlighet att förankra den nya organisationsstrukturen och den 
nya ledningsgruppen. På Rehab pågår också många processer parallellt och 
många av de nya processerna åläggs dem uppifrån att genomföra. Flera nya 
processer drar igång under tiden vi följer förändringsprocessen och det tar tid 
från införandet av den nya organisationsstrukturen. Både verksamhetschefen 
och den nya öppenvårdschefen arbetar dessutom endast halvtid som chefer. 
Samtidigt som förändringen fortsätter verksamheten som tidigare utan 
uppehåll och personalen och cheferna får arbeta med förändringsarbetet 
utöver sitt vanliga arbete.  
 

5.1.2 Innehåll 

Innehållet i förändringen på Rehab verkar också ha stor betydelse för hur 
ledningen leder förändringsprocessen och hur personalen reagerar. 
Verksamhetschefen verkar ha tagit tillfället i akt att när landstinget beslutar att 
omorganisera också förändra Rehabs organisation för att bättre passa den 
övergripande visionen. Den nya ledningsmodellen är tänkt att bättre spegla 
verksamheten och är vad vi har förstått lite unik inom vården. 
Verksamhetschefen valde att ”gå emot strömmen” och omorganisera 
ledningen efter hur verksamheten ser ut istället för att ha chefer indelade efter 
personalens professioner. Många trodde att det skulle vara mer motstånd mot 
förändringen på Rehab men det visade sig utebli, vad vi har kunnat se. Flera 
på Rehab menar att den förändring som nu genomförs ligger i linje med vad 
både slutenvården och öppenvården redan börjat arbeta mot innan och att det 
därför inte känns så konstigt. Samtliga ur personalen och de båda nya cheferna 
känner dock ett starkt motstånd mot den stora förändringen där VRE togs 
bort och de gamla nätverken bröts sönder, vilket vi anser också har präglat 
motivationen i förändringen. Många verkar känna en uppgivenhet och ett 
motstånd mot att allt det som de kämpat med att arbeta fram inom VRE bara 
kunde slås sönder i en handvändning. Även det faktum att de splittras från sin 
sambo, Neurologen, verkar ha varit en påverkande och försvårande faktor i 
förändringen. Många i personalen på Rehab har varit bekymrade över hur 
Neurologpersonalen har det och mår.  
 
Något vi ser att personalen och cheferna upplever har påverkat 
förändringsarbetet är att ”det inte blev värre än det är”. Många är glada över 
att ha sina arbetskamrater och patienter kvar och menar att de i stort sett 
jobbar på som tidigare. En ytterligare underlättande faktor som alla lyfter fram 
är att de nya cheferna är kända i organisationen sedan tidigare och att de 
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känner till verksamheten på Rehab. Flera har sagt att de chefer som blev är de 
bästa de kunde tänka sig i de nya rollerna och verksamhetschefen verkar 
mycket nöjd. De nya cheferna verkar ha ett stort förtroende bland personalen 
och medarbetarna känner sig inte oroliga eftersom de litar på att alla vill att 
det skall bli bra och att det därför kommer att bli så. Vi har också sett att 
ledningen på Rehab upplever den interna omorganisationen som mycket 
större och mer omfattande än vad personalen gör. Personalen har, till skillnad 
från ledningen, över lag haft svårt att svara på hur de upplever att 
förändringsprocessen leds. Detta tror vi beror på dels att de upplever det som 
att det inte är så mycket som har förändrats och dels på att de till stor del 
arbetar vidare som förut medan det för ledningsgruppen är mycket som har 
förändrats. Det är också något av en chefs jobb att reflektera över sitt 
ledarskap, till skillnad från medarbetaren som mer funderar över det dagliga 
arbetet med patienterna. Vi har dock sett att personalen insett vikten av att 
omorganisera strukturen när Rehab blev en klinik.  
 

5.1.3 Process 

Förloppet i förändringen kan beskrivas som att verksamhetschefen först hade 
en vision om hur han ville att verksamheten skulle se ut om ett antal år. Under 
hösten år 2003 fick han sedan i uppdrag att organisera den nya kliniken och 
tog då fram en ny organisationsstruktur för kliniken, som han menar passade 
in i den vision han redan hade. Därefter var tiden inne att implementera den 
nya klinikens organisation och detta arbete pågick sedan under hela våren. 
Både chefer och anställda påpekar vikten av att testa och se, de får prova den 
nya strukturen och sedan utvärdera och ändra det som inte fungerar. Detta 
skede ligger dock utanför den främre gränsen för vår studies räckvidd. 
 
Förändringsprocessen på Rehab präglas av en tidsaspekt som blir allt mer 
utdragen, erfar vi. Inledningsvis var förändringstempot väldigt högt, vilket 
samtliga på Rehab upplever. Från det att rykten började cirkulera under 
hösten och landstinget informerade om den stora omorganisationen i oktober 
hände allt i väldigt snabb takt, eftersom den nya kliniken skulle implementeras 
från årsskiftet. Alltsedan tumultet och oron i personalen innan alla 
förändringar blev tydliga och de nya cheferna klara, har processen ”rullat på” 
lugnare. Från det att personalen insåg att det inte skulle bli så stora 
förändringar för deras del har processen präglats mer av att personalen 
upplever att det inte har hänt så mycket än av ett högt förändringstempo. De 
flesta av de deadlines som ledningen satte upp inledningsvis har förskjutits 
framåt i tiden och stundtals har viss frustration funnits bland personalen, och 
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ibland även hos ledningen, över att inget händer. För att leda processen 
framåt har verksamhetschefen använt sig av sin övergripande vision och sedan 
har ledningen gett mer detaljerade direktiv i processen. Detaljstyrningen gällde 
främst hur organisationen skulle se ut och den övergripande strukturen. 
Verksamhetschefen menar att han har lyssnat på personalens åsikter vid 
framtagandet av den nya strukturen. När detta var beslutat inbjöds personalen 
att diskutera hur de ville jobba i den nya strukturen, vilka som skulle vara 
teamledare och vad de skall göra. Riktlinjerna för dessa beslut hade då till viss 
del redan utformats av ledningen. Information och kommunikation har varit 
viktiga verktyg för ledningen i ledningen av förändringsprocessen. 
Information samt informell och formell kommunikation har påverkat hur 
personalen känner sig delaktiga i processen och att det har fungerat har varit 
avgörande för hur förändringsprocessen drivits framåt, anser vi.  
 

5.2 Centrala faktorer i förändringen 
För att kunna förstå och tolka förändringen på Rehab har vi valt ut ett antal 
omständigheter vi tolkar som centrala av det vi sett i kontext, innehåll och 
process. Vi menar att följande faktorer har varit centrala för ledningen av 
förändringen på Rehab och personalens reaktioner, vilket ligger till grund för 
senare val av teorier och tolkning.  
 

5.2.1 Två processer i en 

Förändringen på Rehab har präglats av att det är två förändringar i en, vilket 
påverkar hela förändringsarbetet.  
 
Landstinget beslutar  
I det första är det landstingets beslut att omorganisera, och att däri ta bort 
Neurocentrum, som är förändringen. Detta beslut var inte förankrat i 
organisationen alls och samtliga vi har talat med verkar vara emot det. Många 
mådde dåligt av den processen. Till följd av denna omorganisation har Rehab 
blivit en egen klinik och det är inget som ledningen eller personalen har 
kunnat påverka.  
 
Ledningen på Rehab genomför och beslutar 
På kliniknivå fick verksamhetschefen i uppdrag att organisera det nya Rehab 
och att ta fram en ny organisationsstruktur. Den struktur som valdes är enligt 
flera lite annorlunda än den brukliga och var egentligen inte ett måste. De 
kunde exempelvis ha valt att organisera enligt det gamla mönstret med en 
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vårdchef och en paramedicinsk chef. Vi tolkar det som att verksamhetschefen 
tagit tillfället i akt, när landstinget ändå omorganiserar, att se till att forma 
organisationen att bättre passa hans övergripande vision om hur 
verksamheten skall se ut i framtiden. I samband med omorganisationen där 
Rehab blev en egen klinik valde verksamhetschefen att också förtydliga 
teamstrukturen och göra teamen mer självständiga genom att förorda teamen 
att utse teamsamordnare. Även denna förändring var självvald från 
verksamhetschefens sida. 
 
Flera av de ”nya” sakerna är i själva verket inte så nytt, har det visat sig att 
personalen tycker. På öppenvården har de länge velat jobba mer tillsammans 
och med den person som chef som också blev det i och med förändringen. På 
slutenvården har personalen också haft önskemål om att omvårdnadspersonal 
och paramedicinare skulle komma varandra närmare, vilket de borde göra 
med en och samma chef. De ur omvårdnadspersonalen som har jobbat ett tag 
har dessutom jobbat i team på slutenvården tidigare och tyckte att det 
fungerade väldigt bra. Det som personalen på Rehab kunde ha haft något 
emot är det faktum att vissa får en chef med en annan profession men det har 
vi inte upplevt att de har.  
 

5.2.2 Tidsaspekt 

Hela förändringen gick från början väldigt fort vilket har fått effekter på 
möjligheten att förankra organisationen hos personalen och besluten fattades 
av cheferna. Personalen och cheferna hann inte sörja den gamla 
organisationen innan den nya implementerades och flera menade ända in i maj 
att det fortfarande fanns en sorg över att det gamla försvann och att de helst 
av allt hade velat ha allt kvar. I och med den tidsbrist som rådde i det 
inledande skedet av organiserandet hann inte alla saker falla på plats, menar vi. 
Vissa saker har fått justeras på vägen och den ursprungliga planen har 
reviderats ett flertal gånger. Verksamhetschefen säger också att allt tar längre 
tid än de hade trott från början i processen och det verkar vara ett långdraget 
förankringsarbete att få med sig all personal. Tempot i förändringen verkar ha 
varit centralt för hur mycket personalen har hängt med. Bristen på tid och 
kravet på ett snabbt genomförande har gjort att de inte hunnit förankra 
organisationsstrukturen hos personalen.  
 
Vi ser en viktig tidsaspekt också det faktum att verksamhetschefen passade på 
att genomföra organisationsförändringen i samband med att landstinget 
organiserade om och Rehab blev en egen klinik. Vi menar att detta kan ses ett 
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bra val av tidpunkt från hans sida, eftersom det ändå var saker som 
förändrades.  
 

5.2.3 Leder genom visionen 

Både verksamhetschefen och slutenvårdschefen menar att ledningen leder 
förändringen genom att sätta upp en målbild om vart de vill vara och att 
vägen dit är mindre viktig. Verksamhetschefen menar att han leder 
förändringsprocessen genom att förmedla sin vision om vart han vill att 
Rehab skall vara i framtiden och att han lyssnar på personalens idéer om hur 
de skall göra för att nå dit. Öppenvårdschefen och slutenvårdschefen har varit 
med och lett förändringen först från den första mars, anser vi, och därför har 
det mesta fram till dess legat på verksamhetschefen och de gamla cheferna. 
De två nya cheferna har båda haft mycket jobb med att sätta sig in i sina nya 
roller och har tagit över mycket av förändringsimplementeringen i mars, när 
det mest har handlat om teamledarfunktionen och nya former för 
mötesforum. Efter att de tog över anser vi att verksamhetschefen tog ett steg 
tillbaka och lade över mycket av ansvaret på de andra cheferna. Han gick då 
över än mer tydligt till att leda genom visioner.  
 
Vi menar att verksamhetschefen till viss del leder förändringen genom att sätta 
upp sin vision om var han vill att de skall vara, i alla fall på lite längre sikt. I 
förändringsarbetet har det dock också krävts mer tydlig styrning för att föra 
processen framåt. Exempelvis har detta gjorts genom information på möten 
och formell och informell kommunikation. I inledningen av 
förändringsprocessen handlade mycket av ledandet av processen om att 
informera personalen om vad som hände, att planera för kommande dagar 
och att stötta dem som var oroliga. 
 

5.2.4 Delaktighet genom information & kommunikation 

Delaktigheten i förändringsarbetet uppfattas olika beroende på vem som 
tillfrågas och vad som avses. Det beslut som fattades på landstingsnivå fick 
ingen på Rehab delta i och det har endast informerats om när det skall införas. 
På kliniknivå har verksamhetschefen beslutat hur ledningsgruppen och 
kliniken skall organiseras och sedan har han informerat personalen. Några 
menar att det inte var någon delaktighet i det alls från andra, medan vissa 
menar att verksamhetschefen har lyssnat på personalen och haft det i åtanke 
när han har organiserat. Flera känner sig också delaktiga eftersom de känner 
att de kan gå till sina chefer och fråga dem om saker eller säga till dem vad de 
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tycker. Delaktigheten har därför, menar vi, varit i form av att ledningen har 
informerat personalen så mycket de har kunnat i förändringsprocessen, fram 
tills att arbetet med att införa teamledare påbörjades, samt att informell 
kommunikation har förekommit. Därefter har personalen även fått vara 
delaktig i att ta fram teamledare och diskutera vilka uppgifter dessa skall ha. 
Några menar att det i den processen till och med varit för mycket delaktighet 
och hade önskat mer styrning ifrån ledningshåll i framtagandet av 
teamsamordnare. 
 

5.2.5 Information & kommunikation 

Informationen verkar ha en mycket central roll i förändringsarbetet på Rehab. 
Den minskar oro och skapar en känsla av delaktighet hos medarbetarna. Det 
verkar ha varit en stundtals svår balansgång att avgöra vilken information som 
är viktig att gå ut med och vad som kan vänta. Om ledningen går ut för tidigt 
kan de tvingas ta tillbaka sådant de sagt och väntar de för länge kan rykten och 
oro spridas bland personalen när något ännu inte är beslutat. Vi menar att 
informationen i processen har fluktuerat. Inledningsvis handlade det för 
verksamhetschefen om att lyssna på vad personalen ville, sett ända tillbaka till 
augusti. Därefter informerade ledningen personalen om det nya från 
landstingsledningen. Då spelade den informella kommunikationen en mindre 
bra, ganska destruktiv roll, i form av ryktesspridning. Under vintern handlade 
det fortfarande mest om att informera; informera om hur kliniken skulle 
organiseras och vilka de nya cheferna var etcetera. Där började den informella 
kommunikationen bli gynnsam, eftersom personalen kunde komma till sina 
chefer och ställa frågor och säga sin mening. Den formella kommunikationen 
började i mars, i samband med de informationsmöten som hölls den 24/2 och 
1/3. Därefter var kommunikationen mer framträdande än informationen och 
här började också vissa brister i informationen och kommunikationen uppstå. 
Information, både formell och informell, verkar lite ”lömsk” i 
förändringsarbete, då det budskap som informeras formellt inte alltid når fram 
i sin helhet till samtliga och det är heller inte alltid som det sedan sprids 
informellt. Vi har sett ett par exempel på där ledningen först beslutat något 
och sedan trott att de informerat men att ingen i personalen har fattat vad 
som gäller. Ledningen trodde exempelvis att information om när teamledare 
skulle vara utsedda hade gått fram till personalen men det verkar inte som att 
de fått eller förstått den informationen.  
 
Information och kommunikation har varit centrala inslag i ledningen av 
förändringen. Både formell information i form av möten och informell 
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kommunikation har varit till stor hjälp att leda förändringsprocessen framåt. 
Vi tycker oss dock se att både den formella informationen och den informella 
kommunikationen tillfälligt fungerat mindre bra när all information inte har 
nått fram. Informationskanalerna har också spelat en stor roll, framförallt efter 
att förändringen delats upp i två delar, en för öppen- och en för slutenvården. 
Där är det tydligt att informationen nått fram bättre till slutenvårdens personal 
än till öppenvårdens. Vi tror att detta beror på att slutenvårdschefen arbetar 
heltid och finns med personalen mycket samt att slutenvården alltid finns på 
plats, åtminstone många av dem, och därför är lättare att samla. 
Slutenvårdschefen har också arbetat som chef med personalansvar länge. 
Öppenvårdschefen har endast arbetat halvtid och är dessutom nybörjare på 
alla administrativa ledningsfunktioner i organisationer. Hon har också haft 
svårt att samla hela öppenvården och informera via möten.  
 

5.2.6 Kognitiva kartor påverkar ledningen av förändringen & reaktioner 

Vi tycker oss se att de kognitiva kartorna hos organisationen och hos 
medarbetare och ledare har varit betydande för ledningen av förändringen och 
personalens reaktioner. Kognitiva kartor på flera plan påverkar förändringen 
 
Individuellt 
De som har jobbat länge är vana vid förändring och tar det mer med ro 
medan de nyare är mer oroliga. Flera ur personalen verkar vara trygga i sig 
själva och i vetskapen om att det som de gör behövs och kommer att fortsätta 
att behövas framöver. 
 
Kollektivt 
”Rehabandan”, vilket vi anser är som en slags organisationskultur, gör att det 
nya sättet att organisera mer verksamhetsenligt främjas. Deras verksamhet 
syftar till att ge bästa möjliga rehabilitering och om den nya organisationen 
främjar det arbetet är förändringen lättare att motivera, tolkar vi. 
 
”Branschen” 
Sättet att organisera på verkar gå emot vad som är brukligt i ”branschen”, det 
vill säga inom vården. På Rehab organiseras ledningen efter hur verksamheten 
ser ut och inte efter professioner vilket är ovanligt inom vården.  
 
Hur har förändringen på Rehab påverkats av dessa kognitiva kartor? Vi menar 
att på en individuell nivå blir det mindre oro än väntat tack vare att 
personerna är trygga i sig själva. På en kollektiv nivå tror vi att det blir mindre 
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opposition tack vare att den nya organisationen ”passar in i kulturen” som 
redan finns och därför inte möter lika starkt motstånd som det annars hade 
gjort. Flera trodde att det skulle bli protester mot att viss personal får en chef 
med en annan profession men det verkar som om de flesta ser att fördelarna 
med den nya organisationen överväger nackdelarna att inte organiseras enligt 
professioner. Många menar visserligen att det nu gäller att hitta bra lösningar 
på hur yrkesutvecklingen skall kunna fortsätta men verkar inte se det som 
något större hot. Sett till branschen går Rehab alltså mot strömmen och 
organiserar inte som brukligt men eftersom det nya sättet att organisera passar 
in i Rehabandan, tror vi inte att detta ”rätta sätt att se det” har påverkat 
personalen.  
 

5.3 En processuell översyn 
För att tydliggöra hur vi ser på förändringen på Rehab utifrån de delar av 
förändringen som vi lyft fram som viktiga, har vi gjort uppställningen i figur 
18. 
  

 
Figur 18: Förändringen på Rehab – en översyn (+/- avser mer/mindre) 
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Ledningen av förändringsprocessen handlade från augusti om att verksamhetschefen 
guidade personalen med sin vision. När landstinget beslutade om 
omorganisationen blev verksamhetschefen ålagd att ta fram en ny 
organisationsstruktur och förändringsarbetet under denna period präglades av 
planering och strukturering av verksamheten samt av att informera personalen 
och stötta dem i att inte tro för mycket på rykten och vara oroliga. Detta 
arbete utfördes både av verksamhetschefen och av de chefer som då fanns 
kvar inom organisationen. Från januari handlade ledningen om att genomföra 
förändringen och att få den nya strukturen att fungera. Även fortsättningsvis 
var informationen viktig om vad som skulle ske liksom den informella 
kommunikationen så att personalen kunde få svar på frågor. Den första mars 
tog öppenvårdschefen och slutenvårdschefen över chefsrollerna. Då var det 
mycket information men även en start på en dialog, en tvåvägskommunikation 
som var mer formell än tidigare. I mars kan vi se att verksamhetschefen 
delegerat ledningen av processen till öppenvårdschefen och slutenvårdschefen 
och att beslutet om teamsamordnare delegerats till personalen. 
Verksamhetschefen har då övergått till att åter leda genom visionen. Från maj 
är det tänkt att den nya strukturen med teamledare skall testas och sedan köras 
från första september för att senare utvärderas.  
 
Personalens reaktioner var i augusti mest framåtanda och en positiv framtidstro. 
Under hösten började rykten cirkulera och när landstingsledningen 
formulerade beslutet om omorganisationen fanns redan ett starkt motstånd 
bland personalen på Rehab mot att VRE skulle splittras. Detta motstånd 
fanns fortfarande kvar i organisationen när vi slutade studera förändringen i 
början av maj och präglades av att alla tyckte att det var en sorg att något som 
tagit så lång tid att bygga upp och till slut fungerade så bra, bara kunde slås 
sönder på så kort tid. Till förändringen på Rehab var reaktionerna inte lika 
negativa. Ingen vi har talat med har upplevt motstånd mot att Rehab blivit en 
egen klinik eller till den nya organisationen. Med motivationen var det mer 
olika. Inledningsvis präglades mycket av att VRE försvunnit och vi tror att 
flera hade svårt att blicka framåt och förbi det. Några upplevde en motivation 
till att bli en egen klinik och i möjligheten att få det bättre. När organisationen 
väl var formad kunde många se att det nya skulle bli bra och vissa kände att 
det fanns motivation till det nya. Några var lite oroliga tills att de visste vilka 
deras chefer skulle bli men efter första mars har motivationen blivit tydligare. 
Framförallt på slutenvården där personalen ser fram emot att jobba mer i 
team och mer tillsammans omvårdnadspersonal och paramedicinare. På 
öppenvården var det efter första mars mer trevande och inte så stor 
handlingsvilja bland personalen att utse teamledare och denna tröghet kan ha 
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berott på att de inte fick så tydlig styrning och att några i gruppen var osäkra 
på om detta var ett bra sätt att organisera.  
 
Information och kommunikation präglades under hösten av rykten, informell 
kommunikation, och av att den dåvarande ledningen försökte informera så 
mycket som möjligt. Någon menar att informationen inte var tillräcklig 
inledningsvis. Flera menar att de alltid kan komma till sina chefer med frågor 
och åsikter och den informella kommunikationen verkar ha varit viktig under 
hela hösten och vintern. I oktober fick personalen mycket formell information 
från landstinget och under vintern fick de sedan information om hur den nya 
strukturen på Rehab skulle se ut. Den formella kommunikationen påbörjades 
först i början av mars när de nya cheferna var på plats och 
organisationsstrukturen till viss del genomförd. Då fick personalen delta i 
arbetet med att formera teamledare och sedan även själva utse 
teamsamordnare.   
 
Delaktighet handlade inledningsvis om att verksamhetschefen lyssnade på sin 
personal om hur de ville att Rehab skulle utvecklas i framtiden och under 
perioden mellan september och mars bestod delaktigheten i att personalen 
fick nödvändig information från ledningen. Från mars fick de även delta i att 
formera och utse teamsamordnare och då menar vissa att delaktigheten till 
och med var för hög och hade önskat mer struktur från ledningshåll.  
 
Kognitiva kartors påverkan har vi kunnat urskilja genom hela 
förändringsprocessen. Rehabandan verkar ha spelat in positivt under 
processens gång, genom att individerna är starka och har fokus på 
verksamheten och patienterna. Det faktum att personalen tyckte att VRE var 
ett bra sätt att organisera och att de trivdes där har varit en nackdel i 
processen, tror vi, och den delen av personalens kognitiva kartor gav upphov 
till en slags uppgivenhet och frustration, vilket vi tror kan ha minskat deras 
motivation att se möjligheter i den nya organisationen. I mars och under våren 
börjar det märkas att personalen och ledningen pratar mer om ”vi på Rehab” 
och att de nu är en egen klinik som vill sköta sig själva och fokusera framåt, 
vilket vi tror är positivt för förändringsprocessen. Här blir också motivationen 
tydligare vilket kan vara ett tecken på att de nu börjat se mer framåt. 
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6 Referensram 
I referensramen beskriver vi ett antal valda teorier som skall hjälpa till att tolka och förstå 
ledningen av förändringen på Rehab och personalens reaktioner. För att kunna förstå och 
tolka förändringen har vi valt att inleda med att ta fram verktyg som hjälper till att 
kategorisera förändringen, vilket i sin tur hjälper oss att förstå ledningen av förändringen 
och medarbetarnas reaktioner. Därefter har vi valt att se mer till verktyg för att kunna 
tolka ledningen av förändringen och efter det lyfter vi fram teorier som hjälper oss att förstå 
medarbetarnas reaktioner. Slutligen presenteras teorier som skall hjälpa till att tolka hur 
kognitiva föreställningar på olika nivåer påverkar ledningen av förändringen och 
medarbetarnas reaktioner. 
 

6.1 Kategoriseringsverktyg 
För att kunna förstå och tolka förändringen på Rehab har vi valt att lyfta fram 
ett antal verktyg som skall hjälpa oss att kategorisera förändringen. Detta 
menar vi är viktigt eftersom det hjälper oss att förstå ledarskapet i 
förändringen och medarbetarnas reaktioner. Först presenteras teorier som 
hjälper oss att tolka förändringens process och hur den kan ses på olika sätt. 
Därefter utformar vi en ram för att tolka olika typer av förändringar efter 
karaktär, omfattning och intensitet. 
 

6.1.1 Processteorier 

Förändring kan ses på många olika sätt och tilldelas en mängd olika attribut 
och egenskaper. Garud och Van de Ven (2000) har studerat en mängd olika 
processteorier och har kommit fram till att fyra processteorier sammanfattar 
de övergripande sätt som finns att se på organisatorisk utveckling och 
förändring. Garud och Van de Ven kallar dessa teleologisk teori, 
livscykelteorin, dialektisk teori och evolutionär teori. 
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Figur 19: Processteorier för organisatorisk utveckling och förändring 

Källa: Garud och Van de Ven (2000, sida 44) 

 
Figur 19 visar fyra olika processteorier som var och en utgör ett verktyg för att 
tolka förändring. Evolutionär teori handlar om framväxande förändring och 
liknas vid biologisk evolution. Teorin kännetecknas av variation, selektion och 
retention. Dialektiska processer grundas i antagandet att organisationen 
existerar i en pluralistisk värld av kolliderande händelser och motsättningar 
som tävlar om kontroll. Teorin förklarar stabilitet och förändring som en 
relativ maktbalansen mellan två enheter. Livscykelteorin antar att förändring 
kommer inifrån organisationen och att det finns något underliggande som 
reglerar förändringsprocessen och flyttar enheten från en given punkt till ett 
förprogrammerat påföljande slut. Van de Ven och Poole (1995, i Garud & 
Van de Ven, 2000) beskriver att teleologisk teori är baserad på antagandet att 
förändring styrs av ett mål eller önskat slutligt tillstånd och menar att teorin 
antar att organisationen är befolkad av meningsfulla och anpassningsbara 
individer. På egen hand, eller i interaktion med andra, konstruerar dessa 
individer ett föreställt slutligt tillstånd och agerar för att nå dit, samt övervakar 
framstegen. Teleologiska teoretiker ser utveckling som en cykel av 
målformulering, implementering, utvärdering och modifiering av mål, baserat 
på vad som blir resultatet. Garud och Van de Ven (2000) menar att den 
teleologiska teorin inte utgår ifrån att det är olika stadier med tydliga gränser 
från början och slut men att förändringen är planerad och avsiktlig. 
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Teleologisk teori framhåller att det är individen som genererar förändring men 
påvisar även att handlingarna är begränsade av omgivningen samt av resurser i 
form av tid, kunskap och pengar, vilket hindrar vad förändringen kan uppnå.  
 
Vi har även valt att lyfta fram den kände socialpsykologen Kurt Lewins teori 
om social förändring, vilken enligt Hatch (2000) beskriver förändring som en 
balans mellan olika krafter, där en del verkar för förändringen och andra emot. 
Lewins faser kan anses innefattas av teleologisk teori och är ett vanligt men 
kritiserat hjälpmedel för att tolka förändringsprocesser.  
 

 
Figur 20: Modell för organisationsförändringar  

Källa: Fritt efter Lewin (1951; 1958, i Hatch, 2000, sida 383) 

 
I Lewins modell, se figur 20, definieras inte stabilitet utifrån krafter som 
motverkar förändring, utan stabilitet är snarare ett dödläge mellan krafter för 
och emot förändring. Enligt Hatch (2000) behandlar Lewins teori mer 
stabilitet än förändring på grund av att han definierade förändring som ett 
övergående tillstånd som avbröts när det åter blev jämvikt. I Lewins 
förändringsmodell innefattar förändringen tre åtskilda delar, upptining, 
förändring och nedfrysning. 
 
Under upptining skapas, enligt Lewin (1951; 1958 i Hatch, 2000), en obalans i 
den jämvikt som bär upp organisationens stabilitet. I denna fas gör 
destabiliseringen av de nuvarande beteendemönstren att motståndet mot 
förändringen minskar. Ett sätt att få i gång en upptining är att dra fördel av 
om det finns en otillfredsställelse med det nuvarande systemet. Att komma in i 
upptiningsfasen kan också ske genom andra förändringskrafter, till exempel 
genom att ge information eller utbildning avseende behovet av förändringen.  
När sedan upptiningen har inträffat kommer förändringsfasen där förloppet i 

 Upptining  Förändring   Nedfrysning 
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det nu obalanserade systemet påverkas. Påverkan på förändringsinriktningen 
kan till exempel handla om att träna in ett nytt beteendemönster, en ändrad 
ledarstil eller en ändring av belönings- och relationsmönstren. Förändringen 
kommer att fortsätta till dess att en ny balans uppkommer mellan hindrande 
och pådrivande krafter. En nedfrysning kommer att ske då de nya 
beteendemönstren stabiliseras eller blir institutionaliserade. Ett exempel på en 
nedfrysningsstrategi är att göra de nya medarbetarna delaktiga i 
organisationskulturen och kan fungera med det nya belöningssystemet, den 
nya ledningsstilen och den nya strukturen.  
 
Det finns en mängd olika teoretiker som har kritiserat Lewins modell, 
exempelvis Kanter et al (1992), som hävdar att Lewins modell inte kommer i 
närheten av den komplexitet som behövs för att förstå händelser i 
organisationsförändring. Kanter et al kritiserar Lewins modell för att vara en 
linjär och statisk process och för att den behandlar förändringens delar som 
åtskilda och tämligen stadigvarande stadier, där organisatorisk förändring 
handlar om att ta sig från ett stadium till ett annat. Enda anledningen till att 
modellen används är, enligt Kanter et al, att den ger ledningen av förändringar 
ett mycket okomplicerat sätt att planera sitt agerande i förändringen. Kanter et 
al menar vidare att om förändringen består av olika stadier så kommer dessa 
att överlappa varandra och tränga in i varandra. Trots att Lewins modell har 
fått kritik används den för att analysera förändringar. Levasseur (2001) anser 
att Lewins modell är ett bra verktyg för att analysera komplexa 
förändringsprocesser i praktiken men anser att det är viktigt att inte låta sig 
luras av dess enkelhet.  
 
Pettigrew och Whipp (1993) menar att strategisk förändring bör ses som en 
kontinuerlig process som pågår i en kontext. De anser att den processuella 
dimensionens kännetecken är att strategin inte rör sig framåt på ett direkt, 
linjärt sätt eller genom lättidentifierade sekventiella faser, utan att mönstret 
bör ses som kontinuerligt, fullt av upprepningar och osäkert. För att kunna 
tolka förändringen på Rehab har vi därför också valt att ta med Mintzbergs 
(1987) modell, vilken är att anse som ett inom fältet accepterat verktyg för att 
beskriva vad som ligger bakom realiserad förändring. 
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Figur 21: Avsiktlig och oförutsedd förändring  

Källa: egen bearbetning av Mintzberg (1987, sida 14) 
 
Figur 21 visar att den förändring som blir utfallet inte alltid består av endast 
planerad förändring, utan att det under resans gång både tillkommer och 
försvinner delar av och till den ursprungliga förändringsstrategin. Planerad 
förändring innebär att förändringsstrategin är utvecklad i förväg och med ett 
medvetet mål. Ur den planerade förändringsstrategin kommer en del av det 
som var tänkt från början bli realiserat, medan en del kommer att försvinna. 
Från oförutsedd förändring kommer en del att tillkomma som inte var 
meningen ifrån början, utan som uppkommer under vägen. Sarv (1993) kallar 
det vi i figur 21 har valt kalla oförutsedd förändring för ”egenkrafterna”. Han 
anser att dessa står för de förändringsönskemål som finns bland 
organisationens medarbetare och menar att ledare så långt som möjligt bör 
utnyttja dessa egenkrafter. I framgångsrika förändringar finns visionerna om 
det nya redan hos medarbetarna redan innan förändringsarbetet påbörjas, 
menar Sarv. Han menar vidare att avsedd förändring alltid bör speglas mot 
egenkrafterna för att se vilken del av förändringen som kan och bör 
genomföras. Frågan är inte, enligt Sarv, vart ledningen kan få medarbetarna i 
ett förändringsarbete, utan vart ledningen kan få förändringen för att passa 
egenkrafterna. 
 

6.1.2 Olika typer av förändring 

Van de Ven (1999, i Garud & Van de Ven, 2000) menar att tidigare har 
förändring skildrats som ett diskret skift från ett stabilt tillstånd till ett annat 
men att den ökade förändringstakten och den ökande komplexiteten hos 
förändringar gör att forskare måste se förändring som en pågående dynamisk 
resa och inte en händelse som diskret skiftar från ett upptinat tillstånd till ett 
annat nedfruset tillstånd. Det pågår enligt de Wit och Meyer (1998) en debatt 
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inom strategifältet om huruvida förändring är att se som kontinuerlig 
(continuous) eller osammanhängande (discontinuous) och de två fälten har 
olika syn på förändringars omfattning och tempo. 
 

 
Figur 22: Osammanhängande vs kontinuerligt förändringsperspektiv  

Källa: Fritt efter de Wit & Meyer (1998, sida 243) 

 
Figur 22 visar de två motpolerna inom strategisk förändring. Emellan 
”Punctuated equilibrium”, som ungefär betyder ”avbrutet jämviktsläge”, och 
gradvis utveckling finns en mängd mindre radikala teoribildningar. Det vi 
anser viktigast i sammanhanget är att lyfta fram de två synsättens syn på 
timing och tempo. Det osammanhängande perspektivet på förändring menar, 
enligt de Wit och Meyer (1998), att revolution kräver snabb handling inom ett 
kort tidsspann, varefter förändringen avtar tills det att nästa jätteansträngning 
behövs. Detta leder till ett oregelbundet förändringstempo. Enligt det 
kontinuerliga förändringsperspektivet kräver evolution en konstant nivå av 
förändring som underhålls i det oändliga. Detta synsätt förespråkar alltså ett 
jämnt förändringstempo. De två synsätten skiljer sig också åt vad gäller synen 
på när förändring bör realiseras. Anhängare till det osammanhängande 
förändringsperspektivet ser alla strategiska förändringar som högst brådskade 
och menar att ju snabbare en förändring drivs igenom, desto snabbare kan de 
konkurrensfördelar som förändringen medför utnyttjas. Förespråkare för det 
kontinuerliga förändringsperspektivet framhåller att utdragen förändring är att 
föredra framför omedelbar förändring. De anser att det svåra inte ligger i att 
åstadkomma en flygande start, utan att utmaningen ligger i att driva 
förändringen hela vägen igenom. Därför bör förändringen få ta tillräcklig tid 
till att gradvis förbättra, lära och anpassa. Kriser som kräver omedelbar 
handling bör enligt det perspektivet undvikas när det är möjligt, genom att ha 
en flexibel inställning och god framförhållning. 

  

   Osammanhängande förändring Kontinuerlig förändring 
 
Betoning på   Revolution över evolution   Evolution över revolution 
Strategisk förändring som   Nedbrytande helomvändning   Oavbruten förbättring 
Strategisk förändringsprocess   Kreativ nedbrytning   Organisk anpassning 
Förändringens omfattning   Radikal, omfattande & dramatisk  Måttlig, gradvis & odramatisk
Förändringstakt   Abrupt, oregelbunden & avbruten   Gradvis, jämn & konstant  
Fundamental förändring kräver   Plötsligt uppbrott från status quo  Ständigt lärande & flexibilitet 
Reaktion på oro i omgivningen   Chockbehandling   Kontinuerlig anpassning 
Syn på organisatorisk kris   Under tryck blir allt flytande   I kylan fryser allt 
Långsiktig förändringsdynamik  Stabila och ostabila tillstånd alternerar Ständigt föränderligt tillstånd 
Långsiktigt förändringsmönster   ”Punctuated equilibrium”   Gradvis utveckling 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

REFERENSRAM 
 
 

 
107

Nadler och Tushman (1990) menar att organisationer ständigt genomgår 
förändringar men att karaktären, omfattningen och intensiteten hos 
organisationsförändringen varierar avsevärt. Olika typer av organisatoriska 
förändringar kräver väldigt olika typer av ledarskap vad gäller att initiera, 
stimulera och implementera förändring, menar de. Därför har vi valt att 
använda deras fyra olika typer av förändring som verktyg för att kategorisera 
förändringen på Rehab, se figur 23.  
 

 
Figur 23: Olika typer av förändring 

Källa: Fritt efter Nadler och Tushman (1990, i Jacobsen & Thorsvik, 1998, sida 337) 

 
Inkrementella förändringar påverkar, enligt Nadler och Tushman (1990), 
endast vissa delar av organisationen och syftar till att effektivisera 
verksamheten inom de generella strategiska ramarna, sätten att organisera och 
värderingarna som redan finns i organisationen. Inkrementella förändringar 
sker ständigt i organisationen och behöver inte vara små. Förändringar som 
påverkar hela organisationen och grundläggande omdefinierar vad 
organisationen är eller förändrar dess basala ramverk benämner Nadler och 
Tushman strategiska organisatoriska förändringar. Förändringar som sker till 
följd av någon extern händelse och som påtvingas organisationen kallas 
reaktiva, medan förändringar som initieras för att skapa konkurrensfördelar 
benämns förutseende eller proaktiva. 
 
I figur 23 har Nadler och Tushman kombinerat dessa två dimensioner till en 
typologi för att beskriva olika förändringar. Förändringar som är inkrementella 
och proaktiva kallar de finjustering (tuning). Dessa förändringar är 
modifieringar av specifika beståndsdelar och initieras av på grund av 
förväntade framtida händelser. Inkrementell förändring som initieras reaktivt 
kallas anpassning (adaption). Strategiska proaktiva förändringar kallas 
omorientering (re-orientation) och förändring som orsakas av omedelbara 
krav benämns omvandling (re-creation). Jacobsen och Thorsvik (1998) tolkar 
finjustering som att organisationen på basis av förväntningar om att något 
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skall ske anpassar mindre delar av organisationen. Som exempel ger de 
rekrytering av en ny anställd eller ändrade rutiner utifrån förväntningar om 
framtida behov. Anpassning är små ändringar som är reaktioner på 
förändringar i omvärlden eller internt. Även här passar de tidigare exemplen in 
men till följd av krav utifrån. Omorientering är proaktiva förändringar där 
organisationer till exempel genomgår omfattande omstruktureringar. 
Omvandling är stora förändringar som genomförs för att organisationen skall 
överleva, menar Jacobsen och Thorsvik.  
 
Nadler och Tushman (1990) anser att ledarens roll varierar betydligt mellan 
dessa olika typer av förändringar. Inkrementell förändring kan delegeras 
medan strategisk förändring måste ledas av organisationens ledning. 
Inkrementell förändring kan vanligen ledas av organisationens befintliga 
ledningsstrukturer och processer, medan strategisk förändring innebär att 
ledningsstrukturerna och processerna själva är föremål för förändring och 
därför är det inte tillförlitligt att lita endast till dem att leda förändringen. 
Organisatorisk och individuell tröghet gör att omorienteringar inte kan 
initieras eller implementeras utan ett oavbrutet ledande från ledningen.  
 
Ett verktyg vi har valt att använda för att komplettera kategoriseringen av 
förändringen är Melin och Hellgrens (1994) ”förändringstypologi”. Figur 24 
visar fyra typer av strategisk förändring som till viss del liknar Nadler och 
Tushmans (1990) kategorier men som till skillnad från Nadler och Tushman 
inte benämner dimensionerna strategisk och inkrementell, utan fokuserar på 
olika typer av strategisk förändring. 
 

 
Figur 24: Fyra typer av strategisk förändring  

Källa: Fritt efter Melin och Hellgren (1994, sida 255) 
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I ruta ett, proaktiv revolutionär förändring, menar Melin och Hellgren (1994) 
att det rör sig om stora radikala förändringar hos en organisation trots att inga 
allvarliga problem kan urskiljas. Organisationen väljer att aktivt gå emot den 
rådande opinionen i branschen i fråga om vilka strategiska handlingar som är 
möjliga och rätt att genomföra. I ruta två, reaktiv revolutionär förändring, 
återfinns organisationer som gör en typisk helomvändning, en stor kris har 
tvingat organisationen att göra omfattande förändringar. Ruta tre och fyra 
beskriver ”steg för steg-modifieringar” av nuvarande strategier. Reaktiv 
kontinuerlig anpassning, ruta fyra, betyder att organisationen finjusterar 
strategierna för att exempelvis stärka eller försvara en position. Med proaktiv 
kontinuerlig anpassning menas mer frivilliga strategiska ageranden vilka 
gradvis förändrar organisationen men inte på ett fundamentalt sätt. 
 

6.2 Ledning av förändring 
Pettigrew och Whipp (1993) menar att det inte finns några universalregler för 
ledningen av förändring, utan att 
 

”Leading change requires action appropriate to its contexts” (Pettigrew & 
Whipp, 1993, sida 144) 

 
För att kunna förstå och tolka ledningen av förändringen på Rehab har vi valt 
att ta ett antal teorier till hjälp. För att påvisa vikten av att se till både ledare 
och medarbetare i förändring har vi valt att presentera olika teorier om roller i 
förändringsarbete och som ser till hur dessa samspelar. Till hjälp för att tolka 
ledningen av processen tar vi upp teorier som behandlar både förändringar 
där ledningen initierar och styr förändringen och förändringar där 
medarbetarnas initiativ och idéer ligger till grund och vägleder. I litteraturen 
diskuteras ofta karismatiskt ledarskap i samband med förändringar, vilket vi 
här tar till hjälp för att förstå ledningen och vi kompletterar med teorier om 
mer instrumentellt ledarskap för att visa på vikten av andra ledartyper. Vi 
väljer också att tolka förändringen med hjälp av teorier om information och 
kommunikation, för att förstå vilken vikt dessa faktorer har spelat för 
ledningen av processen, liksom för medarbetarnas reaktioner. Även teorier 
som berör delaktighet har vi sett som centrala för att kunna tolka ledningen av 
förändringen på Rehab. 
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6.2.1 Olika roller i förändring 

I förändringar spelar flera personer med olika befattningar viktiga roller i att 
driva processen framåt och Kanter et al (1992) menar att en förändring blir 
framgångsrik genom att olika grupper i organisationen interagerar. De grupper 
som måste koordineras för att förändringen skall bli effektivt implementerad 
är förändringsstrateger (change strategists), förändringsimplementerare 
(change implementors) och förändringsmottagare (change recipients), menar 
Kanter et al. Alla dessa grupper har sina egna antaganden och reaktioner vilket 
måste tas hänsyn till både före och under förändringen för att inte 
förändringen inte skall bli motarbetad. Kanter et al anser att på grund av att 
flera grupper är involverade i att en förändring äger rum och att dessa 
gruppers perspektiv och antaganden inte alltid stämmer överens skapas en 
naturlig instabilitet i förändringen. Om dessa grupper delar en förståelse för 
behovet av förändring, vad effekten kommer att bli av förändringen, samt 
vilka resurser förändringen kommer att kräva är det troligare att förändringen 
kan komma att bli lyckad. 
 
Kanter et al hävdar att det kan anses som en förenkling att dela in i dessa olika 
grupper, då rollerna kan gå in i varandra och en person kan ta på sig olika 
roller i förändringens olika faser, samt då grupperna också antar de olika 
uppgifterna som är i deras roll mer eller mindre. Vi anser dock, trots att 
Kanter et al själva riktar kritik mot denna uppdelning, att de ger en tydlig bild 
av de olika grupperna och deras uppgifter i en förändring. Vi kommer därför 
att utveckla dessa vidare för att sedan använda oss av dem för att förstå och 
tolka ledningen av förändringen på Rehab. 
 
Förändringsstrateger 
Förändringsstrategen är de eller den som lägger grunden för förändringen 
genom att ha ansvar för att identifiera behovet av förändringen, skapa en 
vision som speglar det önskade utfallet av förändringen, bestämma om 
förändringen är möjlig att genomföra samt bestämma vilka som skall vara 
med i genomförandet. Det är, enligt Kanter et al, vanligt att det är chefen som 
är förändringsstrategen. Strategen upplever ofta mer kontroll då denne är 
initiativtagare till konceptet genom att han eller hon har skapat ”planen” för 
förändringen. Det positiva med detta är att strategen kan influera andra till att 
uppmärksamma förändringsplanen, för att sedan utveckla eller modifiera den. 
Kanter et al menar att implementeringen måste vara en del av den inledande 
utformningen av förändringen. De hävdar att flertalet andra författare kallar 
vad de kallar förändringsstrategen för ledarskapets roll och en anledning till att 
Kanter et al väljer att kalla den förändringsstrategen är just att 
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implementeringen måste vara en del av formuleringen. Denna roll innefattar 
bland annat att bestämma omfattning och angelägenhetsgrad på förändringen, 
bestämma om förändringen är långsiktig eller kortsiktig och att bestämma om 
den är strukturell eller kulturell etcetera. Denna roll framträder sedan, menar 
Kanter et al, genom särskilda beteenden; visionera, stimulera och möjliggöra, 
vilket beskrivs av Nadler och Tushman (1990) (se avsnitt 6.2.3). Kanter et al 
(1992) anser att det är viktigt att ledaren lyckas ”sälja in” förändringsidén i 
organisationen, eftersom många kommer att behöva leva med förändringen 
och deras stöd för förändringen är betydelsefullt för om den kommer att 
lyckas eller inte.  
 
Förändringsimplementerare 
Förändringsimplementerare är de som får förändringen att ske genom att leda 
den dagliga förändringsprocessen. De är koncentrerade på händelser inne i 
organisationen och på koordineringen av dessa. Förändringsimplementerare 
har ofta fått rollen och mandatet att leda förändringen av 
förändringsstrategen. Beroende på hur utförlig planen de får är, kan de 
antingen leda genom den eller utveckla en egen förändringsplan. 
Implementerare måste, samtidigt som de försöker att samarbeta med 
medarbetarna under dem, kunna svara på krav uppifrån. Kanter et al menar 
att implementerare är ”sålda” på förändringen, antingen för att de personligen 
tror på utförandet eller för att deras chef har beordrat dem. Kanter et al anser 
att mycket litteratur är inriktad på hur implementeringen av förändringar skall 
ske och mycket av denna är fokuserad på, exempelvis hur motstånd övervinns 
(se vidare 6.3.1) och hur kommunikationen i förändringen skall ske (se avsnitt 
6.2.4 för vidareutveckling). 
 
Förändringsmottagare 
Förändringsmottagare är den största gruppen i förändringen och denna grupp 
måste anpassa sig till förändringen. Deras reaktioner och respons på 
förändringen kan leda till att förändringen ändras och det är denna grupp som 
institutionaliserar förändringen och bestämmer om den kommer att bli 
bestående. Förändringsmottagare är också en mycket betydelse full grupp för 
om förändringen kommer att lyckas eller ej, då det är viktigt att förstå hur 
mottagare uppfattar förändringen och hur den upplevs (se vidare avsnitt 6.3).  
 
Kanter et al menar att dessa olika grupper har olika referensramar och ser 
förändringen på olika sätt. Strategen är ofta otålig, vill att saker skall ske, och 
vill ofta att implementerare skall minska förändringsstegen för att det skall gå 
snabbare. Mottagarna kommer att hävda, även när ledningen försöker att 
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använda sig av delaktighet i förändringen, att de inte var tillräckligt 
informerade eller lyssnade på. Om något inte går som tänkt, kommer 
implementerare att bli förvånade och beklagande mena att ”jag trodde att de 
förstod och stöttade förändringen”.  
 

6.2.2 Top down & bottom up 

För att kunna förstå och tolka vad som blir följden av hur förändringar 
initieras och utförs har vi valt att ta upp teorier som behandlar olika sätt att 
starta och realisera förändring. Håkansson (1995) menar att det traditionella 
sättet att genomföra förändringar har varit ”top down”, att ledningen har 
beslutat om förändringar och de berörda förväntas ställa upp på detta. Enligt 
Mintzberg et al (1998) har strategisk styrning handlat mycket om top down-
processer, det vill säga att förändringen är strategisk och ledardriven i alla fall 
till en början.  
 
Det finns också teoretiker som ser förändring som ”bottom up-processer”, att 
små förändringar i organisationen driver den stora förändringen. Processen 
blir mer som en lärandeprocess än som en driven och ledd process. Beer et al 
(1990) kom i sin studie fram till att de framgångsrika förändringarna var de 
som startar i periferin i någon enhet och sedan sprids i resten av 
organisationen. Ledningen, i de företag som lyckades bra med förändringar, 
var medvetna om att deras möjlighet att med hjälp av makt leda förändringen 
var begränsad och de såg sin roll mer som att de skulle skapa ett klimat för 
förändring i organisationen. De specificerade mer generellt riktningen 
företaget skulle röra sig mot men insisterade inte på specifika lösningar.  
 
Kronvall et al (1991) menar att när en förändring sker uppifrån och ner leder 
det ofta till ett defensivt eller passivt förhållningssätt och det brukar beskrivas 
som att medarbetare drabbas av en förändring. I många fall innebär detta att 
de som i praktiken skall genomföra förändringen inte känner sig delaktiga i 
den process som ligger bakom det formella beslutet. Detta kan komma att 
medföra en låg motivation och ibland ett aktivt motstånd, samt en 
misstänksamhet mot de egentliga syftena med förändringen. Om förändringen 
däremot kommer nerifrån och upp, genom ett lokalt initiativ, menar Kronvall 
et al att det finns en bättre grund till följd av att förhållningssättet är sådant att 
medarbetare är beredda att planera för en positiv förändring som de till viss 
del kan kontrollera på egen hand. Stewart (1985) anser att förändringar som 
kommer nedifrån kan ta längre tid men att de fungerar bättre än när ledningen 
har idéer som de försöker få med sig de anställda på. Anledningen till att det 
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inte är bra att bara styra uppifrån, menar Stewart, är att ledningen kan missa 
viktig information från medarbetarna.  
 
Kotters (1995) åtta steg för att genomföra en förändring effektivt visar enligt 
Mintzberg et al (1998) ett sätt att leda ”top down”. Dessa sammanfattas i figur 
25. 
 

 
Figur 25: Åtta steg för att transformera en organisation  

Källa: Fritt efter Kotter (1995, sida 61) 

 
Kotter (1995) anser att det som går att lära sig från framgångsrika 
förändringsprocesser är att förändringar genomgår ett antal steg och att varje 
steg måste få ta en ansenlig tid. Att hoppa över ett av dessa steg i förändringen 
leder bara till en illusion om att det går snabbt och kommer inte att leda till ett 
tillfredställande resultat, menar Kotter. En annan lärdom är att om något av 
stegen misslyckas kan det komma att ha en förödande inverkan på resten av 
förändringsprocessen och göra att processen går långsammare. Kotter ser 
förändringar som komplexa processer och menar att dessa steg kan anses vara 
förenklade då förändringsprocesser i verkligheten är fulla av överraskningar. 
Han menar dock att dessa åtta steg kan fungera som en guide till ledningen av 
omfattande förändringar. 
 
Upprätta en angelägenhetskänsla 
Enligt Kotter börjar de flesta framgångsrika förändringar med att en grupp 
eller individ börjar titta närmare på företagets konkurrenssituation, till 
exempel marknadspositionen och de ekonomiska resultaten. Därefter 
kommunicerar de denna information, ibland relativt dramatiskt vid 
poängterandet av kriser, potentiella kriser eller möjligheter för företaget. Det 
första steget, att skapa en känsla av angelägenhet, är mycket viktigt då det 

 

Kotters åtta steg för att genomföra en effektiv förändring  
 
1. Upprätta en angelägenhetskänsla 
2. Formera en kraftfull vägledande koalition 
3. Skapa en vision 
4. Kommunicera visionen 
5. Möjliggöra för medarbetarna att agera för visionen 
6. Planera för och skapa kortsiktiga vinster 
7. Bekräfta förbättringar och fortsätta producera mer förändring 
8. Institutionalisera nya synsätt 
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kräver att många personer samarbetar för att en förändring skall börja. Om 
individerna inte är motiverade till förändringen och till att bidra kommer 
förändringen inte att ske. Många företag misslyckas med att skapa en känsla av 
angelägenhet och Kotter hävdar att det kan bero på att chefer missbedömer 
hur svårt det kan vara att driva personer ut ur deras trygga tillvaro, eller att 
chefer tror att de har förmedlat förändringens angelägenhet bättre än vad de 
egentligen har. 
 
Formera en kraftfull vägledande koalition 
Kotter menar att stora förändringsprogram ofta startas av en eller två 
personer men vid framgångsrika förändringar är den grupp som skall leda 
förändringen oftast större. Det är viktigt att bilda en grupp som har tillräckligt 
stor makt för att leda förändringen och att få dessa personer att samarbeta 
bra. Kotter menar att företag som misslyckas med förändring inte inser hur 
svårt det är att skapa förändring och vikten av att ha en kraftfull vägledande 
koalition som leder förändringen. Även Tushman et al (1986) menar att det är 
viktigt att bygga ett ledningsteam som hjälp för att initiera och implementera 
rambrytande förändring.  
 
Skapa en vision 
Kotter anser att det är viktigt att skapa en vision som hjälper till att vägleda 
förändringen och sedan utveckla strategier för att kunna uppnå visionen. I 
framgångsrika förändringar har den kraftfulla vägledande koalitionen utvecklat 
en bild av framtiden som är enkel att kommunicera och som är tilltalande för 
de anställda. Visionen hjälper till att klargöra i vilken riktning organisationen 
måste röra sig. Mindre lyckade förändringar saknar enligt Kotter en vision och 
i några misslyckade förändringsförsök har ledningen en känsla av vart de vill 
komma men att visionen är för komplicerad eller otydlig för att vara 
användbar.  
 
Kommunicera visionen 
Kotter menar att det är vikigt att använda varje tillfälle att kommunicera 
visionen och strategierna. Det är också viktigt att den vägledande koalitionens 
beteende överensstämmer med det som kommuniceras, då förändringen 
försvåras om dessa inte är samstämmiga. De som misslyckas med 
förändringar är enligt Kotter de som inte lyckas med att kommunicera 
visionen och få med sig medarbetarna. Exempelvis kan medarbetarna ha svårt 
att uppfatta och förstå visionen.  
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Möjliggöra för medarbetare att agera för visionen 
Framgångsrika förändringar, menar Kotter, involverar ett stort antal individer. 
Kotter menar att den vägledande koalitionen till en viss grad skall möjliggöra 
(empower) för medarbetare att agera genom att framgångsrikt kommunicera 
den nya riktningen. Den vägledande koalitionen bemyndigar medarbetare att 
agera för visionen genom att avlägsna hinder som finns i vägen för att de skall 
kunna agera. Det är också viktigt att ändra system och strukturer som hindrar 
visionen samt att uppmuntra risktagande och icketraditionella idéer och 
ageranden. 
 
Planera för och skapa kortsiktiga vinster 
Kotter anser att förändring tar tid och de nya omställningarna riskerar att 
förlora sin storslagenhet om det inte finns delmål att arbeta mot och fira. Det 
är viktigt att planera för att göra synliga resultatförbättringar, skapa dessa 
förbättringar samt att uppmärksamma och belöna de anställda som är 
involverade i förbättringen. Ett fortsatt skapande av kortsiktiga vinster kan 
bidra till att angelägenheten till förändringen fortsätter att vara hög.  
 
Bekräfta förbättringen och fortsätta att producera mer förändring 
Enligt Kotter använder sig de som leder förändring framgångsrikt av 
förtroendet som skapats genom att visa de kortsiktiga vinsterna till att 
attackera ännu större problem. Till exempel förändrar de system och 
strukturer som inte stämmer överens med visionen och som inte har ändrats 
tidigare. De anställer, befordrar och utvecklar personalen som kan agera för 
visionen. Vidare skapar de nya förändringar och inser att omställningarna inte 
kommer att ta månader utan år. De mindre framgångsrika förändringsledarna, 
anser Kotter, tar ut segern i förskott innan förändringen har hunnit sjunka in i 
organisationens kultur. 
 
Institutionalisera nya synsätt 
Kotter anser att det är viktigt att institutionalisera förändringen i företagets 
kultur. Det kan göras genom att informera om sambandet mellan det nya 
synsättet och de nya beteendena med företagets framgång.  
 
Sarv (1993) framhåller krav på förändringsledaren som liknar Kotters (1995) 
och beskriver att kraven på förändringsledaren förändras och varierar med 
förändringsprocessens faser. Det som skiljer innehållet i teorierna åt är att i 
den sista fasen Sarv (1993) tar upp, genomförandet, är förändringsledarens 
huvuduppgift att se till att de som skall genomföra förändringen får arbetsro. 
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6.2.3 Visionärt, karismatiskt & instrumentellt ledarskap 

En mängd forskare, däribland Kotter (1995), har konstaterat vikten av en 
vision i förändringsarbete och därför har vi valt att ta teorier som rör visionärt 
ledarskap till hjälp för att tolka ledningen av förändringen på Rehab. Eccles 
(1996, s. 9) beskriver vision som 
 

”A vision is a picture of the state in which an organization would like to be in 
the future” 

 
Mintzberg och Westley (1992) menar att en vision ofta är grunden i 
revolutionär förändring och Strebel (1996) menar att visionen är en 
förutsättning för förändring. Eccles (1996) anser att ett visionärt ledarskap kan 
vara till användning vid förändring då detta ledarskap kan väcka 
handlingskraften hos medarbetarna och skapa en förståelse för förändringen. 
Tushman et al (1986) menar att visionära färdigheter bidrar med energi, 
vägledning och engagemang, vilket de anser kritiskt i rambrytande 
förändringar. Sandström (2002) anser att visionen spelar en nyckelroll vid 
förändringsprocesser och att det ofta är en fördel om visionen skapas i 
samarbete mellan ledare och medarbetare för att höja intresset och öka 
engagemanget. Det som gör att visionen kan uppnås är, enligt Stacey (1993), 
starka gemensamma ideologier och ett brett deltagande där de anställda får 
prova sig fram. Dessa handlingar kan knytas till den löpande verksamheten. 
Harper (1998) tar upp vikten av att ledaren är framtidsorienterad och menar 
att visionen måste vara delad och ge en mental bild av var organisationen skall 
vara i framtiden. Sarv (1993) menar att visioner skall vara ett sätt att organisera 
mening för de inblandade och att skapa sammanhang och engagemang. Sarv 
poängterar vidare att visionen bör vara som en strålkastare på det som är 
viktigt att fokusera på.  
 
Tushman et al (1986) menar att rambrytande förändring kräver direkt 
involvering från den högste chefen i alla förändringens aspekter, ofta 
kompletterad av nya ledningspersoner utifrån. Nadler och Tushman (1990) 
menar att omorienteringar ofta leds av nya ledare som tas in utifrån och att 
strategiska omorienteringar kräver karismatiska ledare och ledare med 
omfattande instrumentella färdigheter i att bygga en ledningsgrupp, roller och 
system för att stödja förändringen samt institutionella skickligheter i att sprida 
ledarskapet genom hela organisationen. För att leda en strategisk förändring 
krävs det enligt Nadler och Tushman både karismatiskt och instrumentellt 
ledarskap. Vi har kombinerat deras två modeller till en i figur 26. 
 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

REFERENSRAM 
 
 

 
117

 
Figur 26: Krav på ledarskap i proaktiv strategisk förändring 

Källa: Fritt efter Nadler och Tushman (1990, sida 82 & 87) 

 
Nadler och Tushman (1990) menar att forskare kommit fram till en bild av en 
speciell typ av ledarskap som förefaller kritiskt i situationer av strategisk 
organisatorisk förändring och att ledarstilen har kallats vid olika namn. Själva 
benämner de dessa ledare som karismatiska och menar då ledare med speciella 
kvaliteter som möjliggör för ledaren att mobilisera och hålla igång aktiviteten 
inom en organisation genom specifika personliga handlingar kombinerat med 
karaktärsdrag som uppfattas som personliga. 
 
Den första komponenten i karismatiskt ledarskap ser Nadler och Tushman 
som visionerande (envisioning), vilket involverar att skapa en bild av ett 
önskat framtida tillstånd som människor kan identifiera och som kan skapa 
entusiasm. Genom att skapa en vision ger ledaren medarbetarna ett medel för 
att utveckla engagemang och ett gemensamt mål runt vilket människor kan 
samla sig kring samt ett sätt för människor att känna sig lyckade. Visionen 
behöver vara en utmaning, meningsfull och värd att sträva efter men den 
måste också vara trovärdig, menar Nadler och Tushman. Medarbetarna måste 
tro på att det är möjligt att lyckas i strävan mot visionen. Visionen 
kommuniceras också genom de förväntningar ledaren uttrycker och genom att 
ledaren själv demonstrerar ett beteende och handlingar som symboliserar och 
stödjer visionen.  
 
Den andra komponenten hos ett karismatiskt ledarskap benämner Nadler och 
Tushman att stimulera (energizing). Här är ledarens roll att skapa 
handlingskraft och motivera medlemmarna i organisationen att agera. Hur 
ledare gör detta anser Nadler och Tushman är olika men ofta inkluderar det 
att visa sin personliga entusiasm och energi, kombinerat med att sprida sin 

Stimulera 
– Uppvisa personlig entusiasm 
– Uttrycka personligt 
förtroende 
– Söka, uppnå och använda 
framgång  

Möjliggöra 
– Uttrycka personligt  
stöd 
– Visa empati 
– Uttrycka förtroende för 
människor  

Visionera 
– Artikulera en övertygande vision 
– Sätta upp höga förväntningar 
– Vara förebild genom ett motsvarande 
beteende  

Karismatiskt 
ledarskap 

Instrumentellt ledarskap 

Belöna 

 Strukturera 
       Kontrollera 
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egen entusiasm genom direkt personlig kontakt med ett stort antal personer i 
organisationen.  
 
Den tredje komponenten är att möjliggöra (enabling). Ledaren hjälper 
medarbetarna psykologiskt att agera när de möter problem då de behöver stöd 
i att utföra sina uppgifter. Även detta kan utföras på många olika sätt. Nadler 
och Tushman lyfter fram vikten av empati, förmågan att lyssna och förstå 
samt att dela medarbetarnas känslor och ge individer stöd. Framförallt, menar 
Nadler och Tushman, tenderar den karismatiske ledaren att uttrycka sitt 
förtroende för människors förmåga att prestera effektivt och möta 
utmaningar.  
 
Nadler och Tushman menar att effektiva förändringsledare behöver vara mer 
än bara karismatiska. De menar att effektiva omorienteringar karaktäriseras av 
att också ha en ledare med en ledarstil som ser till att individer i 
ledningsgruppen och vidare genom hela organisationen beter sig på ett sätt 
som krävs för att förändringen skall ske. En viktig ledarskapsroll är att 
klargöra vilka beteenden som krävs, för att på så sätt få medarbetarna att 
förstå att beteenden som går i linje med förändringen är centrala för dem i att 
uppnå sina egna mål. Denna ledarstil benämner Nadler och Tushman 
instrumentellt ledarskap. Instrumentellt ledarskap fokuserar på utmaningen att 
skapa överensstämmande beteenden för att stödja omorienteringen. Grunden 
för detta synsätt är motivationsteorier vilka menar att individer handlar enligt 
vad de uppfattar som behjälpligt för att uppnå högt skattade resultat. I 
praktiken innebär detta, enligt Nadler och Tushman, tre olika 
beteendeelement. Det första är att strukturera (structuring). Ledaren investerar 
tid i att skapa strukturer som gör det tydligt vilka typer av beteenden som 
behövs genom hela organisationen. Detta kan innebära att sätta upp mål, 
etablera standards och att definiera roller och ansvarsområden. Det andra 
elementet är att kontrollera (controlling), vilket involverar skapandet av 
system och processer för att mäta, övervaka och utvärdera både beteenden 
och resultat samt att administrera förbättrande handlingar. Den tredje är 
belöna (rewarding), vilket handlar om att administrera belöningar och 
bestraffningar. 
 
Nadler och Tushman menar att effektiv organisatorisk omorientering kräver 
både karismatiskt och instrumentellt ledarskap. Karismatiskt för att generera 
kraft och skapa engagemang och styra in individerna mot målet och 
instrumentellt för att se till att medarbetarna verkligen agerar på ett sätt som är 
konsistent med det nya målet. De menar att detta utgör ett dilemma, eftersom 
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dessa ledarstilar till mångt och mycket associeras med personlig stil och 
karaktärsdrag hos ledaren. En individ som är skicklig i ett av sätten kan ha 
problem att utföra det andra. Ett alternativ Nadler och Tushman ger är att 
involvera andra personer i ledarskapsroller, för att på så sätt komplettera en 
individuell ledares styrkor och svagheter. Pettigrew och Whipp (1993) menar 
att de kritiska ledaruppgifterna när det gäller att leda förändring verkar vara 
mycket mer fragmentariska och inkrementella än vad den populära bilden av 
organisatoriska hjältedåd tillåter. De anser att ledning av förändring involverar 
handlande av medarbetare på alla nivåer i organisationen och att ledning av 
förändring handlar om att lösa ett mönster av sammanvävda problem, inte så 
mycket stora enskilda ärenden. Nadler och Tushman (1990) menar, vilket kan 
liknas vid Pettigrew och Whipp (1993), att teorier om karismatiska och 
instrumentella ledare ofta beskrivs som fokuserande på signifikanta 
evenemang och kritiska händelser och de menar att deras syn på 
förändringsledaren innefattar mycket mer än så. Dessa är viktiga arenor för 
ledarskap men ledning av förändring kräver också fortsatt uppmärksamhet på 
de otaliga detaljer som utgör organisationens dagliga verksamhet.  
 

6.2.4 Att leda genom att informera & kommunicera 

Information och kommunikation är viktiga verktyg i förändringsledning och 
därför har vi valt att studera teorier om olika former av information och 
kommunikation kopplat till förändring närmare. 
 
Kommunikation beskrivs av Hall (1972, i Jacobsen & Thorsvik 1998) som 
överföring av åsikter, känslor och idéer från en person eller en grupp, till en 
annan person eller grupp. Alpsten (1994) menar att information handlar om 
att förflytta ett meddelande, tankar eller idéer, från en person, sändaren, till en 
annan, mottagaren. Det givna utgångsläget är att personerna var för sig har en 
världsbild med attityder, kunskap och referensramar. Ju mer bilderna stämmer 
överens, desto bättre är förutsättningarna för att budskapet når fram och att 
en dialog uppstår. Habermas (1984, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) anser att 
sådana frågor som rör avsikter, attityder och trovärdighet är avgörande för hur 
mottagaren ställer sig till det budskapet som sändaren förmedlar. Alpsten 
(1994) menar att i utgångsläget finns också yttre ramar, vilka påverkar 
kommunikationen, så som till exempel kulturen, den sociala omgivningen och 
kunskapsbehovet. En annan viktig aspekt är tiden. Att informera tillräckligt 
snabbt och vid rätt tillfälle är avgörande för resultatet. Sändaren har ett syfte 
med informationen och på samma sätt har mottagaren en viss acceptans för 
informationen och att låta sig påverkas. Mottagarens villighet att påverkas av 
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informationen beror på sändarens trovärdighet och det är sändarens uppgift 
att anpassa kanalerna och budskapet till mottagaren samt att kontrollera om 
informationen har fått avsedd effekt, anser Alpsten.  
 
Weir (1996) menar att kommunicera är en förändringsledares viktigaste 
uppgift och att vid öppenhet och delgivande av information skapas 
förtroende. Kirkpatrick (1985) och Lippit et al (1985) anser att 
kommunikation är centralt vid effektiv förändring, dock menar Weir (1996) 
att för mycket kommunikation kan leda till att förändringen inte blir effektiv. 
Enligt Bennet (1961, i Kirkpatrick 1985) är det viktigt att ledaren informerar 
och kommunicera så att personalen är informerad om målen med 
förändringen och om stegen i processen samt att de förstår dessa. Weir (1996) 
är av liknande åsikt och anser att de som leder en förändring måste tänka på 
att kommunicera ut varför de skall förändra, hur de skall förändra, vad 
organisationen behöver göra och när olika aktiviteter skall ske. Han belyser 
också vikten av att kommunikationen både går uppifrån och ner, liksom 
nerifrån och upp, i förändringsprocessen. Kirkpatrick (1985) anser att 
meningen med kommunikation är att skapa förståelse för förändringen och 
hur kommunikationen skall ske är viktigt att beakta. Om informationen sker 
skriftligt bör denna efterföljas av muntlig information. Enligt Bruzelius och 
Skärvad (2000) är det värdefullt med direkt och personlig kontakt vid 
förmedlingen av information i förändringar och ledare bör undvika att 
förmedla förändringar genom skriftliga meddelanden. Kotter (1998) anser att 
det gäller att inte krångla till informationen, utan att hålla det enkelt. Att 
använda många olika fora och kommunikationskanaler och se till att ord och 
handling hänger samman. Kotter framhåller också betydelsen av att lyssna och 
skapa en dialog med medarbetarna, samt att förmedla visionen och klargöra 
behovet av förändringen.  
 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

REFERENSRAM 
 
 

 
121

 
Figur 27: Nyckelelement i effektiv förändringskommunikation 

Källa: Fritt efter Kotter (1998, sida 97) 
 
Enligt Ahltorp (1998) är det viktigt vid förändringar att ledningen förbereder 
sig på att vara mer tillgängliga för medarbetarna. Kommunikation kan ske via 
möten, då cheferna försöker reda ut rykten men dialog och samtal på tu man 
hand bör också förekomma mellan chefer och medarbetare i större 
omfattning under förändringsprocessen. Angelöw (1991) tar också upp 
ryktesspridning och att det ofta brukar förekomma ryktesspriding vid 
förändringar och menar att dessa kan förebyggas genom direkt och riklig 
information. Rykten finns mer eller mindre i alla organisationer och rykten 
kan definieras som ”improviserade nyheter som uppstår ur en kollektiv 
diskussion” (sida 109). I organisationer är rykten uppgifter som sprids i 
organisationen som ännu inte har bekräftats eller dementerats av ledningen. 
Rykten löper ofta parallellt med den officiella informationen och säger ibland 
emot den. Inom en organisation uppkommer rykten på grund av brist på 
information och vid särskilt påfrestande situationer, som till exempel 
omorganisationer, finns det en stor risk att budskapen i informationen 
misstolkas. Även Eccles (1996) och Jacobsen och Thorsvik (1998) poängterar 
att om ledaren misslyckas med att kommunicera, kommer detta att leda till 
mer ryktesspridningar, då det blir en tomhet om inte tillräcklig information 
finns vilken kommer att fyllas med rykten. Det är därför, för att minska 
ryktena, enligt Angelöw (1991) viktigt att den som informerar upprepar sitt 
budskap, trots att det kan kännas tröttande för den som informerar. Även 
Kotter (1998) menar, som tidigare nämnts, att repetition av informationen är 
viktigt vid förändring. Ryktesspridning i en organisation kan, enligt Angelöw 
(1991), vara ett sätt att skapa en sammanhållning i en grupp om ett hot hänger 
över dem. I en organisation där den interna kommunikationen fungerar väl 

• Enkelhet: All jargong och babbel måste bannlysas 
• Metafor, analogi och exempel: en verbal bild säger mer än tusen ord 
• Flera forum: Stora möten och små, PM och tidningar, formell och 

informell interaktion är alla effektiva medel för att sprida information. 
• Repetition: Idéerna sjunker in ordentligt först när människor hört 

dem flera gånger. 
• Ledarskap genom exempel: Om viktiga personer uppvisar ett 

beteende som inte stämmer med visionen får detta alla andra former 
av kommunikation att förblekna. 

• Förklaringar av skenbara motsägelser: Motsägelser som får stå utan 
kommentar undergräver trovärdigheten i all kommunikation 

• Ge och ta: Tvåvägskommunikation är alltid mer kraftfull än 
envägskommunikation. 
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och där det råder en öppenhet och delaktighet i förändringsprocessen 
minimeras ryktesspridningen. 
 
Enligt Angelöw vill anställda gärna ha direkt information om kommande 
förändringar och att få höra om förändringen genom rykten leder ofta till 
förvanskningar och mer rykten vilket kan ge upphov till motstånd. Även 
Stewart (1985) tar upp att oklarheter kan skapa motstånd och att detta kan ske 
om informationen är förvirrande. Eccles (1996) anser att bra kommunikation 
kan vara ett verktyg för att övervinna tröghet i organisationen och inaktivitet 
kring förändringen. Angelöw (1991) menar att direkt och riklig information 
om förändringen leder till en bättre förståelse för förändringen och ökar 
chanserna att de anställda blir positivt inställda. 
 
En huvudsysselsättning för ledare är samtal i olika former (Carlson, 1951; 
Mintzberg, 1973; Stewart, 1982; Hales, 1986; Tyrstrup, 1993; Sjöstrand, 1997, i 
Sjöstrand & Tyrstrup, 1999) och det är därför enligt Sjöstrand och Tyrstrup 
intressant att rikta uppmärksamhet till pratets olika fördelar. Enligt 
Czarniawska-Joerges (1988, i Sjöstrand & Tyrstrup 1999) är det genom prat 
som verklighetsuppfattningar länkas samman och en gemensam förståelse och 
möjligheten till kollektiv handling skapas. Sjöstrand och Tyrstrup (1999) anser 
att småprat mellan människor är ett centralt medium för både formandet och 
utövandet av ledarskap. Småprat är till exempel informella samtal, sådant som 
nämns i förbigående och i förtroliga diskussioner. Småprat bildas oftast av 
berättelser som innehåller ett visst mått av värdering av bland annat 
människor, vanligen de som inte är närvarande. Andra exempel på vanliga 
samtalsämnen är åsikter och omdömen om händelser, aktiviteter, framgångar, 
kriser och konflikter. I medarbetarnas småprat utvärderas och diskuteras det 
mesta, även ledarna och deras ledarskap. Ett ständigt informellt samtalande 
utgör den miljön som människor lever och fungerar i och det är genom 
småpratande som en stor del av idealen, regler och normer uppkommer och 
vinner spridning inom organisationen. Det är också genom småprat som 
ambitioner formas och känslor stäms av. Det är också i småpratet som 
människors förväntningar på organisationen anpassas och gemensamma 
konstruktioner skapas om vad som har hänt, vad som kommer att hända och 
vad de tror kommer att hända (Shotter, 1993; Ekman, 1999, i Sjöstrand & 
Tyrstrup, 1999). Enligt Sjöstrand och Tyrstrup (1999) är en betydande del av 
ledarskap att via prat skapa en medvetenhet och mening; att förklara, ordna 
och göra uppfattningar tillgängliga.  
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Sjöstrand och Tyrstrup (1999) menar att småprat sker på mindre 
uppmärksamma arenor inom organisationen och på arenor som vi inte 
vanligen tänker på som en del av organisationen. Exempel på dessa platser är 
korridorer, pausrum, hissar och tjänsterum.  Ledning och ledarskap utövas i 
alla dessa sammanhang och uppfattningar om ledarskap uppkommer även på 
dessa platser. Sjöstrand och Tyrstrup anser att dessa informella, osynliggjorda 
och förbisedda arenor spelar en väsentlig roll för vad som sker i den mer 
synliga ledningen och ledarskapet i de mer formella sammanhangen. 
 

6.2.5 Att leda förändring genom delaktighet 

Många forskare hävdar vikten av att medarbetarna är delaktiga i 
förändringsprocesser, därav valet att studera detta fenomen närmare även i 
teorin. Enligt Hultman och Klasson (1995) kan de organisationer som 
använder sig av delaktighet i förändringsarbetet komma att märka av en 
tydligare och djupare förändring. Hultman och Klasson menar dock att 
delaktighetens betydelse i forskningen har givit olika resultat, allt ifrån att 
delaktigheten har betydelse, till att den har viss betydelse till att det inte finns 
något samband alls. Det finns flera författare som hävdar vikten av delaktighet 
i förändringar, bland annat Kirkpatrick (1985) som menar att delaktighet är 
viktigt vid förändring, för att utan det kan inget riktigt engagemang för 
förändringen skapas. Delaktighet kan bidra till att öka acceptansen för 
förändringen men även till att höja kvalitén på förändringen, menar han. Även 
Eccles (1996) menar att de anställdas delaktighet kan göra att handlingskraften 
höjs i förändringen.  
 
Enligt Lippit (1981, i Kirkpatrick, 1985) är det viktigt, för att underlätta i 
förändringen, att ledaren skapar möjligheter så att förändringen kan diskuteras 
och att de anställda får vara involverade i beslutsprocessen. Lippit et al (1985) 
anser att det bör ges möjlighet för personer att uttrycka sina invändningar, då 
detta kan leda till att eventuellt motstånd minskar. Angelöw (1991) menar att i 
de fall anställda som berörs av förändringen inte får möjlighet att vara 
delaktiga i utformandet och genomförandet av förändringen leder det vanligen 
till motstånd då individer inte tycker om när beslut fattas över deras huvud. 
Även Kirkpatrick (1985) menar att om de anställda inte har givits möjlighet att 
bidra med sina åsikter om förändringen kommer de troligare att bli 
motståndare till förändringen. Om de anställda får vara delaktiga i 
utformandet och genomförandet av förändringen leder det, enligt Angelöw 
(1991), till en positiv inställning till förändringen. När de anställdas kunskap 
och erfarenheter efterfrågas i förändringen blir de mer intresserade av 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

REFERENSRAM 
 
 

 
124

förändringen. Också Kirkpatrick (1985) anser att om de anställda blir 
tillfrågade om sina åsikter och förslag är det troligare att de kommer att vara 
positivt inställda när förändringen väl sker. Förvisso blir de anställda mer 
entusiastiska om deras idéer tas i anspråk men det viktiga för att minska 
motståndet är att ledningen lyssnar på de anställdas idéer och att dessa 
övervägs.  
 

6.3 Personalens reaktioner 
För att kunna tolka medarbetarnas reaktioner på förändringen har vi tagit 
fram ett antal teorier till hjälp för att förstå hur förändringen på Rehab har 
tagits emot av personalen och varför de har reagerat som de har gjort. 
Inledningsvis har vi valt att behandla teorier som rör medarbetares acceptans 
till eller motstånd mot förändring och därefter behandlas teorier som rör 
vikten av att motivera och engagera personalen i förändringsarbete.  

6.3.1 Acceptans eller motstånd 

Stewart (1985) menar att en av förändringsledarens viktigaste uppgifter är att 
få de anställda att acceptera förändringen och vilja förändra. Det innebär, 
enligt Sarv (1993), att motverka motståndet mot förändringen samt att 
engagera och motivera personalen i arbetet med förändringen. Strebel (1996) 
menar att grunden till svårigheterna med förändring är att ledningen och de 
anställda har olika sätt att se på förändringen. Både ledningen och personalen 
är medvetna om att vision och ledarskap är förutsättningar för framgångsrika 
förändringar men det är få ledare som är medvetna om hur individers 
engagemang uppstår och de misslyckas därför med att engagera dem. Ledarna 
måste alltså försöka förstå förändringen ur de anställdas synvinkel. Även 
Weidman (2002) hävdar att medarbetarna har en betydande roll för om 
förändringen skall bli framgångsrik, för det spelar ingen hur engagerad 
ledningen är om de inte får med sig de anställda ”i båten”. Lippit et al (1985) 
menar att acceptans och engagemang för förändringen växer fram ur en 
personlig övertygelse om att det nya kan bli bättre än det gamla.  
 
Enligt Kiffin-Petersen och Cordery (2003) har anställdas motstånd länge varit 
erkänt som nyckelfaktorn till att förändringsinitiativ misslyckas. Även Lewin 
(1947 i Manz et al, 1991) samt Kotter och Schlesinger (1979, i Manz et al, 
1991) anser att det länge har varit ett erkänt faktum att förändring ofta möts 
av betydande motstånd inifrån organisationen. Enligt Angelöw (1991) hävdas 
det ofta att förändringar ovillkorligen leder till motstånd men att detta inte 
alltid är fallet. Det finns flera skäl till varför anställda kan vara negativa och 
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göra motstånd mot förändringar men också flera skäl till att individer kan vara 
positiva och acceptera en förändring. Att anställda ofta gör motstånd eller är 
negativt inställd mot organisationsförändringar grundar sig på att förändringar 
ofta är toppstyrda. De anställda blir presenterade för ett färdigt förslag som de 
inte har någon möjlighet att påverka. 
 

 
Figur 28: Orsaker till motstånd eller välkommande av förändringar 

Källa: Fritt efter Angelöw (1991, sida 22) 

 
Angelöw tar i figur 28 upp ett antal faktorer som kan vara betydande för om 
förändringen kommer att leda till motstånd eller acceptans. Vi kommer i detta 
avsnitt beskriva de av dessa faktorer som vi anser har varit betydande i 
förändringsprocessen på Rehab. Vi anser att information och kommunikation 
samt delaktighet också är viktiga faktorer för att övervinna motstånd och 
skapa en acceptans för förändringen men eftersom dessa behandlas utförligt i 
ett tidigare avsnitt nämner vi dem bara i modellen. 
 
Trygghet 
Angelöw (1991) och Kirkpatrick (1985) menar att en anledning till att 
förändring kan mötas av motstånd är att det kan finnas en risk att de anställda 
förlorar sina arbeten, vilket medför en oro och bidrar till motståndet. De 
anställda kan komma att välkomna en förändring om den innebär mer 
trygghet och om möjligheterna att utvecklas i arbetet förbättras. 
 
Sociala kontakter 
Angelöw (1991) menar att organisationsförändringar kan betyda att den 
anställda blir tvungen att flytta till en annan avdelning eller till en annan ort, 

• Hotad anställningstrygghet 
• Omplaceringar och förlust av 
sociala kontakter 

• Inkompetent arbetsledning 
• Bristande förtroende 
• Lägre status 
• Ingen förändringsvilja 
• Låg delaktighet 
• Låg självkänsla 
• Bristfällig information 
• Dåligt val av tidpunkt 
 

• Trygghet 
• Bättre sociala kontakter 
• Kompetent arbetsledning 
• Förtroende 
• Högre status 
• Förändringsvilja 
• Delaktighet 
• Förstärkt självkänsla 
• Information 
• Bra val av tidpunkt 

 

Orsaker till motstånd mot 
förändringar 

Orsaker till acceptans eller 
välkomnande av förändringar 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

REFERENSRAM 
 
 

 
126

även om denne får behålla sitt arbete. Detta kan medföra att individen inte får 
den dagliga sociala kontakten med de arbetskamrater som denne är van vid. 
Sociala relationer är viktiga för vår hälsa och därmed kan denna försämring bli 
betydande för motståndet. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar också att 
organisationsförändringar kan leda till att sociala band bryts och om individer 
tappar kontakten med personer som de tidigare har arbetat med kan det leda 
till motstånd. Sadler (1996) beskriver också att organisationsförändringar ofta 
resulterar i att nuvarande arbetsgrupper bryts upp och nya formas, vilket gör 
att personalen måste bygga upp en relation med nya personer och få den nya 
gruppen att fungera. Detta kan leda till att de anställda inte blir lika positivt 
inställda till förändringen. Förändringen kan också, enligt Angelöw (1991), ses 
som något positivt om den bidrar till bättre förutsättningar att ha sociala 
relationer med sina medarbetare. 
 
Arbetsledning 
Enligt Angelöw kan oron över att få en försämrad arbetsledning på grund av 
organisationsförändringen leda till motstånd. Arbetsledaren har en central 
funktion i en organisation och om förändringen innebär att en 
förtroendegivande och kompetent chef byts ut kan detta upplevas som 
hotande. Oron kan uppkomma om den nya chefen inte kommer att ge 
individen samma frihet att planera och utföra sina arbetsuppgifter som 
tidigare. Kirkpatrick (1985) är av en liknande åsikt och tar också upp att oron 
över att få en chef som inte ger de anställda samma frihet och beslutsfattande 
möjlighet kan vara en anledning till motstånd. Angelöw (1991) menar att om 
den anställda är missnöjd med den nuvarande ledningen och förändringen 
innebär att arbetsledningen blir mer kompetent kan förändringen i stället 
komma att välkomnas. 
 
Förtroende 
Enligt Rousseau och Tjioriwala (1999, i Kiffin-Petersen & Cordery, 2003) 
förespråkar motivationsteorier att om de anställda har förtroende för 
ledningen är det troligare att de ser organisationsförändringen som legitim och 
accepterar den kommande förändringen. Även Angelöw (1991) anser att om 
individer saknar tillit och förtroende för de personer eller den grupp som leder 
förändringen kommer det att leda till motstånd. Kirkpatrick (1985) anser 
också att om personer har ett lågt förtroende för, eller en negativ attityd till 
dem som skall genomföra förändringen är det troligare att personen har 
svårare att acceptera förändringen. Detta på grund av att den negativa 
attityden mot den som leder förändringen gör att de har svårt att se på 
förändringen objektivt. Angelöw (1991) menar att om individerna däremot har 
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förtroende för de personer som leder förändringen kan det leda till en större 
acceptans för förändringen.  
 
Status 
Sadler (1996) anser att oron över att förlora sin status ofta är en betydande 
faktor vid motstånd. Enligt Angelöw (1991) har individer i grunden ett behov 
av hög status och ifall ansvar, befogenheter och inflytande över andra riskerar 
att försämras kan det leda till att förändringen motarbetas. Också Kirkpatrick 
(1985) menar att om en person förlorar sin makt och befogenheter över andra 
leder detta till motstånd. Förändringen kan å andra sidan komma att 
välkomnas, enligt Angelöw, om den leder till ökade befogenheter. 
 
Förändringsvilja 
Om den anställda inte har någon motivation till förändringen och inte inser 
behovet av förändringen kan detta, enligt Angelöw (1991) komma att leda till 
motstånd. I fall de anställda istället inser behovet av förändringen och inser att 
den är nödvändig kommer de att vara mer positivt inställda till förändringen.  
 
Självkänsla 
En förändring kan, enligt Angelöw, komma att leda till motstånd om 
individerna har låg tilltro till sina möjligheter att påverka och har personlig 
osäkerhet. Anställdas självkänsla och självförtroende kan komma att 
förstärkas på grund av förändringen om det till exempel leder till en ökad 
möjlighet att använda sin kompetens.  
 
Tidpunkt 
Angelöw (1991) och Kirkpatrick (1985) menar att det är viktigt att välja rätt 
tidpunkt för förändringar, då tidpunkten är viktig för om förändringen skall 
mötas med motstånd eller acceptans. Även Bruzelius och Skärvad (2000) 
menar att god timing är betydande för om förändringen skall bli lyckad. Om 
förändringen genomförs vid ett tillfälle då personalen nyligen genomgått 
omfattande organisationsförändringar kan det, enligt Angelöw (1991) medföra 
att de är förändringströtta och detta kan utgöra en anledning till motstånd. 
Förändringen kan komma att välkomnas om den genomförs vid en bra 
tidpunkt när individerna känner ett behov av förändring. 
 
Syn på förändringen 
Angelöw menar att en del individer har en negativ inställning till förändring på 
grund av att de kan betyda ansträngningar, risktagande och en osäkerhet om 
framtiden. Individerna har vant sig vid det befintliga och blir oroliga om det 
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skall ske en förändring. Andra personer kan istället bli stimulerade av nya 
utmaningar och reagerar därmed positivt på förändringar.  
 

6.3.2 Motivation 

För att kunna förstå och tolka ledares och medarbetares motivation till 
förändringen på Rehab har vi valt att inkludera Ahrenfeldts (1995) modell 
som beskriver motivationsklyftan mellan chefen och medarbetarna i 
förändring. Vi har återgett den i figur 29. 
 

 
Figur 29: Motivationsklyftan  

Källa: Fritt efter Ahrenfeldt (1995, sida 240) 
 
Förändringsledaren har, menar Ahrenfeldt, gått igenom en lång 
förberedelseprocess, vilket medför att denne har ökat sin kunskap om 
området och därmed har skapat sig en större förståelse för behoven och 
motiven bakom en förändring. Ledaren har lagt sin egen eventuella 
tveksamhet och förändringsmotstånd bakom sig och har fått en medvetenhet 
om att organisationen måste genomföra en förändring. Den egna förståelsen 
och motivationen har nått den nivå där den mentala energin frigörs i riktning 
mot målet med full motivation och utan motstånd. Ledaren hamnar sedan i en 
fallgrop då denne projicerar sin egen förståelse för medarbetarna och skapar 
sig en bild av att medarbetarna har lika stor förståelse och lika hög motivation 
som ledaren själv har. Ledaren förvränger verkligheten och genom detta 
kommer denne att sakna förståelse för var organisationen befinner sig och hur 
deras bild av verkligheten ser ut. Den bild ledaren har av verkligheten och de 
anställdas bild av verkligheten överensstämmer inte. Om ledaren är 
omedveten om sin egen projektion kommer denne att uppleva medarbetarnas 
låga motivation och motstånd som ett uttryck för lathet, elakhet och ett hot 
mot ledaren personligen. Ledaren har svårt att inse att medarbetarna behöver 
minst lika mycket tid, troligen ännu mer tid, som han själv till att förstå varför 
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förändringen skall genomföras. Om ledaren blir medveten om sin projektion 
kan det hindra att problemet uppkommer genom att denne inser att det är sin 
egen inre bild som denne ser hos medarbetarna. Om ledaren har kommit till 
denna insikt är det möjligt att ta reda på hur medarbetarna verkligen uppfattar 
situationen. Ahrenfeldt anser att de olika verkligheterna är viktig del i grunden 
för ledarskap under förändringsprocesser. Sarv (1993) påpekar vikten av att 
ledaren har tålamod i förändringsarbete och att ledaren måste vara beredd på 
förseningar och kunna improvisera under resans gång, då en process med 
människor alltid innehåller en mängd olika saker som inte går att förutse.  
 

6.4 Kognitiva aspekter 
Kognitiva föreställningar inverkar på ledningen av förändring och på 
personalens reaktioner och därför har vi valt att framställa teorier som hjälp 
att förstå och tolka vilken inverkan dessa kognitiva kartor, både individuella 
och gemensamma, har haft på ledningen av förändringen på Rehab och på 
medarbetarnas reaktioner. Inledningsvis presenteras mer allmänt om kognitiva 
föreställningars inverkan på förändringsarbete för att sedan fokusera mer på 
vilken betydelse ledarens referensram har. Därefter fångar vi upp teorier som 
kan hjälpa oss att förstå kognitiva strukturer på en mer gemensam nivå och 
hur de har inverkat i förändringsprocessen. 
 
Hellgren och Melin (1993) menar att problem vid stora strategiska skift är nära 
relaterat till kognitiva och kulturella dimensioner i organisationen. Gioia och 
Sims (1986, i Hellgren & Melin, 1993) menar att organisatorisk aktivitet 
handlar om delade värderingar och kollektiva handlingar men att dessa alltid 
är baserade på individuella kognitiva processer. Kronvall et al (1991) anser att 
det inom verksamheter som exempelvis bedriver vård alltid finns olika 
uppfattningar om hur verksamheten ser ut. Det finns olika sociala 
verkligheter, där medarbetare på olika nivåer beskriver och uppfattar 
händelser och arbetsuppgifter på olika sätt. Vid planeringen av förändringar 
blir dessa skillnader centrala eftersom förändring skapas genom 
överenskommelse i samspel mellan medarbetare på olika nivåer. Sandström 
(2002) menar att en av de viktigaste uppgifterna för ledare av förändringar och 
förändringsprocesser är att påverka människor, genom att skapa gemensamma 
mentala plattformar så att alla är på väg i samma riktning. 
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6.4.1 Olika kognitiva strukturers påverkan i förändring 

Hellgren och Löwstedt (1997) menar att människor genom kognitiva 
processer kopplar samman nya intryck med sådant vi finner likhet med i 
tidigare erfarenheter. Efter att ha sorterat intrycken efter likheter lagras den 
nya erfarenheten i individens föreställningsvärld. Hellgren och Melin (1993) 
har studerat ledares tänkesätt i strategiska förändringsprocesser och menar att 
strategens tänkesätt består av ett antal relativt stabila tematiska uppsättningar 
av värderingar, antaganden och tankar om ledarskap och strategisk utveckling 
i organisationer. Det strategiska tänkesättet speglar ledarens livserfarenhet och 
personlighet. Hellgren och Melin menar att strategens tänkesätt kan 
modifieras med tiden genom de situationer som ledaren konfronteras med 
men att det strategiska tänkesättet tenderar att behålla en hög grad av stabilitet 
och är resistent mot radikalt nytänkande. Johnson (1988) menar att kognitiva 
kartors legitimitet förstärks genom organisationens myter och ritualer. 
Johnson (1990) har, i likhet med Hellgren och Melin 1993, kommit fram till 
att det finns väsentliga bevis för att förståelse för ledarens erfarenhet är 
centralt för att kunna förstå utvecklingen av strategier i organisationen och att 
antaganden och trossatser kopplade till denna erfarenhet är oerhört svåra att 
förändra. Hellgren och Melin (1993) beskriver hur kognitiva kartor på olika 
nivåer påverkar strategiskt agerande i figur 30. 
 

 
Figur 30: Tre kognitiva sfärer i strategiska förändringsprocesser  

Källa: Fritt efter Hellgren och Melin (1993, sida 63) 

 
Figur 30 visar att kognitiv inverkan inte bara finns på den individuella nivån, 
utan det är viktigt att ta hänsyn till att det finns kognition på många nivåer i 
förändringsprocesser, menar Hellgren och Melin. De har funnit att kognitiva 
”sfärer” på tre nivåer har betydelse för strategiska förändringar. De menar att 
det inom varje bransch finns ett dominerande ”recept” vilket de kallar 
branschvisdom. Denna branschvisdom uttrycker dominerande åsikter som 
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delas av organisationer och aktörer om hur verksamheter bör drivas inom 
deras bransch. På organisationsnivå är det organisationskulturen som 
representerar det kollektiva sättet att tänka genom delade världsbilder, 
värderingar och trossatser. På individnivå ser de ledarens strategiska tänkesätt 
som påverkande på det strategiska agerandet. Hellgren och Melin menar att 
samtliga dessa sfärer påverkar och påverkas av strategisk förändring i 
organisationer.  
 
Argyris (1985) menar att defensiva rutiner kommer emellan individen eller 
organisationen och det hot den ställs emot, exempelvis en förändring. Med 
defensiva rutiner avser Argyris de tankar och handlingar som används för att 
skydda individers, gruppers och organisationers vanliga sätt att hantera sina 
verkligheter. De defensiva rutinerna vill varken bli upptäckta eller förändrade, 
vilket utgör ett hinder för förändring. För att reducera defensiva rutiner är det 
lätt att överensstämma i att de måste identifieras men Argyris menar att själva 
identifierandet av de defensiva rutinerna kan aktivera dem. När de väl är 
aktiverade kamouflerar de sedan sig själva genom att påverka hur vi resonerar, 
vad vi uppfattar och hur oroliga vi känner oss. Det gör de genom att aktivera 
de avledande rutiner människan använder för att hantera potentiella hot.  
 

6.4.2 Kulturens påverkan  

Weir (1996) menar att kulturen är en betydande faktor att betänka vid 
analyserandet av förändring. Kultur utmärks enligt Hofstede et al (1990 i 
Alvesson, 2003) av att den är socialt konstruerad, det vill säga att kulturen är 
en i grunden mänsklig skapelse som bärs upp av en grupp människor vilka 
fungerar som ett kollektiv. Alvesson (2003) tillägger att kultur bör avgränsas 
till att handla om föreställningsmässiga fenomen och menar att kultur bör ses 
som mentala fenomen. Kulturen påverkar hur de anställda i organisationen 
tolkar information, aktiviteter och händelser. Ansoff och McDonnell (1990, 
sida 406) citerar Machiavelli 
 

”Resistance to change is proportional to the degree of discontinuity in the culture 
and/or the power structure introduced by the change. For a given discontinuity, 
the resistance will be inversely proportional to the time over which the change is 
spread.” 
 

Ansoff och McDonnell (1990) menar att motståndet mot förändringen beror 
på hur kultur och maktförhållanden i organisationen ändras till följd av 
förändringen.  
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Figur 31: Makt- & kulturella konsekvenser på medarbetarnas motstånd  

Källa: Fritt efter Ansoff och McDonnell (1990, sida 406) 

 
Ansoff och McDonnells (1990) uppställning, se figur 31, visar att inte alla 
typer av strategiska förändringar nödvändigtvis provocerar till motstånd. 
Grupper och individer vars kultur förstärks av förändringen och vilken gör att 
gruppen eller individen får mer makt, välkomnar förändringen och stödjer 
den, menar Ansoff och McDonnell. De visar också att den tid under vilken 
förändringen implementeras är viktig för hur stort motstånd den möter och 
hänvisar till Machiavellis citat. Ju längre tid förändringen får på sig att 
implementeras, desto mindre motstånd möter förändringen. 
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7 Tolkning med hjälp av teorier 
I detta kapitel tolkar vi empirin och den induktiva tolkningen ytterligare genom att 
använda den referensram vi konstruerade i kapitel 6 och ger på så sätt vårt bidrag till 
förståelsen för ledning av förändringsprocesser och medarbetares reaktioner. Vi har sett att 
kognitiva kartor på olika nivåer har inverkat i förändringen på Rehab och därför har vi 
valt att ha ett kognitivt förhållningssätt till strukturella faktorer. Inledningsvis vill vi förstå 
förändringen på Rehab genom att kategorisera den för att på så sätt förstå och tolka hur det 
inverkar på ledarskapet och medarbetares reaktioner. Därefter går vi vidare och tolkar hur 
förändringen leds och slutligen tolkar vi de reaktioner förändringen har mötts av.  
 

7.1 Förändringen på Rehab 
Förändringen på Rehab kännetecknas av en mängd faktorer som påverkar hur 
processen leds och hur medarbetarna reagerar. Inledningsvis tolkar vi därför 
förändringen på Rehab utifrån dess processförlopp och olika faser, därefter 
tolkar vi omfattning och anledning.  
 

7.1.1 Teleologisk top down-styrd process av otydliga faser 

Inom politiskt styrda organisationer ligger det nära till hands att tala om 
förändring som det Garud och Van de Ven (2000) kallar en dialektisk process 
där olika grupper tävlar om makt och kontroll. Den nya organisationsstruktur 
som verksamhetschefen initierat på Rehab motsäger sig dock detta perspektiv, 
menar vi, eftersom det snarare torde främja samarbete istället för 
motsättningar mellan grupper, då tidigare mer uppdelade grupper nu får 
samma chefer. Inte heller det Garud och Van de Ven benämner 
livscykelteorin ger någon bra tolkningsgrund för förändringen på Rehab då 
den interna processen inte initierats av någon underliggande kod eller 
förprogrammerat regelverk som driver förändringen, utan det är människors 
initiativ som styr processen. Förändringen på Rehab präglas inte heller av 
någon slags biologisk evolution, i Garud och Van de Vens mening, vilket är 
fallet i evolutionär teori men förändringen har till vissa likheter med och delar 
till viss del den evolutionära teorins framväxande karaktär.  
 
Förändringsprocessen på Rehab kan närmast tolkas som det Garud och Van 
de Ven kallar en teleologisk process. Den teleologiska teorins delar är 
målformulering, implementering, utvärdering och modifiering av mål vilket 
stämmer bra in på den beskrivning vi har gjort av processen på Rehab. Efter 
att verksamhetschefen fått i uppdrag att bilda kliniken formulerade han ett mål 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

TOLKNING MED HJÄLP AV TEORIER 
 
 

 
134

med hur han ville att den nya kliniken skulle organiseras och vilka som skulle 
leda den. Därefter implementerade han den tillsammans med den nya 
ledningsgruppen. Utvärdering är något som ligger i framtiden men ledningen 
och medarbetare har uttryckt att de anser det viktigt att utvärdera hur den nya 
organisationen fungerar för att sedan modifiera det som fungerar mindre bra. 
I förändringen på Rehab är det verksamhetschefen som initierar och styr 
förändringen tillsammans med ledningsgruppen, vilket enligt Mintzberg et al 
(1998) är att anse som en ”top down”-förändring. Vi tolkar det dock delvis 
som det Mintzberg et al kallar en ”bottom up”-förändring eftersom mycket av 
det som införs i och med förändringen är idéer som redan fanns hos 
medarbetarna på lägre nivåer i organisationen. Exempelvis hade öppenvården 
redan tidigare diskuterat att jobba mer tillsammans som en grupp och ha den 
blivande öppenvårdschefen som ledare och slutenvårdens vårdpersonal 
saknade de fungerande team som tidigare funnits och både de och 
paramedicinarna hade önskemål att personalen skulle få arbeta mer ihop. 
 
Van de Ven och Poole (1995, i Garud & Van de Ven, 2000) menar att 
förändringen styrs av ett önskat framtida tillstånd och det är just vad 
verksamhetschefen på Rehab menar driver förändringsarbetet. 
Verksamhetschefen har en vision om att samhället har ett ansvar att hjälpa 
funktionshindrade att fungera i samhället, och att Rehab är en resurs i det, och 
de förändringar de nu genomför ligger i linje med att utveckla verksamheten 
för att nå den visionen. Enligt Garud och Van de Ven (2000) menar 
förespråkare för teleologiska teorier att förändring genereras av individer. Vi 
tolkar det som att individer har en avgörande roll att initiera och driva 
förändring och vi har också sett vikten av individers handlingar i förändringen 
på Rehab. Framförallt är det verksamhetschefen och ledningen som har 
initierat och lett förändringen framåt men även medarbetarna har varit viktiga 
i genomförandet av förändringen. Kanter et al (1992) menar att det finns tre 
viktiga grupper med olika roller i förändringsarbete; förändringsstrateger, 
förändringsimplementerare och förändringsmottagare. De menar att 
individerna i dessa grupper måste interagera för att en förändring skall bli 
framgångsrik. Förändringen på Rehab skulle med andra ord inte ha kunnat 
genomföras utan ageranden från olika individer och vi har sett vikten av att 
ledare och medarbetare kommunicerar och samarbetar för att förändringen 
skall bli genomförd.  
 
Förändringsarbetet på Rehab kännetecknas också av tidsbrist, eftersom 
arbetet med patienterna och den dagliga verksamheten måste fortsätta 
parallellt med förändringsarbetet och samtidigt som det ständigt åläggs dem 
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uppifrån att starta nya processer och genomföra nya förändringar. Garud och 
Van de Ven (2000) menar att teleologiska teorier belyser att individens 
möjlighet att agera begränsas av yttre faktorer som tid, kunskap och pengar 
och vi kan därigenom förstå att resursbrist påverkar både ledningen och 
medarbetarnas möjlighet att agera för att genomföra förändringen på Rehab. 
Även om viljan att förändra och förbättra finns, så finns det alltid begränsande 
omständigheter som hindrar utvecklingen. Vi ser denna faktor även som en 
förklaring till att processen ständigt har dragit ut på tiden mer än vad 
ledningen från början hade planerat. Flera av de deadlines som ledningen satte 
upp tidigt under våren sköts på framtiden av olika orsaker, bland annat 
utnämningen till och införandet av teamledare. 
 
Garud och Van de Ven menar att teleologiska teorier utgår ifrån att 
förändring planeras och är avsiktlig men vi har i förändringen på Rehab sett 
att allt inte alltid blir som ledningen först hade tänkt eller planerat. Pettigrew 
och Whipp (1993) anser att förändringar inte rör sig framåt på ett direkt och 
linjärt sätt utan är osäkra och fulla av upprepningar. Den övergripande 
organisationsstrukturen planerade verksamhetschefen medvetet och på 
förhand men på vägen har den ursprungliga bilden ändrats något. Många 
gånger har en övergripande planering gjorts, vilken sedan har fått justeras i 
efterhand och på så sätt har förändringen delvis varit osäker och inte linjär. 
Mintzberg (1987) har forskat fram en modell som tydliggör att de 
förändringar som realiseras inte alltid är planerade, utan att de också delvis 
växer fram under processens gång och delvis också förblir orealiserade. Detta 
ser vi exempelvis i att verksamhetschefen först hade ett förslag på en 
ledningsgrupp till den nya kliniken, vilket inte realiserades. Även det senare 
förslaget blev modifierat efter diskussioner i samrådsgrupper och sedan delvis 
realiserat, genom att ansvar för verksamhetsutveckling respektive 
personalansvar delades upp mellan en slutenvårdschef och en 
öppenvårdschef.  
 
Implementeringen av förändringen har haft en mer framväxande karaktär än 
en tydligt planerad, bland annat eftersom de nya cheferna så sent som i början 
av mars var samlade i samma lokaler och först därefter kunde börja formera 
den nya ledningsgruppen och driva förändringsarbetet med att implementera 
den nya organisationen på allvar. Förståelsen för att förändring inte bara 
utgörs av det planerade, utan att nytt ständigt tillkommer och annat faller bort, 
anger ytterligare ett skäl till varför genomförandet av förändringen går 
långsammare än ledningen först hade tänkt sig. Ett exempel på faktorer som i 
Mintzbergs (1987) modell skulle kallas framväxande, är att nya processer 
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ständigt åläggs Rehab av högre instanser att starta upp, vilka Rehabledningen 
inte kunde förutse, och som ständigt tar tid från och försenar införandet av 
den nya strukturen.  
 
Förändringsprocessen på Rehab kan alltså ses som teleologisk, med start i 
målformulering, vidare genom implementering och därefter utvärdering och 
omdefiniering av mål men med ständiga inslag av ny strategi och även bortfall 
av orealiserad strategi. Garud och Van de Ven (2000) menar att den 
teleologiska processen inte kännetecknas av några definitiva stadier utan att 
det centrala är ett önskat slutmål. En teori som kan anses vara teleologisk, 
men som har tydligare definitiva stadier, är Lewins (1951; 1958, i Hatch, 2000) 
välkända faser, vilka utgörs av upptining, förändring och nedfrysning. 
Förändringen på Rehab kan tolkas med stöd i Lewins faser som i figur 32.  
 

 
Figur 32: Två förändringsprocesser i en  

Källa: Egen bearbetning av Lewin (1951; 1958, i Hatch, 2000, sida 383)  

 
Figur 32 visar att förändringen på Rehab är uppdelad i två parallella processer. 
Den ena, att Rehab blivit en egen klinik, har ett annorlunda förlopp än den 
andra, sorgen över att VRE splittrats. Den process som handlar om att splittra 
den gamla organisationen är fortfarande i upptiningsfasen, eftersom många 
menar att det fortfarande i maj månad fanns en sorg över att VRE var borta 
och ett motstånd mot att den organisationen omorganiserades men samtidigt 
har förändringen genomförts och ”frusits ned”. Personalen har med andra ord 
inte kommit över den förändringen fastän de genomgått förändringsfasen och 
enligt modellen egentligen redan har avslutat nedfrysningsfasen. Skälet till 
påståendet att de inte kommit igenom upptiningsfasen är att de anställda inte 
har fått tydlig information om behovet av att lägga ner VRE och att 
motståndet mot den förändringen därför inte har minskat, vilket Lewin (1951; 
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1958, i Hatch, 2000) menar är medlet och målet med upptiningsfasen. 
Personalens kognitiva kartor har inte hunnit med att ”tinas upp” och 
förändras i takt med den reella förändringen. Landstingsledningens beslut att 
omorganisera har stora likheter med de problem som Kronvall et al (1991) 
belyser i samband med top down-processer. Ingen inom Rehab hade 
möjlighet att påverka det beslutet och verksamhetschefen hade endast att 
implementera det som beslutats av landstingsledningen. Samtliga på Rehab 
säger att de var emot förändringen på landstinget och någon menar att det inte 
alls var förankrat i organisationen att ta bort VRE. Kronvall et al (1991) menar 
att personalen i top down-förändringar lätt känner det som att de blivit 
drabbade av förändringen, vilket vi tolkar är tydligt i förändringen på 
landstinget. Kronvall et al menar att detta i många fall innebär att de som skall 
genomföra förändringen inte känner sig delaktiga i den process som ligger 
bakom det formella beslutet, vilket också kan utläsas av personalen och 
cheferna på Rehabs reaktioner. Många undrade vad som skulle hända och 
varför förändringen genomfördes. I enlighet med Kronvall et al tror vi att 
detta kan ha gjort att det finns ett motstånd mot omstruktureringen. Något 
aktivt motstånd har vi dock inte märkt av på Rehab och vi tror att det beror 
på att de vet att det inte finns något de kan göra åt landstingsledningens 
beslut. En av de avgående cheferna menar att det till och med är bra att 
beslutet fattats så högt upp i organisationen och att det därför ”inte är någons 
fel” och syftar på att ingen av ledarna för Rehab är att klandra.  
 
En ytterligare anledning till att personalen fortfarande sörjer VRE kan ha sin 
förklaring i det snabba tempo som processen har kännetecknats av. Från de 
första ryktena under hösten och fram till dess att VRE splittrats förflöt endast 
ett par månader, vilket många i organisationen har uttryckt är alldeles för kort 
tid. Enligt de Wit och Meyer (1998) menar förespråkare för det 
osammanhängande förändringsperspektivet att det är bra genomföra radikala 
förändringar på kort tid för att snabbt kunna utnyttja de konkurrensfördelar 
förändringen medför, medan det kontinuerliga förändringsperspektivet 
förespråkar ett mer utdraget förändringsförlopp för att kunna driva 
förändringen hela vägen igenom. Med andra ord kan det snabba förloppet ses 
som antingen positivt eller negativt, beroende på vilket perspektiv som antas. I 
förändringen där VRE splittrades kan vi se risken med att genomföra 
förändringen för snabbt, i form av ett långdraget motstånd och sorg, vilket i 
sin tur påverkar utvecklingen i den mer interna förändringen på Rehab genom 
att medarbetarna och de nya cheferna kan ha svårare än de annars hade haft 
att känna glädje och motivation över det nya då de känner sig splittrade. 
Pettigrew och Whipp (1993) menar att förändringsledarskap kräver handling 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

TOLKNING MED HJÄLP AV TEORIER 
 
 

 
138

som är lämplig i förhållande till förändringens kontext och vi tolkar 
landstingets turbulenta omstrukturering som en kontextfaktor vilken Rehabs 
ledning tvingas ta hänsyn till genom hela den fortsatta ledningen av 
förändringen.  
 
Parallellt med sorgen över splittringen av VRE kan vi se att den interna 
förändringen på Rehab har förlöpt mer i enlighet med Lewins ursprungliga 
teori. Mellan oktober och januari förbereddes medarbetarna på att bli en ny 
klinik genom att cheferna informerade, vilket enligt Lewin (1951; 1958 i 
Hatch, 2000) är ett sätt att komma in i upptiningsfasen. Upptiningsfasen har 
troligen varit viktig för att minska motståndet mot förändringen på Rehab 
men upptiningen har samtidigt försvårats på grund av sorgen över VRE, 
tolkar vi. I januari övergick den gamla organisationen i den nya och detta 
datum markerar slutet, rent organisatoriskt, för upptiningsfasen och början på 
förändringsfasen. I verksamheten hade dock inte så mycket förändrats vid den 
tidpunkten, upplevde personalen, och den egentliga början av 
förändringsfasen var därför först i början av mars då de nya cheferna 
tillträdde.  
 
Vi har alltså sett att det i själva verket handlar om faser som går ihop och där 
gränserna för vad som är vad är svåra att definiera, vilket även har kritiserats 
av bland andra Kanter et al (1992). Detta tydliggörs av den böljande 
förändringslinjen och de sicksackade gränserna i figur 32. Vi ser bland annat 
en svårighet i att tyda var förändringsfasen egentligen började och vi är heller 
inte säkra på att det Lewin kallar upptiningsfasen verkligen slutade när 
förändringsfasen tog vid. Vi gör dock tolkningen att upptiningsfasen inte var 
slutförd innan förändringen påbörjades, eftersom flera av de anställda inte var 
medvetna om vad som skulle förändras förrän det i princip redan var beslutat. 
Framförallt syftar vi då på det byte av chefer som gjordes i organisationen. 
Därför menar vi att upptiningsfasen fortsatte åtminstone fram till dess att all 
personal var medvetna om förändringarnas innehåll och vilka de nya cheferna 
var. Vid det första informationsmötet menar vi att all personal var införstådda 
i vad förändringen skulle innebära och vilka som var de nya cheferna och det 
anser vi markerar det som kan betraktas vara slutet för upptiningsfasen.  
 
Från början av mars är processen inne i förändringsfasen och är fortfarande 
det när studien avslutas i maj. Den nya organisationsstrukturen skall enligt 
ledningen vara klar att ”köra fullt ut” från den första september och därefter 
skall den nya organisationen testas för att sedan utvärderas och eventuellt 
omarbetas om något inte fungerar tillfredsställande. När de nya 
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beteendemönstren sedan har stabiliserats är processen inne i det Lewin (1951; 
1958, i Hatch, 2000) kallar nedfrysningsfasen, vilket borde vara när det anses 
vara dags att utvärdera förändringen, menar vi. Huruvida detta blir fallet är 
ligger dock utanför ramen för denna studie att utreda.  
 
I förändringen på Rehab har vi alltså sett att förändringsprocessen genomgått 
olika faser men att dessa, likt Van de Vens (1999, i Garud & Van de Ven, 
2000) uppfattning, inte kan skildras som ett skift från ett tillstånd till ett annat. 
Debatten inom strategifältet, huruvida strategi är att se som kontinuerlig eller 
osammanhängande kretsar kring de två motpolernas syn på förändringars 
omfattning och tempo, menar de Wit och Meyer (1998), och förändringen på 
Rehab präglas av ett mycket högt förändringstempo och stor omfattning 
inledningsvis, för att sedan ändras till att kännetecknas av ett lägre tempo och 
en något mindre omfattning. Till en början kan förändringen därför tolkas 
som effektiv enligt det osammanhängande perspektivet eftersom förändringen 
är omfattande och förändringen genomförs på kort tid. På så sätt uppnås ett 
resultat på kort tid, vilket enligt det osammanhängande perspektivet är att 
föredra, menar de Wit och Meyer, eftersom organisationen kan åtnjuta 
fördelarna snabbare. När förändringen sedan blir mindre omfattande låter 
ledningen processen ta längre tid, vilket enligt det kontinuerliga perspektivet är 
att föredra för att verkligen driva igenom förändringen hela vägen igenom. 
Men vi kan också se fallet från det rakt motsatta hållet, att förändringen 
inledningsvis går för fort enligt det kontinuerliga perspektivet och sedan för 
långsamt enligt det osammanhängande.  
 
Vi tycker oss ha sett att det inledningsvis har gått för fort, vilket ligger närmast 
det kontinuerliga förändringsperspektivet. Medarbetare och chefer har inte 
haft tid att ställa om sig innan den nya organisationen implementerades och 
ledningen hann inte med att förankra den nya organisationen bland 
personalen. Den senare delen har präglats av ett lugnare tempo, vilket vi 
menar har varit fördelaktigt. Dels eftersom de då just gått igenom en 
omvälvande förändring där VRE splittrades och dels eftersom två av cheferna 
är nya och behövde tid för att hitta sina roller i organisationen. Även 
ledningsgruppen var ny och behövde formas och verksamheten skulle 
dessutom fortsätta löpande parallellt med implementeringen av den nya 
organisationsstrukturen. En avgörande faktor i sammanhanget är att ledningen 
för den nya kliniken inte hade möjlighet att bestämma tempot inledningsvis, 
eftersom landstingsledningen hade beslutat att den nya kliniken skulle införas 
den första januari. Därefter hade ledningen mer kontroll över processen i sin 
helhet och därigenom mer utrymme att påverka tempot.  
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Figur 33 förtydligar hur vi har valt att tolka karaktäriseringen av förändringen 
på Rehab.  
 

 
Figur 33: Förändringen på Rehab ur olika perspektiv  

Källa: Egen sammanställning (inspiration hämtad ur Garud & Van de Ven, 2000; de Wit & 

Meyer, 1998; Mintzberg, 1987; Mintzberg et al, 1998; Lewin 1951, 1958, i Hatch, 2000) 

 
Figur 33 visar att vi tolkar förändringen på Rehab som en teleologisk process, 
som till grunden är planerad men som har många inslag av framväxande och 
orealiserad strategi. Utfallet blir därför inte med säkerhet det som 
ursprungligen avsågs, menar vi. Den faktiska förändringen visas i figuren som 
en vågig heldragen pil som fluktuerar från den planerade vägen på grund av 
framväxande och orealiserad strategi. Förändringen präglas av att ledningen 
initierar och styr processen top down men förändringens innehåll har delvis 
sitt ursprung i organisationens medlemmars önskemål och därmed tolkar vi 
den som delvis bottom up-initierad. Processen karaktäriseras av olika faser 
som går ihop, vilka börjar med upptining, där verksamhetschefen planerar och 
sätter upp mål, och går vidare genom förändring, vilket i den teleologiska 
teorin kallas implementeringen, och slutligen vidare mot nedfrysningsfasen. 
Denna del motsvaras av utvärdering och modifiering av mål i den teleologiska 
figuren men är ett skede som ligger utanför ramen för denna studie och är 
därför ljust i figuren. Genomgående har vi sett vikten av att studera 
förändringens innehåll och kontext för att kunna förstå processen. 
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7.1.2 Strategisk, proaktiv förändring 

Nadler och Tushman (1990) menar att olika typer av förändring kräver olika 
typer av ledarskap. Därför har vi valt att göra en kategorisering av 
förändringen enligt deras modell för att på så sätt kunna tolka vilket ledarskap 
som krävs i den typen av förändring. 
 
Förändringen på Rehab präglas, som beskrivits tidigare, av att det är två 
processer i en. Omorganisationen på landstingsnivå tvingar Rehab att 
förändras och med andra ord är förändringen att se som det Nadler och 
Tushman benämner reaktiv. Vi anser att förändringen dock också är proaktiv 
eftersom verksamhetschefen valde att organisera enligt en ny struktur för att 
bättre passa den övergripande visionen som organisationen följer. Därmed 
gick han också emot ”gängse spelregler”, eller vad Hellgren och Melin (1994) 
kallar branschvisdomen, i vad vi vill likställa vid deras bransch. På 
branschnivån har vi sett att det finns uppfattningar inom vården om hur ”man 
bör organisera” eller ”vad som är brukligt”, det vill säga att organisera 
personalen efter professioner och där finns också en stark hierarkisk tradition. 
På Rehab har verksamhetschefen nu valt att organisera enligt ett 
verksamhetsperspektiv, där även ledningsgruppens struktur följer samma 
strategi och inte medarbetarnas yrkeskategorier. Detta är enligt Melin och 
Hellgrens (1994) förändringstypologi typiskt för en proaktiv revolutionär 
strategisk förändring, där organisationen väljer att gå emot strömmen trots att 
inga allvarliga problem kan urskiljas.  
 
Hellgren och Melin (1993) menar att kognitiva kartor på bransch-, 
organisations- och individnivå påverkar det strategiska förändringsarbetet och 
belyser då främst ledarens kognitiva karta och dess betydelse. Att det sätt som 
verksamhetschefen har valt att organisera på går emot det vi har sett som 
branschens visdom är troligen en produkt av hans egen kognitiva referensram 
och trossatser, vilka tillsammans med hans erfarenhet utgör vad Hellgren och 
Melin kallar hans strategiska tänkesätt. Det nya sättet att organisera passar 
också in i organisationskulturen och i individernas kartor på så sätt att det 
främjar samarbetet mellan grupper i organisationen och ligger i linje med deras 
tidigare önskemål om att komma närmare varandra. Detta kan ses som ett av 
skälen till att den nya organisationsstrukturen inte motarbetas i organisationen.  
 
I och med att det redan var beslutat av landstingsledningen att det skulle ske 
en förändring menar vi att verksamhetschefen valde en bra tidpunkt att 
genomföra den mer interna omorganisationen där Rehab går lite ”mot 
strömmen”. Den nya kliniken behövde en organisation och en ledningsgrupp 
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och då hade verksamhetschefen möjligheten att förändra strukturen på ett 
mer naturligt sätt än om förändringen hade genomförts vid ett senare tillfälle. 
Det som de Wit och Meyer (1998) kallar det osammanhängande 
förändringsperspektivet ser på krissituationer som att ”under tryck blir allt 
flytande” och i det här sammanhanget tolkar vi det som en fördel att 
verksamhetschefen passar på att göra omstruktureringen inom kliniken när allt 
ändå är ”flytande”. 
 
Att Rehab blir en egen klinik, samt ledningsgruppens nya utformning, ser vi 
som strategiska förändringar enligt Nadler och Tushmans (1990) modell 
eftersom det påverkar hela organisationen. Den nya teamstrukturen syftar till 
att effektivisera och förbättra verksamheten och kan därför ses som 
inkrementell. Vi väljer dock att tolka även denna del av förändringen som 
strategisk, till följd av Jacobsen och Thorsviks (1998) tolkning av Nadler och 
Tushmans modell, att inkrementella förändringar är mindre förändringar som 
exempelvis en nyanställning. Vi menar att Jacobsen och Thorsviks tolkning av 
det Nadler och Tushman kallar omorientering, som exempelvis stora 
omstruktureringar, passar bättre in även på förändringen som helhet.  
 

7.2 Ledningen av förändringen på Rehab 
Ledningen av förändringen på Rehab påverkas av dess karaktär och 
omfattning, vilket vi har tolkat i det föregående. Här väljer vi att titta närmare 
på hur förändringen leds genom att i det första se till olika aktörer som 
påverkar ledningen av förändringen. Därefter tolkar vi de olika uppgifter 
ledarna har i förändringen och försöker förstå vilka deras olika roller är. 
Eftersom vi har sett att information, kommunikation och delaktighet har varit 
centrala för ledningen av förändringen har vi slutligen också valt att tolka på 
vilket sätt dessa faktorer har förekommit i processen. 
 

7.2.1 Förändringsskaparna i processen 

Olika personer har spelat avgörande roller i förändringen på Rehab. Tydligast 
är verksamhetschefens roll i målformuleringen och den inledande planeringen 
av den nya kliniken, i vad vi har kallat upptiningsfasen. Även de två nya 
cheferna har spelat en stor roll, främst i implementeringen av förändringen 
under förändringsfasen. Också personalen har haft en viktig roll som de som 
faktiskt genomför förändringen. Vi har sett att dessa olika roller har förändrats 
över tiden och i de olika faserna. Pettigrew och Whipp (1993) menar att 
förändring involverar handlande av medarbetare på alla nivåer i 
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organisationen och Kanter et al (1992) har tagit fram en teori om tre viktiga 
grupper med olika roller; förändringsstrateger, förändringsimplementerare och 
förändringsmottagare.  
 
I det inledande skedet, upptiningsfasen och planeringen, kan 
verksamhetschefens roll tolkas som en tydlig förändringsstrateg och enligt 
Kanter et al är det vanligt att det är just chefen som är förändringsstrategen. 
Han skapar en vision som speglar det önskade utfallet av förändringen, vilket 
enligt Kanter et al är förändringsstrategens uppgift, och har uppgiften att 
bestämma vilka som skall vara med i genomförandet. Detta tydliggörs bland 
annat i att han väljer ut nya chefer till den nya ledningsgruppen. Vi tolkar att 
det är verksamhetschefen som har bestämt förändringens omfattning och 
angelägenhetsgrad, samt om den skulle vara lång- eller kortsiktig, vilket enligt 
Kanter et al kan anses vara ledarskapets roll. Därmed tolkar vi det som att det 
också är hans ”ansvar” att sträva efter att det blir på det sätt som han bestämt, 
för att exempelvis inte tappa grad av angelägenhet eller tidsperspektiv. 
Förändringen har också varit nästan uteslutande strukturell, enligt vår 
tolkning, och inte alls kulturell, vilket troligen också är verksamhetschefens 
beslut. Den kultur som vi kunde se redan fanns i organisationen, och som 
enligt personal och chefer har funnits där i många år, kan anses ha ”passat in” 
i den nya organisationen, och tvärt om, och därför behövdes ingen förändring 
av kulturen. Förändringsstrategens roll framträder sedan genom särskilda 
beteenden; visionera, stimulera och möjliggöra, vilka tolkas i avsnitt 7.2.2. 
Verksamhetschefen ser det som mycket viktigt att sälja in sin förändringsidé 
till organisationens medlemmar för att få stöd för förändringen. Sättet han gör 
det på är genom att informera på möten, samt mer informellt, och han menar 
att det är en av hans styrkor som ledare. Kanter et al menar att det är viktigt 
att förändringsstrategen lyckas med att sälja in sin idé för att få medarbetarnas 
stöd, eftersom det är betydelsefullt för om förändringen kommer att lyckas 
eller inte. En anledning till att de anställda har accepterat den interna 
förändringen kan vara just verksamhetschefens förmåga att sälja in sin idé. 
 
I upptiningsfasen har vi inte kunnat urskilja den roll som Kanter et al (1992) 
kallar förändringsimplementeraren men i implementeringen av förändringen, i 
förändringsfasen, blir denna roll mer tydlig. Vi tolkar det som att både 
verksamhetschefen och de båda andra cheferna i ledningsgruppen kan ses 
som förändringsimplementerare här, eftersom de tillsammans får 
förändringen att ske genom att leda den dagliga förändringsprocessen, vilket 
Kanter et al anser karaktäriserar förändringsimplementerare. Vi har alltså sett 
att verksamhetschefen både har haft rollen som strateg och som 
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implementerare och Kanter et al menar just också att olika personer kan ha 
olika roller i olika faser av förändringen. Ledningsgruppen formar tillsammans 
planen för hur förändringen skall fortgå efter den första mars då de båda nya 
cheferna tillträder och det är tydligt att verksamhetschefen är ”såld” på 
förändringen för att han tror på idén, medan det är mer otydligt huruvida hans 
båda medchefer är det för att de tror på utförandet eller för att de har blivit 
”beordrade”. Samtliga chefer säger dock att de får testa den nya 
organisationen och se om det fungerar, för att sedan ändra på det som inte är 
helt tillfredsställande. Här ser vi återigen kopplingen till den teleologiska 
processen, där ledningen formulerar en plan som sedan implementeras för att 
slutligen utvärderas och målen omdefinieras.  
 
Även medarbetarna har haft en avgörande roll förändringsprocessen igenom. 
Det är dessa personer som lever med förändringen dagligen och avgör därmed 
om det nya sättet att organisera fungerar. Vi tolkar därför medarbetarna som 
det Kanter et al benämner förändringsmottagare, vilka utgör den största 
gruppen i förändringen och är de som måste anpassa sig till följd av den. Det 
är denna grupp som Kanter et al menar institutionaliserar förändringen i vad 
Lewin (1951; 1958, i Hatch, 2000) kallar nedfrysningsfasen men eftersom 
denna studie inte har haft möjlighet att följa processen tills att denna fas nåtts, 
kan vi inte tolka denna roll hos medarbetarna.  
 
Vi tolkar det sammanfattningsvis som att olika personer har olika roller i 
förändringsprocessen, se figur 34. Förändringsstrategen är viktigast 
inledningsvis, i upptiningsfasen, för att sedan lägga över ansvaret på 
förändringsimplementerarna i förändringsfasen. Förändringsmottagarna, vilka 
är de som lever med förändringen och är de som måste se till att det nya 
fungerar i den dagliga verksamheten, anser vi har varit viktiga i hela processen, 
framförallt i förändringsfasen.  
 

 
Figur 34: Olika rollers betydelse i förändringsprocessens olika faser 
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Kanter et al (1992) menar att det är viktigt att alla tre grupper av roller 
interagerar i förändringen föra att förändringen skall bli framgångsrik och den 
streckade kurvan i figur 34 visar på att alla tre grupper interagerar i 
förändringen. Grupperna måste också koordineras för att förändringen skall 
bli effektiv, menar Kanter et al, och det görs på Rehab genom information 
och kommunikation mellan de olika grupperna (se vidare kapitel 7.2.3). Denna 
koordination menar vi främjas av att verksamhetschefen i förändringsfasen 
antar en av rollerna som förändringsimplementerare, eftersom han på så sätt 
kan fortsätta att använda den kontroll han får tack vare att han själv tagit fram 
den ursprungliga planen till att se till så att förändringen inte drar iväg åt ”fel” 
håll när den nya strukturen implementeras.  
 
Vi har sett att samtliga dessa tre grupper ser behovet av den interna 
förändringen och därför är det troligare att förändringen blir lyckad enligt 
Kanter et al. Personalen och cheferna har insett behovet av att arbeta närmare 
varandra mellan olika grupper och därför gick det också smidigt att införa den 
nya strukturen och de nya chefsrollerna, eftersom förändringen uppfyllde ett 
behov hos medarbetarna. Sarv (1993) menar att ledningen i förändring bör 
utnyttja vad han kallar ”egenkrafter” i Mintzbergs (1987) modell om planerad 
och framväxande förändring, vilket är de förändringsönskemål som finns i 
organisationen. Den avsedda förändringen bör därför speglas mot 
egenkrafterna för att se vad som bör genomföras. I förändringen på Rehab 
kan vi tydligt se att mycket av det som nu implementerades redan var önskat 
av organisationens medlemmar och de kan därför kallas egenkrafter. På 
slutenvården hade paramedicinare och omvårdnadspersonal länge velat arbeta 
mer ihop för att minska avståndet dem emellan och göra samarbetet mer 
smidigt. På öppenvården fanns sedan länge tillbaka en diskussion om att föra 
ihop de olika delarna och jobba mer tillsammans som en enhet. I och med den 
interna förändringen realiserades dessa önskemål genom att alla på 
öppenvården fick en och samma chef och likaså på slutenvården. Därmed 
tolkar vi det som att verksamhetschefen har utnyttjat egenkrafterna i 
organisationen och vi menar att det är troligt att det därför gått bättre att 
genomföra förändringen än vad det annars hade gjort.  
 
Vi kan också se att det i de delar av förändringen där alla inte insåg behovet av 
förändring inte har gått lika smidigt att genomföra förändringen. Tydligast 
märks detta i samband med införandet av den nya teamledarfunktionen där 
ledningen fick föra en lång diskussion och informera i flera omgångar innan 
personalen insåg att denna förändring skulle genomföras redan under våren. 
När personalen på slutenvården väl insåg fördelarna med det nya gick det 
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ganska smidigt att implementera rollen. Personalen på öppenvården hade vid 
studiens slut fortfarande inte helt insett behovet av teamledare och de hade 
heller inte utsett teamledare ännu. Här kan vi se en skillnad när egenkrafter 
saknas eller inte är lika tydliga.  
 
De tre olika grupperna har enligt Kanter et al (1992) olika referensramar och 
vi har i förändringen på Rehab sett att de har liknande sätt att se på vissa saker 
men andra inte. Vi kan se att verksamhetschefens kognitiva karta, genom vad 
Hellgren och Melin (1993) kallar hans strategiska tänkesätt, har påverkat hur 
han har lett förändringen. Eftersom verksamhetschefen inte hade tidigare 
erfarenhet av att leda förändringsarbete och ej heller erfarenhet som 
verksamhetschef, kan vi tolka det som att denna roll inte fanns 
”förprogrammerad” i hans kognitiva karta. Därigenom har hans personliga 
tänkesätt varit tvunget att omformas vartefter förändringen har fortgått för att 
han skulle kunna leda processen på bästa sätt. Exempelvis menar 
verksamhetschefen att allt går mycket långsammare än han först hade väntat 
och han är lite otålig på grund av det. Att verksamhetschefen kände sig lite 
frustrerad när förändringen drog ut på tiden och helst hade velat att processen 
gick snabbare är enligt Kanter et al (1992) kännetecknande för 
förändringsstrategen. Sarv (1993) menar att ledaren måste ha tålamod i 
förändringsarbete och denne måste vara beredd på förseningar och kunna 
improvisera under resans gång. Detta då en process med människor 
inblandade alltid innehåller en mängd olika saker som inte går att förutse, 
vilket är vad Mintzberg (1987) kallar framväxande förändring. 
Verksamhetschefen menar just det, att han måste tygla sin otålighet och låta 
processen ha sin gång och med tiden kan vi se att verksamhetschefen finner 
sig i det faktum att allt tar längre tid. Vi tolkar det som att han då har tagit upp 
det i sin mentala föreställningsram, eller strategiska tänkesätt som Hellgren 
och Melin (1993) kallar det. Vi kan också se att det Hellgren och Melin (1993) 
kallar ledarens strategiska tänkesätt har varit till nytta i förändringen på så sätt 
att verksamhetschefens personliga värderingar passar ihop med 
organisationens anda. Genom att han delar värderingarna i organisationen 
förändrar han den på ett sätt som främjar Rehabandan vilken vi anser är 
organisationens kultur. Ansoff och McDonnell (1990) menar att om kulturen 
förstärks välkomnas förändringen, vilket vi tycker oss ha sett i förändringen på 
Rehab, då den nya kliniken främjar känslan av ”vi på Rehab” eftersom den 
nya strukturen främjar samarbete mellan professionerna. 
 
Kanter et al (1992) menar att om något inte går som planerat blir 
implementerare förvånade och hävdar att de trodde att medarbetarna förstod 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

TOLKNING MED HJÄLP AV TEORIER 
 
 

 
147

och stöttade förändringen men detta fenomen har vi inte sett i förändringen 
på Rehab. Snarare har implementerarna, ledningsgruppen, i förändringsfasen 
försökt vara lyhörda och lyssna på personalens åsikter och medarbetarna 
verkar också uppleva att de är lyssnade på. Vi har dock sett skillnader i 
referensramar mellan implementerare och mottagare i att all information inte 
alltid når fram. Ledningsgruppen trodde vid ett par tillfällen att de hade 
informerat om vad som gällde men det visade sig att ingen i personalen hade 
uppfattat meddelandet. Detta gäller framför allt till vilket datum teamledare 
skulle utses. Mottagarna har genomgående i förändringen, bortsett från allra 
första delen av upptiningsfasen, upplevt att de har varit informerade och att 
de därigenom också varit delaktiga och vi tolkar det därför som att Kanter et 
als (1992) teori, att mottagarna alltid hävdar att de inte var tillräckligt 
informerade och lyssnade på, inte går att applicera här. Vi menar istället att 
medarbetarna har erfarenhet av tidigare förändringar och eftersom många av 
de anställda var med år 1995 då de gick igenom en svår förändring, jämför de 
med hur dåligt informationen fungerade då och hur lite de blev lyssnade på 
och anser därmed att informationen och delaktigheten är mycket bättre i 
denna förändringsprocess. Hellgren och Löwstedt (1997) menar att människor 
genom kognitiva processer kopplar samman nya intryck med sådant som 
liknar tidigare erfarenheter och det är just vad vi menar har varit fallet i den 
här förändringen på Rehab.  
 

7.2.2 Olika ledarbeteenden i olika skeden 

Vi har, som tidigare beskrivits, kategoriserat förändringen som huvudsakligen 
top down-styrd och som vad Nadler och Tushman (1990) kallar en 
omorientering, det vill säga en proaktiv och strategisk förändring. Nadler och 
Tushman menar att i denna typ av förändring krävs både ett karismatiskt och 
ett instrumentellt ledarskap, vilket vi till viss del tycker att vi har sett i 
förändringen på Rehab. Vi har också tolkat processen som det Hellgren och 
Melin (1994) kallar revolutionär förändring och enligt Mintzberg och Westley 
(1992) är en vision ofta grunden i revolutionär förändring, vilket vi har sett 
spelat en viktig faktor i ledningen av förändringen på Rehab. 
 
Verksamhetschefens vision har varit ett betydelsefullt verktyg för ledningen i 
förändringen på Rehab och eftersom den interna förändringen har initierats av 
honom själv har vi karaktäriserat förändringen som top down-styrd. Kotter 
(1995) har tagit fram åtta steg för att lyckas med en framgångsrik förändring, 
vilket Mintzberg et al (1998) anser är att leda top down. Vi förstår 
förändringen på Rehab som att processen har genomgått de fem första av 
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dessa steg men att stegen har genomförts i en annan ordning än den Kotter 
anger: 
 

1. Skapar en vision 
2. Formerar en vägledande koalition 
3. Kommunicerar visionen 
4. Skapar angelägenhetskänsla 
5. Möjliggör för andra att agera för visionen 

 
Kotters åtta steg sträcker sig över hela förändringens förlopp och eftersom vi 
inte har sett resultatet av förändringen på Rehab kan vi inte uttala oss om de 
sista tre stegen som handlar om att skapa motivation genom att visa på tidiga 
vinster, att konsolidera förbättringar och skapa mer förändring, samt att 
institutionalisera de nya synsätten. 
 
Vi tolkar att anledningen till att stegen har genomförts i en annan ordning är 
det faktum att landstingsledningen beslutat om att genomföra den stora 
omstruktureringen och att verksamhetschefen sedan fick i uppdrag att 
organisera den nya kliniken och därför inte själv, likt Kotters (1995) teori, 
identifierat behovet av förändringen. Kotters första steg innebär att det är 
viktigt för ledaren i en top down-styrd förändring att skapa en känsla av att 
förändringen är angelägen för att den skall kunna implementeras effektivt. 
Detta steg har vi inte kunnat urskilja i inledningen av förändringen på Rehab 
och vi tror att det kan vara en bidragande faktor till att förändringen dragit ut 
mer på tiden än vad verksamhetschefen först hade tänkt sig.  
 
Först efter att kravet på förändring tydliggjorts från landstingsledningens sida 
skapade verksamhetschefen en vision om hur han ville att den nya kliniken 
skulle organiseras, vilken ligger i linje med och är ett led i att nå den 
övergripande visionen han har som handlar om ett större samhällsansvar, där 
syftet med Rehab är att möjliggöra för funktionshindrade att kunna delta i 
samhället. Verksamhetschefen och slutenvårdschefen menar att ledningen 
leder förändringen genom att sätta upp en vision och mål och att vägen till 
målet inte är helt utstakad. Visionen skall hjälpa till att klargöra i vilken 
riktning organisationen måste röra sig, menar Kotter, och det tolkar vi är 
ledningens syfte med visionen. Kotter menar att visionen skall hjälpa till att 
vägleda förändringen och vara en bild av framtiden som är enkel att 
kommunicera och som tilltalar de anställda. Om visionen är för komplicerad 
eller otydlig finns enligt Kotter risken för misslyckande med förändringen. Vi 
har bland personalen inte fått en helt tydlig bild av deras syn på 
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verksamhetschefens övergripande vision men vi har förstått att flera upplever 
att han har mycket idéer. Nadler och Tushman (1990) menar att visionen 
behöver vara en utmaning, meningsfull och värd att sträva efter men samtidigt 
trovärdig. Medarbetarna måste tro på att det är möjligt att lyckas i strävan mot 
visionen En ur personalgruppen menar att verksamhetschefens idéer inte är 
helt i linje med verkligheten och det är inte helt tydligt att personalen tror att 
verksamhetschefens vision är uppnåbar men det är samtidigt svårt att urskilja 
visionen från det som de själva kallar för Rehabandan, vilken innefattar en 
människosyn som vi menar ligger till grund för verksamhetschefens vision. 
Sarv (1993) menar att visionen skall vara som en strålkastare som lyser upp 
det som är viktigt att fokusera på och det menar vi varit otydligt i 
verksamhetschefens vision. Vi tolkar att den vision om hur 
verksamhetschefen ville att den nya kliniken skulle organiseras har väglett 
förändringsprocessen och har klargjort i vilken riktning organisationen skall 
röra sig. Denna vision tolkar vi som meningsfull och värd att sträva efter i 
linje med Nadler och Tushman (1990). Vi menar dock att den övergripande 
visionen verksamhetschefen har kan ha varit för otydlig eller svår att 
kommunicera eftersom vi inte har hört att de anställda upplever att det finns 
någon vision eller övergripande mål med förändringen som vägleder och vi 
tolkar det därför att som den inte har nått fram till medarbetarna.  
 
Sandström (2002) menar att det ofta är en fördel om visionen skapas i 
samarbete mellan ledare och medarbetare, för att öka engagemanget. På 
Rehab är det verksamhetschefen som satt upp visionen med hur kliniken skall 
organiseras utan inblandning från övriga personer men han menar att han har 
lyssnat på de andras åsikter då han har arbetat fram den nya strukturen, vilket 
vi tolkar som en nackdel för engagemanget hos medarbetarna. Eftersom 
verksamhetschefen på Rehab hade order uppifrån att införa den nya 
organisationen till årsskiftet fanns heller ingen tid för något brett deltagande i 
utformningen av visionen. 
  
Harper (1998) menar att visionen måste vara delad och ge en mental bild av 
var organisationen skall vara i framtiden och eftersom medarbetarna på Rehab 
inte har uttryckt något gemensamt mål eller vision tolkar vi det som att 
visionen inte nödvändigtvis är delad men eftersom den passar in i deras 
gemensamma anda kan det vara något som finns omedvetet i organisationens 
medlemmar kognitiva kartor och som de därför har svårt att uttrycka. De 
starka gemensamma ideologier som finns på Rehab borde enligt Stacey (1993) 
vara organisationen till godo i att uppnå visionen eftersom den passar in i 
Rehabandan och vi tolkar det som att förändringen därmed hade bättre 
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förutsättningar att lyckas än vad som hade varit fallet utan Rehabandan eller 
om förändringen hade gått emot dessa värderingar. Skälet till att de anställda 
inte uttryckt någon vision som vägledande kan också vara en skillnad i 
språkbruk mellan ledare och medarbetare, eftersom verksamhetschefen har 
suttit ner och formulerat visionen, vilken sedan kommuniceras som en bild 
eller ett tillstånd och därför inte uppfattas som en vision. Sarv (1993) menar 
att visioner skall vara ett sätt att organisera mening för de inblandade och att 
skapa sammanhang och engagemang och vi tolkar att en tydligare koppling 
mellan den mer övergripande visionen och den om hur kliniken skulle 
organiseras hade hjälpt medarbetarna att bättre förstå vikten av förändringen 
och angelägenheten i den, vilket vi upplever har saknats till viss del. 
 
Efter att verksamhetschefen skapat en vision formerade och rekryterade han 
vad vi tolkar att Kotter skulle ha kallat en ”kraftfull vägledande koalition”, 
som skulle leda förändringen. Medarbetarna hade förtroende för de personer 
som blev ledningsgruppen och vi anser därmed att de har vad Kotter menar 
med tillräckligt stor makt för att leda förändringen. Även Tushman et al 
(1986) tar upp vikten att bygga upp ett ledningsteam för att initiera och 
implementera förändringen, vilket vi menar indikerar vikten av detta vid 
förändring. På Rehab har verksamhetschefen själv initierat förändringen men 
han har tagit hjälp av de andra i ledningsgruppen vid implementeringen. Vi 
tolkar, i likhet med Kotter (1995) och Tushman et al (1986), att formandet av 
ledningsgruppen har haft betydelse för hur ledningen har lyckats med att leda 
förändringen. Valet av personerna till ledningsgruppen tolkar vi som 
avgörande för medarbetarnas reaktioner på så sätt att de kände till och hade 
förtroende för personerna redan innan de valdes in i ledningsgruppen och på 
så sätt fick ledningen en bra start på implementeringen och slapp problemet 
med att introducera nya personer i organisationen. Verksamhetschefen anser 
att de nya cheferna har ”en väldigt lika värdesyn på vad de sysslar med” och vi 
menar att detta betyder att de nya cheferna hade kognitiva kartor som passade 
in i organisationens gemensamma, vilket troligen har varit viktigt för att 
minska motståndet mot den nya ledningsstrukturen. Flera av medarbetarna 
säger också just att rollerna i ledningsgruppen är mycket personbundna och 
att det inte skulle vara lika lätt att acceptera förändringen om det hade varit 
okända personer på de nya posterna. Denna tolkning styrks också av 
Rousseau och Tjioriwala (1999, i Kiffin-Petersen & Cordery, 2003) som 
menar att det är troligare att de anställda ser organisationsförändring som 
legitim och accepterar den om de har förtroende för ledningen. 
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Kommunicerandet av visionen är Kotters (1995) fjärde steg för att förändra 
en organisation och vikten av detta påpekas av en mängd teoretiker på 
området. Angelöw (1991) menar att direkt och riklig information om 
förändringen leder till en bättre förståelse för förändringen bland 
medarbetarna och ökar chanserna att de anställda blir positivt inställda till 
förändringen. I förändringen på Rehab har vi sett att verksamhetschefen 
började kommunicera sin vision om den nya organisationsstrukturen så snart 
han visste hur den nya ledningsgruppen skulle se ut. Flera menar att 
verksamhetschefen hade en mycket tydlig bild av hur han ville att den nya 
kliniken skulle organiseras. Under de informationsmöten som hölls i samband 
med de nya chefernas tillträde i mars kommunicerade verksamhetschefen 
också tydligt sin övergripande vision och han menar själv att han försöker att 
göra det konsekvent under klinikmöten och vid passande tillfällen. 
Inledningsvis fanns det vissa i personalen som inte förstod den nya 
organisationen fullt ut och här ser vi tydligt vikten av att ha en tydlig och 
lättförståelig vision. Verksamhetschefen valde att kommunicera sin vision 
kontinuerligt och vid upprepade tillfällen för att alla skulle förstå budskapet 
vilket förespråkas av Kotter (1998) och Angelöw (1991). Några av de anställda 
menar att det på informationsmötena var mycket upprepning av information 
som de redan hade fått. Vi tolkar det dock som att det var bra att det var 
upprepning i och med att flera inte hade förstått den nya organisationen innan 
mötena, som sedan berättade att de hade en tydligare bild efter mötena. 
Kotter (1998) menar att en bild säger mer än tusen ord och 
verksamhetschefen använder gärna metaforer och exempel för att 
kommunicera visionen. Ett bra exempel är de seriestrippar han använder 
under informationsmötena för att förmedla viktiga budskap på ett lättsamt 
sätt. Nadler och Tushman (1990) menar att visionen också kommuniceras 
genom de förväntningar ledaren uttrycker och genom att ledaren själv 
demonstrerar ett beteende och handlingar som symboliserar och stödjer 
visionen. Ledningsgruppen förmedlar visionen bland annat genom att visa 
sina förväntningar på att teamen själva skall utse ledare. Deras handlingar 
stöder visionen på så sätt att de visar sin entusiasm inför förändringen.  
 
När den nya ledningsgruppen för Rehab var samlad började de kommunicera 
gemensamt och försökte att skapa en känsla av angelägenhet i förändringen 
genom att hålla informationsmöten som starten på en ny fas. Angelägenheten 
märks tydligast i att alla medarbetare uppmanades att delta i mötena som 
dessutom hölls vid två separata tillfällen för att alla skulle få ta del av 
informationen och vara med och diskutera. Kotter (1995) anser att 
förändringar startar med detta steg, att ledningen poängterar möjligheterna 
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med förändringen, men i förändringen på Rehab har vi sett att detta steg 
kommit först efter att verksamhetschefen har skapat sin vision, bildat 
koalitionen och kommunicerat visionen.  
 
Kotters femte steg behandlar att det är ledningens uppgift att möjliggöra för 
andra att agera för att nå visionen. Framgångsrika förändringar involverar ett 
stort antal individer och ledningen skall möjliggöra för dessa personer att 
agera genom att kommunicera riktningen och avlägsna eventuella hinder. På 
Rehab har alla medarbetare blivit involverade i förändringsarbetet efter hand. 
Det började med att de fick i uppgift att på informationsmötena diskutera om 
teamledare och vilka uppgifter denna person skulle ha. Ledningen skapade 
denna möjlighet för personalen att diskutera och på det viset agera för att 
implementera den nya strukturen. Medlemmarna i teamen har sedan fått i 
uppgift att ta fram teamledare, vilket också är något som varit möjligt på 
grund av ledningens agerande. Till exempel har chefen på slutenvården 
planerat in möten, där personalen fick möjlighet att diskutera vilka som skall 
vara teamledare. Ledningsgruppen har också haft förtroende för att 
personalen själva skall kunna ta fram teamledare, vilket kan ses som det 
Kotter menar med att möjliggöra för medarbetarna. Enligt Stacey (1993) är ett 
sätt att se till att visionen uppnås ett brett deltagande hos de anställda, där de 
får prova sig fram genom handlingar som kan knytas till den löpande 
verksamheten. I framtagandet av teamledare, tolkar vi det som att det har varit 
ett brett deltagande och ledningen säger att teamen får forma teamledarnas 
roller i det dagliga arbetet i verksamheten. Vi tolkar detta som en möjlig fördel 
för organisationen att uppnå visionen. Verksamhetschefen verkar väl 
medveten om vikten av att ge medarbetarna sitt förtroende och uttrycker det 
vid ett flertal tillfällen. Han säger bland annat på informationsmötena att han 
anser sig ha den mest kompetenta personalen och ledningen på hela US och 
visar därigenom också sitt förtroende för dem. Nadler och Tushman (1990) 
menar i likhet med Kotter (1995) att det är viktigt för att möjliggöra för 
personalen att agera för att nå visionen. Genom att finnas till hands för frågor 
och informell diskussion, menar personalen på Rehab att ledningen utgör ett 
stöd för dem i förändringsprocessen, vilket Nadler och Tushman menar är en 
annan viktig faktor för att möjliggöra för personalen att agera.  
 
Sarv (1993) menar att i genomförandefasen är det förändringsledarens 
huvuduppgift att se till att de som skall genomföra förändringen får arbetsro. I 
förändringen på Rehab har vi sett att det har varit svårt för både ledningen 
och personalen att få arbetsro att genomföra förändringen. Detta beror på att 
verksamheten hela tiden måste fungera som vanligt, samt att högre instanser 
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hela tiden lägger på dem nya processer som de måste arbeta med. Vi tolkar det 
som att dessa andra processer har gjort att personalen och ledningen inte har 
kunnat fokusera lika mycket på genomförandet av just denna 
förändringsprocess och att det tyvärr inte har varit möjligt för ledningen att 
agera på något annat vis och på så sätt ge personalen mer arbetsro.  
 
Kotter (1995) nämner i ett senare steg att de mindre framgångsrika 
förändringsledarna ofta tar ut segern i förskott innan förändringen har hunnit 
sjunka in i organisationens kultur. Vi tolkar det som att ledningen på Rehab är 
noga med att inte göra detta, då de påpekar att förändringen kommer att ta tid 
och att medarbetarna måste få tid på sig, för att förändringen skall kunna 
sjunka in. 
 
Nadler och Tushman (1990) menar att i proaktiv strategisk förändring, 
omvandling, krävs ett karismatiskt ledarskap. Dessa ledare har, enligt Nadler 
och Tushman speciella kvalitéer, vilka möjliggör för ledaren att mobilisera och 
hålla igång aktiviteten i organisationen, genom specifika personliga handlingar. 
Vi tolkar det som att verksamhetschefens ledarskap i förändringen till vis del 
kan karaktäriseras som det Nadler och Tushman kallar karismatiskt ledarskap 
och vi skall i det följande diskutera varför vi gör den tolkningen. 
 
Nadler och Tushman anser att framställandet av en tydlig vision är centralt i 
ett karismatiskt ledarbeteende, vilket vi har sett karaktäriserar 
verksamhetschefens agerande enligt Kotters (1995) top down-styrning av 
förändringen på Rehab. Vi menar att fördelarna med det Nadler och Tushman 
karaktäriserar som karismatiskt ledarskap kan liknas vid vad Eccles (1996) 
anser om visionärt ledarskap, vilket han menar kan vara till nytta vid 
förändring då det ledarskapsbeteendet kan väcka handlingskraft hos 
medarbetarna och skapa en förståelse för förändringen. Nadler och Tushman 
menar att karismatiska ledare visionerar, stimulerar och möjliggör för 
medarbetarna och Tushman et al (1986) menar att ledares visionära 
färdigheter bidrar med energi, vägledning och engagemang, vilket de anser är 
viktigt i rambrytande förändringar. Vi menar att verksamhetschefen kan ses 
som både karismatisk och visionär i förändringen på Rehab med anledning av 
ovanstående. De anställda har beskrivit att verksamhetschefen är mycket 
entusiastisk till den nya organisationen vilket Nadler och Tushman (1990) 
menar är ett sätt för karismatiska ledare att stimulera personalen till 
förändring. När verksamhetschefen under informationsmöten och andra 
möten uttrycker sitt fulla förtroende för att det nya kommer att bli bra är även 
det ett sätt att stimulera, enligt Nadler och Tushman. Verksamhetschefens 
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entusiasm över den nya kliniken och de nya cheferna har enligt vissa stundtals 
varit lite för hög, eftersom den upplevs ha kunnat såra de chefer som inte 
skulle finnas kvar i organisationen. Ledningen möjliggör också för 
medarbetarna att agera, på sätt som vi beskrivit i diskussionen kring Kotters 
(1995) femte steg, vilket enligt Nadler och Tushman (1990) är viktigt i 
karismatiskt ledarskap. 
 
I förändringen på Rehab har vi sett att processen inte bara leds karismatiskt 
och genom verksamhetschefens visioner. Ledningen har också arbetat fram 
strukturer för förändringsarbetet i form av att lägga en agenda med 
informationsmöten och deadlines, samt genom att sätta upp ramar för 
teamarbete och teamledare. Nadler och Tushman menar att effektiva 
omorienteringar karaktäriseras av mer än bara karismatiska ledare och anser 
att de kräver ett ledarskap som klargör och ser till att individer utför vad som 
krävs för att genomföra förändringen. De kallar denna ledarstil instrumentellt 
ledarskap och beskriver att i det instrumentella ledarskapet ingår att 
strukturera, belöna och kontrollera. De instrumentella ledarbeteenden vi har 
sett i förändringen på Rehab handlar främst om att strukturera 
förändringsarbetet genom att hålla i möten och kontrollera hur långt teamen 
har kommit i sina diskussioner. Genom att uppmuntra till och ge feedback på 
personalens diskussioner från informationsmötena tolkar vi att ledningen 
försöker forma beteenden för att de skall kunna utse teamledare.  
 
Vi tolkar att i förändringen på Rehab är det framförallt slutenvårdschefen och 
öppenvårdschefen som har stått för det instrumentella ledarskapet genom att 
leda det mer verksamhetsnära förändringsarbetet på slutenvården respektive 
öppenvården, medan verksamhetschefen mer har haft rollen som den 
karismatiske ledaren som sätter upp övergripande visioner och mål. Nadler 
och Tushman poängterar svårigheten för en ledare att vara både karismatisk 
och instrumentell och menar att det är ett alternativ att involvera andra 
personer i ledarskapet. Vi tolkar att detta är just vad verksamhetschefen har 
gjort i förändringen på Rehab och menar att personerna i ledningsgruppen på 
Rehab kompletterar varandra genom att de har olika roller. Kotter (1995) 
betonar som tidigare nämnts vikten av att skapa en kraftfull vägledande 
koalition och här ser vi även vikten av att ledarna i den vägledande koalitionen 
har olika roller och beteenden. Vi kan här se en tydlig parallell till de roller 
Kanter et al (1992) benämner förändringsstrateg och implementerare av 
förändring. I förändringen på Rehab har vi sett att det huvudsakligen är 
förändringsstrategen, verksamhetschefen, som är den karismatiske och 
visionäre ledaren, medan förändringsimplementerarna är mer instrumentella i 
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sina ledarbeteenden. Vi har som tidigare nämnt även sett verksamhetschefen 
som implementerare i förändringsfasen och i jämförelse med Nadler och 
Tushmans (1990) teori kan vi se att han då även har haft mer instrumentella 
uppgifter, även om han alltid har varit den som tydligast kommunicerat 
visionen. Pettigrew och Whipp (1993) poängterar att ledares uppgifter i 
förändring är mycket mer fragmentariska och inkrementella än den 
traditionella bilden tillåter och vi har också sett i förändringen på Rehab att 
verksamhetschefen inte bara har visionerat och entusiasmerat, utan att mycket 
har handlat om möten, diskussioner och planering.  
 
Vi tolkar att det instrumentella ledarskapet har varit tydligast i den senare 
delen av förändringen då förändringsarbetet varit uppdelat i slutenvård och 
öppenvård, då processen tydligt är inne i det vi efter Lewins (1951; 1958, i 
Hatch, 2000) har valt att kalla förändringsfasen. Personalen på Rehab verkar 
uppleva att de är motiverade att ta fram teamledare, vilket ligger i linje med 
visionen, men för att de skall utföra själva handlingen att utse teamledare 
krävs mer än bara visionen som verksamhetschefen uttalat. På öppenvården 
menar flera att de inte vet varför de inte har utsett teamledare i tid och flera 
menar att de inte riktigt vet hur de skall gå till väga. På öppenvården tolkar vi 
det därför som att det har saknats lite av vad Nadler och Tushman (1990) 
kallar instrumentellt ledarskap, medan teamen på slutenvården har fått mer 
styrning genom sin närmaste chef och har också utsett teamledare i tid. På 
slutenvården anser vi att det instrumentella ledarskapet har varit mer tydligt 
och där har implementeringen av teamsamordnare också gått bättre än på 
öppenvården. En trolig anledning till skillnaden är att chefen för öppenvården 
endast arbetar halvtid och är helt ny med många av sina arbetsuppgifter till 
skillnad från slutenvårdschefen. Öppenvårdschefen har också berättat om 
svårigheten att samla hela öppenvården till möten på grund av de olika 
verksamheternas spridning. Dessa anledningar har även uttryckts av 
medarbetarna på öppenvården som troliga skäl till varför de inte har samlats 
och haft möten med sin nya chef om teamledarfunktionen. Vi tolkar det 
därför som viktigt att ledare med en instrumentell ledarskapsroll ger struktur 
och vägleder i det mer verksamhetsnära förändringsarbetet för att 
förändringen skall bli genomförd. 
 
Genomgående i tolkningen av ledningen i förändringen kan vi urskilja vikten 
av mänskligt handlande för att driva förändringsprocessen framåt, vilket vi 
karaktäriserar som enhetligt med den teleologiska teorin inledningsvis. Vi kan 
också se att ledningens roller skiftar genom de olika skedena i den teleologiska 
processen. I målformuleringen är verksamhetschefens roll som strateg och 
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karismatisk visionär betydande, därefter, i implementeringen av förändringen, 
lyfter han fram de två medcheferna vilka har en mer instrumentell ledarroll 
och kan ses som förändringsimplementerare. Även verksamhetschefen tar till 
viss del en implementerarroll under förändringsfasen, tolkar vi, och tar sig an 
vissa instrumentella uppgifter. Men i det stora hela upplever vi att han drar sig 
tillbaka lite och låter de två andra cheferna leda implementeringen i det dagliga 
arbetet. Något som varit viktigt för ledningen av förändringen genomgående 
under processen har varit information och kommunikation, vi har därför valt 
att behandla det separat. 
 

7.2.3 Information, kommunikation & delaktighet i processen 

Vi har kommit fram till att information och kommunikation är viktiga faktorer 
vid ledningen av förändringen på Rehab. Kirkpatrick (1985), liksom Lippit et 
al (1985), menar att kommunikation är centralt för att skapa en effektiv 
förändring och Weir (1996) ser kommunikation som ledarens viktigaste 
uppgift vid förändring, då öppenhet och delgivandet av information skapar 
förtroende. Vi tolkar att hur ledningen skapar delaktighet genom information 
och kommunikation är en viktig faktor i hur personalen reagerar på förändring 
och därför har vi valt att fokusera extra mycket på dessa faktorer, särskilt på 
hur informationen och kommunikationen har fungerat under processens gång. 
 
Hur bra information och kommunikation har fungerat har återspeglats i hur 
förändringens process har framskridit, tolkar vi. I det vi har valt att kalla 
upptiningsfasen, där verksamhetschefen tar fram en vision och organiserar 
den nya kliniken, har vi sett att det har varit viktigast att informera och i 
förändringsfasen har vi sett kommunikation som ledningens viktigaste 
verktyg. Att informationen var viktigare än kommunikationen i 
upptiningsfasen tolkar vi som en följd av att förändringen inledningsvis tydligt 
kan anses vara vad Mintzberg et al (1998) kallar top down-styrd. I 
förändringen på Rehab har personalen känt sig delaktiga i olika utsträckning, 
från att ha varit delaktiga genom information i upptiningsfasen och inte alls i 
beslut, har delaktigheten ökat till att bli mer genom kommunikation och 
delaktighet i förändringsfasen, genom framtagandet av teamsamordnare och 
nya mötesstrukturer. Information och delaktighet hänger nära samman i 
förändringsprocessen på Rehab, menar vi, och vi kan se att när informationen 
har varit tillfredsställande har även känslan av att vara delaktig varit det.  
 
Inledningsvis i förändringsprocessen, i upptiningsfasen under hösten och 
vintern, har vi sett i förändringen på Rehab att informationen har haft stor 
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betydelse för att stävja oron bland medarbetarna och att då informationen inte 
varit tillräcklig har oro och ryktesspridning uppstått. Ryktesspridning är något 
väldigt vanligt i förändringar, menar Angelöw (1991) som anser att rykten 
finns mer eller mindre i alla organisationer och i förändringen på Rehab 
präglades den första tiden av mycket informellt prat. Detta tror vi berodde till 
stor del på att personalen inte kunde få någon information om hur det skulle 
bli framöver eftersom cheferna inte heller själva visste och det skapade en oro 
i organisationen. Angelöw menar att rykten uppkommer på grund av brist på 
information och Eccles (1996) samt Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att 
det blir en tomhet och det inte finns tillräcklig information, vilken fylls med 
rykten. Angelöw (1991) ser rykten som information som ännu inte bekräftats 
eller dementerats av ledningen. Vi tolkar att det är bristen på information har 
lett till den omfattande oron och ryktesspridningen inledningsvis i 
förändringsprocessen.  
 
En av medarbetarna menar att de inte fått någon information alls om 
förändringen på landstinget inledningsvis och menar att det de fick veta fick 
de ta del av i tidningen. Enligt Angelöw vill anställda gärna ha direkt 
information om kommande förändringar och att få höra om förändringen 
genom rykten leder ofta till förvanskningar och mer rykten. Detta tror vi i, 
enlighet med Angelöws resonemang, kan vara upphovet till det totala 
motståndet mot förändringen i landstinget. Några av medarbetarna berättar att 
de upplever att ledarna på Rehab har givit dem så mycket information som de 
själva har haft, när det gäller den stora omstruktureringen inom landstinget. 
Några tror att ledningen höll inne med information inledningsvis i processen 
och ger olika skäl till varför de upplever det så. En av medarbetarna tror att 
skälet till att ledningen inte berättat allt kan vara att de hade order ”uppifrån” 
att inte berätta mer, medan en annan tror att det var ett medvetet val, för att 
inte skapa så mycket ryktesspridning och därigenom oro, vilket denne tror är 
bra. Vi tolkar att oavsett vilken anledning personalen ger till mängden 
information har det faktum att beslut om hur det skulle bli för de anställda på 
Rehab ännu inte fattats lett till oro. Även om de kände sig trygga med att 
cheferna informerade blev de inte lugna förrän de visste med säkerhet vad 
som skulle hända med dem. Vi tolkar här att medarbetarna har reagerat i 
likhet med Kanter et als (1992) resonemang, att oavsett hur mycket 
information förändringsmottagarna än får kommer de att mena att de inte har 
fått tillräcklig information, även om vissa anser att de får veta allt deras chefer 
vet är det ändå inte tillräckligt för att stävja rykten och oro. Kanter et al menar 
att detta beror på att denna inställning finns i förändringsmottagarnas 
kognitiva referensramar. Vi tolkar vidare att det faktum att medarbetarna 
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upplever att det inte är deras närmaste chefers fel att de inte fått tillräcklig 
information har bidragit till det fortsatta stödet för deras närmaste chefer och 
att det inte uppstått motstånd mot den mer interna förändringen på grund av 
det.  
 
I arbetet med att ta fram den nya organisationen informerades det inte så 
mycket från ledningshåll förrän strukturen var klar. Weir (1996) menar att för 
mycket kommunikation kan leda till att förändringen inte blir effektiv och vi 
tolkar att det kan vara ett skäl till varför verksamhetschefen valde att inte 
informera om den nya ledningsgruppen förrän det var beslutat, eftersom det 
fanns ett krav på att strukturen skulle vara klar till årsskiftet och därmed en 
stor tidspress och ingen tid för kommunikation. Lippit (1981, i Kirkpatrick, 
1985) menar att det är viktigt att ledaren skapar möjligheter så att 
förändringen kan diskuteras och att de anställda får vara involverade i 
beslutsprocessen. I framtagandet av organisationsstrukturen fick 
medarbetarna på Rehab varken vara med och diskutera eller vara involverade 
på annat sätt i beslutet och detta borde enligt Angelöw (1991) ha lett till 
motstånd, vilket vi dock inte har sett i förändringen på Rehab.  
 
Under perioden fram tills att de nya cheferna var utsedda förekom även 
mycket rykten internt på Rehab kring vilka det skulle bli, vilket berodde på att 
några av de chefer de ansåg som självklara inte passade in i 
verksamhetschefens nya struktur. Medarbetare på Rehab menar att pratet 
lugnade sig så snart verksamhetschefen hade meddelat vilka som skulle bli de 
nya cheferna, vilket vi tolkar berodde på att de kände till och accepterade de 
två nya cheferna. Så snart de fått besked om de nya cheferna fylldes tomheten 
utav information och därmed försvann ryktena, i enlighet med Eccles (1996). 
Därefter har den ryktesspridning som förekommit mest handlat om andra 
saker än förändringen på Rehab, exempelvis har många funderat på vart och 
om de skall flytta, vilket det har florerat rykten om mest hela våren. Dessa 
rykten torde ha uppstått ur att det inte fanns någon information om detta att 
delge medarbetarna från ledningshåll, eftersom något beslut ännu inte fattats i 
frågan, i enlighet med Jacobsen och Thorsvik (1998) som menar att tomhet i 
brist på information fylls av rykten. Att verksamhetschefen har dementerat de 
rykten om flytten som uppstått har hjälpt till att stävja dem, tolkar vi med stöd 
i Angelöw (1991).  
 
Från det att Rehab blev en egen klinik har det varit viktigt för den nye 
verksamhetschefen att informera om vad som skulle komma och att 
kommunicera den vision och de mål han har med förändringen. Ganska tidigt 
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informerades om de två informationsmöten som skulle komma i början av 
mars, då personalen skulle få veta mer. Bennet (1961, i Kirkpatrick 1985) 
anser att det är viktigt för ledare i förändring att informerar personalen så att 
de förstår stegen i förändringen och det menar vi att han gjorde genom att gå 
ut och berätta att i och med de mötena skulle de nya cheferna tillträda och 
förändringsarbetet påbörjas på allvar. Weir (1996) menar att de som leder en 
förändring måste tänka på att kommunicera vad organisationen behöver göra 
och när olika aktiviteter skall ske i förändringen, vilket vi tolkar att personalen 
var medvetna om i detta skede men de visste inte vad som skulle hända efter 
dessa möten utan de tydliggjorde att de väntade på mer information på 
mötena. Det är också genom att medarbetarna upplever att de fått all 
information deras chefer haft som de känner sig delaktiga i den här delen av 
processen även om de inte fått delta i besluten, tolkar vi.  
 
När de två nya cheferna tillträdde i början av mars, då vi har karaktäriserat 
processen som inne i förändringsfasen eller implementeringen, förändrades 
karaktären på informationen till att bli mer formell tvåvägskommunikation. 
Verksamhetschefen var tydlig med att de två stora mötena i början av mars 
utgjorde starten på en diskussion där teamledare skulle arbetas fram och vid 
dessa möten fick medarbetarna vara med och diskutera hur de skulle arbeta 
vidare med team och teamledarfunktionen. Sandström (2002) menar att en av 
de viktigaste uppgifterna för ledare i förändringsprocesser är att påverka 
människor, genom att skapa gemensamma mentala plattformar så att alla är på 
väg i samma riktning. Vi tolkar att syftet med informationsmötena var just att 
delge alla medarbetare samma information och därmed se till att alla är med 
på vad som skall hända och därigenom skapa en gemensam plattform för det 
fortsatta arbetet. Lippit (1981, i Kirkpatrick, 1985) menar att det är det viktigt 
att ledare skapar möjligheter att diskutera förändringen för att underlätta 
processen och Lippit et al (1985) anser att ledare bör ge medarbetarna 
möjlighet att uttrycka sina invändningar då det kan leda till att eventuellt 
motstånd minskar. Medarbetarna har inbjudits att diskutera på dessa möten 
och också att utrymme fanns för dem att komma med invändningar, vilket vi 
tolkar som bidragande till att motståndet blivit mindre än det annars kunde ha 
varit. Röster ur personalen har också uttryckt att de tyckte det var bra att 
diskutera i smågrupper och att de kände att cheferna lyssnade på vad de hade 
att säga. Angelöw (1991) menar att om de anställda får vara delaktiga i 
utformandet och genomförandet av förändringen leder det till en positiv 
inställning till förändringen och när de anställdas kunskap och erfarenheter 
efterfrågas i förändringen blir de mer intresserade av förändringen. Vi tolkar 
det som att diskussionen på informationsmötena kan ha bidragit till att 
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personalen genom att de blev tillfrågade om sin kunskap och erfarenhet blev 
mer intresserade av förändringen i sin helhet. Att de fick vara med och 
diskutera utformandet av teamledarnas funktion och mötesstrukturer ökade 
också delaktigheten vilket Kirkpatrick (1985) menar är viktigt för att skapa 
engagemang för förändringen. Delaktigheten kan också ha bidragit till att öka 
acceptansen för förändringen och även att höja kvaliteten på förändringen, 
menar vi i enlighet med Kirkpatrick. Kvaliteten menar vi höjs på så sätt att 
ledningen genom informationsmötena fick del av medarbetarnas åsikter och 
på så sätt kunde förbättra de befintliga planerna. Dessa planer reviderades 
sedan på ett ledningsstrategimöte där bland annat personalens åsikter om 
mötesstrukturen resulterar i att ledningen byter namn på ”Rehabmöten” till 
”klinikmöten” för att kunna anpassa strukturen. Här ser vi hur 
förändringsprocessen inte bara utgörs av planerade strategier, utan att 
ledningen även tar medarbetarna till hjälp för att förbättra processen. På så 
sätt blir förändringen delvis framväxande, vilket vi beskrivit med hjälp av 
Mintzberg (1987). Även att de anställda har fått vara med och påverka hur 
teamen och teamledningen skall se ut och fungera, kan ses som det Mintzberg 
kallar en framväxande strategi, vilken i slutänden blir en del av den realiserade 
strategin. Exempelvis att ledningen hade tänkt kalla rollen teamledare och 
efter att ha lyssnat på de anställdas åsikter fick de ändra detta till den mindre 
chefrelaterade benämningen teamsamordnare. Denna del av förändringen är 
till viss del mer lik vad vi skrivit om evolutionär teori enligt Garud och Van de 
Ven (2000) än en teleologisk process. Dock är det fortfarande individers 
handlingar i strävan mot ett slutligt mål, att implementera 
organisationsstrukturen, som får förändringen att ske, i likhet med den 
teleologiska processteorin. 
 
Under strategimötet den 17 mars tryckte verksamhetschefen på vikten av att 
ledningsgruppen pratade ihop sig kring diskussionen som förts på 
informationsmötena för att stämma av att ledningsgruppen och personalen 
hade samma bild av förändringen. Kronvall et al (1991) menar att det inom 
organisationer alltid finns olika uppfattningar om hur verksamheten ser ut, att 
det finns olika sociala verkligheter, där medarbetare på olika nivåer beskriver 
och uppfattar händelser och arbetsuppgifter på olika sätt. Strebel (1996) 
menar att grunden till svårigheterna med förändring är att ledningen och de 
anställda har olika sätt att se på förändringen. Det är, enligt Strebel, få ledare 
som är medvetna om hur individers engagemang uppstår och misslyckas 
därför med att engagera dem. Ledarna måste därmed försöka förstå 
förändringen ur de anställdas synvinkel. Med anledning av Kronvall et als 
(1991) och Strebels (1996) påpekanden om ledningens och personalens olika 
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kognitiva kartor tolkar vi det som viktigt att cheferna stämmer av de olika 
medarbetarnas uppfattningar om förändringen så att de har samma 
utgångspunkt inför det fortsatta förändringsarbetet, vilket de kunde göra 
eftersom de på mötena fick del av alla medarbetare på olika nivåers 
uppfattningar om förändringen. Alpsten (1994) menar att alla involverade i ett 
utbyte av information har olika världsbilder, vilket vi kallar kognitiva kartor, 
och att ju mer dessa bilder stämmer överens desto större är möjligheten att 
det tänkta budskapet når fram. Vi tolkar det därför som viktigt att ledarna 
stämmer av sina bilder av förändringen med personalens, så att de lättare skall 
kunna informera korrekt och tillräckligt mycket i den fortsatta processen.  
 
Senare under våren, efter informationsmötena, har stegen i processen varit 
mer otydliga. Weir (1996) menar att de som leder en förändring måste tänka 
på att kommunicera ut varför de skall förändra, hur de skall förändra, vad 
organisationen behöver göra och när olika aktiviteter skall ske, vilket vi menar 
att ledningen delvis har varit lite dåliga på, eftersom flera i personalen vid olika 
tillfällen i den senare delen av processen uttryckt att de inte vet riktigt vad som 
skall hända härnäst och menar att det stundtals känts som om de väntat på 
något men inte vet vad. Flera missade också helt det datum ledningen hade 
satt upp som sista dag att utse teamledare. Denna information gavs delvis 
skriftligt vilket bland andra Bruzelius och Skärvad (2000) samt Kirkpatrick 
(1985) anser inte är att föredra i förändring. Kirkpatrick menar att om 
information ges skriftligt bör denna efterföljas av muntlig och det var vad 
ledningen tvingades att göra, men med vad vi anser vara ett alltför långt 
dröjsmål. Alpsten (1994) framhåller vikten av att sändaren kontrollerar att 
budskapet fått önskat effekt. Detta har ledningen gjort men möjligen lite för 
sent. Det hade, menar vi, varit en fördel att direkt kontrollera om 
medarbetarna förstått budskapet genom att fråga dem istället för att i 
efterhand inse att alla inte förstått meddelandet och då informera igen. Med 
andra ord har ledningen missat att kommunicera tydligt när olika aktiviteter 
skall ske, vilket Weir (1996) menar är något som de som leder en förändring 
måste tänka på. Hofstede et al (1990, i Alvesson, 2003) menar att kultur är en 
social konstruktion och Alvesson (2003) anser att kulturen påverkar hur de 
anställda tolkar information. Vi kan inte veta hur medarbetarna har tolkat 
informationen men menar att det är viktigt för ledare i förändring att tänka på 
hur kulturen kan tänkas påverka hur medarbetarna uppfattar budskapet. 
Eftersom ingen av respondenterna hade uppfattat ledningens budskap om när 
teamledare skulle vara utsedda tolkar vi det som att det kan finnas något i 
deras kultur som påverkat deras upplevelse av informationen.  
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Vi har sett att det funnits en viss tröghet i implementeringen av förändringen 
som gjort processen allt mer utdragen tidsmässigt. På öppenvården är det 
mest tydligt, vilket kan bero på att kommunikationen där inte har varit 
tillräcklig, sett till Eccles (1996) syn på kommunikation som ett bra verktyg för 
att övervinna inaktivitet i förändring. Medarbetarna på öppenvården upplever 
att de har fått bra information från sin chef via e-post men saknar att ha 
någon som drar igång diskussionen om teamledare och ger struktur. Att 
personalen inte uppfattat all information som ledningen kommunicerat på det 
sätt ledningen avsåg kan liknas vid att det finns vad Argyris (1985) kallar 
defensiva rutiner i organisationen, vilka vid hot tar fram ett skydd för att 
individerna och organisationen skall slippa förändra sina rutiner. Exempelvis 
menar vi att det faktum att öppenvårdens personal ännu inte tagit tag i 
diskussionen om teamledare kan vara ett tecken på defensiva rutiner. Flera av 
teamen vet inte hur det skulle fungera med en teamledare och att det inte är så 
självklart hur rollen skall se ut. Andra gånger har det handlat om att 
personalen sett förbi information som ledningen har förmedlat eller tolkat det 
som att det inte är så viktigt. Detta tolkar vi som att personalen har sitt mesta 
fokus på patienterna och arbetet med dem och att det finns defensiva rutiner 
som försöker få dem att arbeta så mycket som möjligt med det 
verksamhetsnära och mindre med det som är mer ovisst och inte så angeläget.  
 
Under den senare delen av förändringsprocessen har vi sett att det inte blivit 
så mycket diskussion som ledningen önskat och förespråkade på 
informationsmötena, vilket vi tror kan ha att göra med att ledningsgruppen 
inte lyckades skapa så hög angelägenhetskänsla, vilket Kotter (1995) menar är 
viktigt för att genomföra en förändring effektivt. Frånvaron av en känsla av 
angelägenhet i förändringen kan också vara en anledning till den tröghet vi har 
sett i implementeringen. En av medarbetarna på slutenvården menar att i det 
senare skedet av studien har det nästan varit för mycket delaktighet och 
personen i fråga hade hellre önskat tydligare ledning från ledningsgruppen 
istället för att teamen själva skulle ta fram teamledare. Även på öppenvården 
kan vi skönja att delaktigheten i april och början av maj kan ha varit lite 
oönskad, eftersom flera har uttryckt att de saknat mer styrning från sin chef i 
det ovissa arbetet med att ta fram teamledare och utforma dennes uppgifter. 
Eccles (1996) menar att delaktigheten kan höja handlingskraften i 
förändringen men i förändringen på Rehab har vi alltså också märkt 
motsatsen, att för mycket delaktighet utan struktur kan ha bidragit till den 
tröghet vi menar oss ha sett. Delaktigheten på slutenvården har dock också 
lett till att engagemanget hos personalen ökat, tolkar vi, när de väl har satt sig 
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ner och diskuterat team och teamledare, vilket Hultman (1993 i Paldanius 
1999) menar att delaktighet kan bidra med. 
 
Kotter (1998) menar att det är viktigt att ledare kommunicerar genom flera 
olika forum för att budskapet skall nå fram och vi har sett att ledningen för 
Rehab använder sig av både formella möten och informell kommunikation, 
samt e-post och anslag, för att informera och kommunicera. Weir (1996) lyfter 
fram att det också är viktigt att kommunikationen sker både uppifrån och 
nerifrån i förändring, vilket vi tolkar har varit viktigt genom hela processen i 
förändringen på Rehab. Ledningen fick löpande informell feedback på 
förändringsarbetet från personalen, tack vare att de redan innan kände 
varandra och det i deras kultur ingår en öppen kommunikation. Personerna i 
ledningen har också uppmuntrat de anställda att komma till dem med frågor 
och tankar, vilket vi tror är viktigt för att ledningen skall kunna leda 
förändringsprocessen. På så sätt uppstår en feedbackloop mellan hur 
ledningen leder förändringsprocessen och hur medarbetarna reagerar på 
förändringen. Ledningen kan sedan ta tillvara på den feedback de får från 
medarbetarna för att modifiera ledningen av förändringen och på så sätt 
fortsätter feedbackloopen. Kotter (1998) menar att tvåvägskommunikation är 
mer effektiv än envägskommunikation och Ahltorp (1998) belyser vikten av 
att ledningen vid förändringar förbereder sig på att vara mer tillgängliga för 
medarbetarna. Vi anser att ledningen på Rehab har tydliggjort att 
medarbetarna är välkomna till dem men att det har varit en nackdel att både 
verksamhetschefen och öppenvårdschefen endast har jobbat halvtid som 
chefer under förändringen, vilket har minskat den tid som de har funnits 
tillgängliga för personalen att komma till dem. Verksamhetschefen menar att 
informell kommunikation och information är något som ledningen på Rehab 
försöker använda till något positivt. Alpsten (1994) menar att kulturen 
påverkar kommunikationen och i förändringen på Rehab har vi sett att 
kulturen påverkar kommunikationen positivt eftersom de har ett öppet klimat 
tack vare deras vana att spontant diskutera kring patienter. 
 
Kotter (1998) menar att informell och formell interaktion är viktig för att 
sprida information och Sjöstrand och Tyrstrup (1999) menar att småprat är ett 
centralt medium både för formandet och för utövandet av ledarskap. Vi har 
sett att det är viktigt att beakta att ledarskapet i förändring också utgörs av 
informella samtal och sådant som nämns i förbigående, samt i förtroliga 
diskussioner, vilket Sjöstrand och Tyrstrup menar är småprat. Denna typ av 
ledarskap utövas ofta på vad Sjöstrand och Tyrstrup kallar förbisedda arenor 
och flera på Rehab menar att de träffas i korridorerna och i fikarummet och 
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pratar. Även ledningen menar att mycket av den informella kommunikationen 
äger rum på dessa platser. Via pratet, menar vi i likhet med Sjöstrand och 
Tyrstrups teori, skapar ledarna medvetenhet och mening för personalen 
genom att förklara, ordna och göra uppfattningar om förändringen 
tillgängliga. Ett exempel på att ledare i en förändring också måste beakta den 
informella kommunikationen är ett informellt samtal i fikarummet där 
verksamhetschefen uttryckt sig på ett sätt som personalen tyckte var klumpigt 
vilket skapade en viss irritation bland personalen. Här kan vi också se en 
direkt feedbackloop i att personalen i det öppna klimat som upplevs av 
personal och ledare på Rehab direkt kunde opponera sig mot ledarens 
uttalande och påpeka att de tyckte att uttalandet var felaktigt. Vi tolkar att 
genom småpratet, i diskussion och interaktion mellan förändringens tre 
grupper av aktörer, förändringsstrategen, förändringsimplementerarna och 
förändringsmottagarna, skapas och ombildas personernas bilder av hur 
förändringen förlöper och kommer att se ut framöver i processen, vilket vi 
grundar på att Shotter (1993, i Sjöstrand & Tyrstrup, 1999) liksom Ekman 
(1999, i Sjöstrand & Tyrstrup, 1999) menar att det är i småpratet som 
människors förväntningar på organisationen anpassas och de skapar 
gemensamma konstruktioner om vad som har hänt, vad som kommer att 
hända och vad de tror kommer att hända.  
 

7.3 Personalens reaktioner på förändringen 
Vi anser, liksom Stewart (1985), att en av förändringsledarens viktigaste 
uppgifter är att få de anställda att acceptera förändringen och vilja förändra. 
Sarv (1993) anser att det är viktigt att motivera och engagera medarbetarna i 
förändringen och Wiedman (2002) menar att medarbetarna har en betydande 
roll för om förändringen skall bli framgångsrik. Vi anser att det är viktigt för 
ledarna i förändring att få med sig medarbetarna, då det sedan länge, enligt 
Kiffin-Petersen och Cordery (2003), är erkänt att de anställdas motstånd är en 
nyckelfaktor till att organisationsförändringar misslyckas. Medarbetarna är 
också viktiga i rollen som Kanter et al (1992) kallar förändringsmottagare, då 
det är de som egentligen genomför förändringen och får leva med den. Vi har 
också konstaterat, i kategoriseringen av förändringen, att förändringen kan 
liknas vid en teleologisk process där individers handlande har stor betydelse 
för att genomföra förändringen och utan medarbetarnas ageranden i 
förändringens riktning hade inte mycket av förändringen kunnat genomföras. 
Vi tolkar därför att i detta avsnitt medarbetarnas reaktioner på förändringen 
samt ser på hur detta har påverkats av förändringens kontext, innehåll och 
ledning.  



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

TOLKNING MED HJÄLP AV TEORIER 
 
 

 
165

Vi har kategoriserat förändringen på Rehab som en strategisk och proaktiv 
omvandling vilken initieras och styrs top down av en karismatisk visionär 
samt av medchefer med mer instrumentella uppgifter. Kronvall et al (1991) 
menar att när en förändring sker uppifrån och ner leder det ofta till ett 
defensivt eller passivt förhållningssätt och i många fall innebär detta att de 
som i praktiken skall genomföra förändringen inte känner sig delaktiga i den 
process som ligger bakom det formella beslutet, vilket kan komma att 
medföra en låg motivation och ibland ett aktivt motstånd, samt en 
misstänksamhet i mot de egentliga syftena med förändringen. Angelöw (1991) 
menar att anställdas motstånd eller negativa inställningar mot 
organisationsförändringar ofta grundar sig på att förändringar är toppstyrda, 
då de anställda blir presenterade för ett färdigt förändringsförslag, som de inte 
har någon möjlighet att påverka. Kronvall et al (1991) anser att om 
förändringen däremot kommer nerifrån och upp, genom ett lokalt initiativ 
finns det en bättre grund till följd av att förhållningssättet är sådant att 
medarbetare är beredda att planera för en positiv förändring som de till viss 
del kan kontrollera på egen hand. Vi har sett att medarbetarna reagerar på den 
stora förändringen på landstinget med motstånd och låg motivation, medan 
den mer interna förändringen mötts av mindre motstånd än 
verksamhetschefen hade väntat trots att de anställda ställts inför ett färdigt 
organisationsförslag. Att det interna motståndet uteblivit kan ha en mängd 
orsaker, tolkar vi, men framförallt kan det ha att göra med att vissa av 
förändringarna önskats av medarbetarna i organisationen och att processen 
därmed kan ses som delvis bottom up och inte endast top down. 
Medarbetarna har också fått diskutera förändringen till viss del, vilket vi har 
behandlat i avsnitt 7.2.3.  
 
För att tydliggöra hur vi anser att personalen har accepterat och visat 
motstånd mot förändringen har vi valt att göra en uppställning utifrån 
Angelöws (1991) förteckning över orsaker till acceptans och motstånd. För att 
fånga hela bilden av personalens reaktioner har vi valt att också ta med hur de 
reagerade på den stora omorganisationen.  
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Figur 35: Orsaker till acceptans av och motstånd mot förändringen  

Källa: Egen bearbetning av Angelöw (1991, sida 22) 

 
Vi har sett att personalens reaktioner varierat ganska kraftigt under 
förändringen från det att rykten började spridas om en förändring i landstinget 
till det att studien avslutades i maj. Många har berättat att det inledningsvis 
under hösten var mycket oroligt bland personalen av alla rykten som 
cirkulerade. Rykten kan, enligt Angelöw (1991), vara upphov till motstånd och 
vi menar att det troligen kan ha bidragit till det totala motstånd som finns på 
Rehab till borttagandet av VRE. Flera var oroliga för att mista sina jobb och 
undrade vad som skulle hända. Vi menar därför att motstånd mot 
förändringen uppstod på grund av hotad anställningstrygghet, vilket 
Kirkpatrick (1985) och Angelöw (1991), anser kan vara en anledning till 
motstånd. En ytterligare anledning kan vara att de inte fick tillräcklig 
information, vilket vi diskuterat kring ledningen av förändringen. Stewart 
(1985) menar att oklarheter i informationen kan skapa stress och oro hos 
personalen. Mycket var ovisst under hösten och cheferna kunde inte 
informera mer än de själva visste. När förändringarna väl blev klara blev 
många ledsna över att deras fungerande organisation skulle försvinna och 
avdelningar som jobbat bra ihop splittras. Många har sagt att de nätverk som 
de byggt upp nu raserats och enligt Angelöw (1991) figur kan vi benämna det 
förlust av sociala kontakter, vilket han menar leder till motstånd.   
 
Vi kan alltså se att det fanns ett kraftigt motstånd mot den stora 
omorganisationen där VRE försvann och att detta fortfarande levde kvar i 
maj. Bruzelius och Skärvad (2000) och Kirkpatrick (1985) anser att tidpunkten 
är betydande för om förändringen skall mötas av motstånd eller acceptans. Vi 
anser därför att motståndet kan ha berott på att tidpunkten var dåligt vald, så 
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till vida att allt hade börjat fungera bra i den organisation som nu splittrades 
och att tidpunkten för förändringen kanske också kunde ha legat längre ifrån 
datumet för besked om förändringen, så att personalen hade kunnat vänja sig 
vid tanken och komma in i vad Lewin (1951; 1958, i Hatch, 2000) kallar 
upptiningsfasen och bearbeta sorgen för att även mentalt kunna komma 
vidare till förändrings- och nedfrysningsfaserna. Machiavelli (i Ansoff & 
McDonnell, 1990) menar att motståndet blir proportionellt lägre ju längre tid 
förändringen pågår och vi tolkar det som ytterligare en förklaring till 
motståndet mot den stora omorganisationen, att förändringen helt enkelt gick 
alldeles för fort och att det därför leder till ett större motstånd än vad som 
annars varit fallet. Vi tolkar det också som en möjlig förklaring till att 
motståndet blivit så långdraget. Även det faktum att ingen, varken personal 
eller chefer, hade något att säga till om eller delaktighet i beslutet att lägga ner 
VRE torde ha varit faktorer som framkallade motstånd, med stöd i Angelöw 
(1991) som menar att om de som berörs av förändringen inte får vara med i 
utformandet av den leder det till motstånd. Visserligen säger en av cheferna 
att det är skönt att det beslutet fattades så högt upp och att det därmed ”inte 
är någons fel”, men vi tror ändå att om det hade förts en diskussion med de 
berörda så hade kanske sorgen över VRE kunnat minskas eller åtminstone 
lämnas bakom dem tidigare. 
 
Förändringen efter att personalen på Rehab visste hur det skulle bli för dem 
framöver präglades av viss fortsatt oro och möjligen även av visst motstånd 
fram till dess att de visste vilka som skulle bli deras nya chefer. Det var också 
tydligt att det faktum att samtliga tyckte att samarbetet inom VRE och med 
Neurologen fungerade så bra ledde till att vissa av cheferna och medarbetarna 
inte hade någon förändringsvilja. Mycket tog sig uttryck i trötthet till 
förändring och en slags likgiltighet och någon uttryckte att personalen och 
cheferna ”inte orkar bry sig riktigt längre” och menar att de ständigt tvingas 
genomgå förändringar. Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att om 
organisationsförändringar leder till att sociala band bryts och att individer 
tappar kontakten med personer som de tidigare har arbetat med kan detta leda 
till motstånd. Vi har upplevt att personalen på Rehab känner en viss sorg över 
att de inte längre skall arbeta med Neurologen och att dessa sociala band 
kommer att delvis brytas upp och tolkar det som en anledning till 
förändringströttheten. Att personalen är trött på förändring och inte orkar bry 
sig lika mycket som de hade gjort annars kan också vara en förklaring till det 
låga motståndet. 
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Det faktum att Rehab blev en egen klinik, det nya sättet att organisera Rehab 
samt de nya cheferna har inte mött något motstånd alls bland personalen, vad 
vi har sett, utan bara acceptans. Flera hade väntat sig mer motstånd mot det 
nya sättet att organisera, däribland verksamhetschefen. Vi tror att det 
obefintliga motståndet beror på att de kände den nya verksamhetschefen och 
de blivande slutenvårds- och öppenvårdscheferna sedan tidigare och hade 
förtroende för att de skulle utgöra en bra ledningsgrupp. Rousseau och 
Tjioriwala (1999, i Kiffin-Petersen & Cordery, 2003) anser att om de anställda 
har förtroende för ledningen är det troligare att de ser 
organisationsförändringen som legitim och accepterar den, vilket vi anser att 
de har gjort på Rehab. Flera ur personalen har sagt att de personer som blev 
ledningsgruppen var de bästa de kunde tänka sig på de posterna och vi tror att 
personalen kände att de fick en kompetent arbetsledning som de redan kände 
till och därför accepterade förändringen. Vi har också sett att flera av dem vi 
talat med menar att de känner sig trygga i sig själva och har en stark 
självkänsla.  
 
Verksamhetschefen på Rehab menar att de två nya cheferna har ”en liknande 
värdesyn på vad vi sysslar med”, vilket vi tolkar som att de har liknande 
referensramar vad gäller Rehabs syfte och mål med vad som finns etablerat i 
organisationen och som vi har valt att kalla Rehabandan. Eftersom 
förändringen ligger i linje med vad de anser vara ”det riktiga”, i och med att 
mycket av den interna förändringen redan var önskad, menar vi att 
förändringen blev mindre smärtsam än vad som hade varit fallet om 
exempelvis en chef som inte kände till verksamheten hade tagits in i den nya 
ledningsgruppen. Vi kan också se att den nya organisationsstrukturen främjar 
samarbetet, vilket har uttryckts som centralt inom rehabilitering eftersom 
många olika yrkesgrupper måste samarbeta kring patienten. Den förändring 
som nu genomförs på Rehab kan, enligt vår mening, sägas passa in både i 
individernas tidigare kognitiva ramar och i organisationens kultur och därför 
har processen inte mött så mycket motstånd från det att de blev en egen 
klinik, eftersom samtliga kognitiva ramar mer eller mindre är intakta. Bortsett 
från avsaknaden av det som var bra i VRE. Fördelen med att de kognitiva 
ramarna inte tvingas att förändras är att det enligt Argyris (1985) finns något 
som han kallar defensiva rutiner, vilka skyddar de vanliga sätten att hantera 
verkligheten mot förändring. Dessa defensiva rutiner kan vara svåra att 
identifiera och bli av med och därför menar vi att det är en fördel att den nya 
och förändrade organisationsstrukturen fungerar i de befintliga sätten på vilka 
individerna och organisationen hanterar sin verklighet. Vi grundar påståendet 
att detta leder till mindre motstånd på att Ansoff och McDonnell (1990) 
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menar att förändringar som är accepterade av kulturen i organisationen möter 
mindre motstånd, vilket vi har sett i förändringen på Rehab, och menar att 
förändringar som förstärker kulturen till och med välkomnas och stöds av 
grupper och individer i organisationen. Vi har sett att de flesta välkomnar att 
Rehab blir en egen klinik och vi menar att förändringen också möjliggör en 
förstärkning av kulturen eftersom de som arbetar med rehabilitering efter 
förändringen blir ännu mer ”vi på Rehab” och därmed kan förändringen bidra 
till att förstärka Rehabandan, tror vi.  
 
Kulturen på Rehab präglas av en öppenhet och av starka individer, därför 
tolkar vi att de även har en god självkänsla i förändringssammanhang. Flera 
har sagt att det beror på hur länge personen har arbetat på Rehab och hur 
man är som person men vi kan också konstatera att många på Rehab har 
jobbat väldigt länge och att personalomsättningen är låg. Flera menar att de nu 
går tillbaka till den organisation som de hade kring år 1995 och de menar att 
de hade det bra då och att eftersom de vet att de går tillbaka till något bra 
känner de inte någon oro för hur det kommer att bli i den nya kliniken. 
Hellgren och Löwstedt (1997) menar att människor genom kognitiva 
processer kopplar samman nya intryck med sådant de finner likhet med i sina 
tidigare erfarenheter och vi tror att det har varit lättare att implementera 
förändringen på Rehab eftersom den nya kliniken passar in i många av 
medarbetarnas kognitiva ramar eftersom den i mångt och mycket liknar en 
organisation som de redan har haft. En ytterligare anledning till att 
förändringen inte mött något motstånd kan vara att personalen till skillnad 
från ledningen inte uppfattar att förändringen är så omfattande. Detta kan 
delvis bero på att många av dem som jobbat där länge menar att de går 
tillbaka till något de redan haft och som de vet fungerade bra då och därför 
inte upplever förändringen som så omvälvande. Dessutom kan de jämföra 
denna förändring mot den de genomgick år 1995 och i förhållande till den 
processen upplever de denna som mycket mindre smärtsam, tolkar vi. 
Cheferna däremot har nya roller än i den tidigare och därför tolkar vi att 
förändringen är påtagligt mer omfattande för dem. 
 
Vi tror att verksamhetschefens val av tidpunkt för att omorganisera Rehab var 
väl vald. Att personalen genomgått en stor förändring där deras tidigare 
organisation försvann tolkar vi kan ha bidragit till att de kände 
omorganisationen inom kliniken som mindre omfattande och turbulent och 
därmed inte så betungande. Eftersom de hade genomgått en lite orolig period 
under hösten och vintern kan även motståndet ha varit lägre än det hade varit 
vid en annan tidpunkt, där förändringen föregåtts av en lugnare period, menar 
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vi. Angelöw (1991) menar att val av tidpunkt kan öka acceptansen för 
förändringen och det tror vi är fallet i förändringen på Rehab. Också det 
faktum att de sociala kontakterna kan komma att stärkas i och med 
förändringen tror vi kan ha bidragit till acceptansen av förändringen. Angelöw 
tar upp att om en förändring stärker möjligheten till sociala kontakter kan det 
leda till att personalen blir positivt inställda. Både på slutenvården och på 
öppenvården hade medarbetarna önskat redan innan förändringen att få 
komma varandra närmare mellan de olika grupperna. På öppenvården kände 
de sig splittrade i en mängd team och med en gemensam chef kan de nu bli 
mer ”vi på öppenvården”. På slutenvården fanns sedan länge en klyfta mellan 
omvårdnadspersonalen och paramedicinarna och många tror att en gemensam 
chef kan vara lösningen på att få de två grupperna att komma närmare 
varandra och samarbeta bättre. De flesta av medarbetarna har uttryckt att de 
tror att det kommer att bli bra med det nya och Lippit et al (1985) menar att 
acceptans och engagemang för förändringen växer fram ur en personlig 
övertygelse om att det nya kan bli bättre än det gamla. Vi tolkar det som att 
medarbetarna har förtroende för ledningen och för att de vill göra det bästa 
för Rehab och de tror därmed att det nya kan bli bättre än det gamla.  
 
Flera på Rehab menar också att det faktum att ”det inte blev värre än vad det 
blev” bidragit till att det inte blivit något motstånd mot förändringen och de 
jämför sig med avdelningar som inte haft en lika smärtfri förändring. Detta 
liknar vi vid det Angelöw (1991) kallar trygghet, att de känner sig trygga i sin 
anställning, vilket även uttrycks i att de vet att de gör ett bra jobb och att deras 
tjänster behövs eftersom funktionshindrade människor alltid kommer att 
behöva rehabilitering. Att Rehab blir egen klinik innebär också att de får högre 
status än då de var en sektion i Neurokliniken, vilket också kan öka 
acceptansen av förändringen. Sadler (1996) och Kirkpatrick (1985) menar att 
oron att förlora sin makt och sina befogenheter kan leda till motstånd, viket vi 
alltså tolkar inte är fallet på Rehab, utan snarare tvärt om. Angelöw (1991) 
menar att ökad personlig status kan främja acceptansen för förändringen och 
vi menar att individerna på Rehab kan få högre status genom att arbeta i en 
organisation med högre status. Verksamhetschefen på Rehab får högre status 
som verksamhetschef än som sektionschef och därmed kommer också hela 
kliniken närmare makten, vilket kan bidra till acceptans. Ansoff och 
McDonnells (1990) modell beskriver också att förändringar välkomnas om de 
ger individer eller grupper mer makt, vilket vi alltså har sett i förändringen på 
Rehab.  
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Information och kommunikation har också varit viktigt i förändringen, vilket 
vi har diskuterat tidigare, och hur ledningen har informerat och kommunicerat 
har troligen också bidragit till att medarbetarnas acceptans till förändringen 
har ökat och motståndet minskat. Den löpande informationen och 
förtroendet för ledningen har också gjort att de anställda känt sig delaktiga i 
förändringen under den tid vi har följt processen, menar vi, och det har 
troligen även bidragit till acceptansen för förändringen. Att medarbetarna fick 
vara med och diskutera teamledare tolkar vi som ett för ledningen att undvika 
motstånd bland medarbetarna med stöd i Angelöw (1991) och i Kirkpatrick 
(1985). 
  
Inledningsvis i den interna förändringen kunde vi se att verksamhetschefens 
bild av hur motiverade personalen var, inte riktigt stämde överens med den 
bild som personalen hade.  Vartefter processen har fortsatt har bilderna av 
graden av motivation mer och mer närmat sig varandra och 
verksamhetschefen har blivit mer medveten om graden av motivation hos de 
anställda. Ahrenfeldts (1995) motivationsklyfta speglar detta skeende väl men 
vi tolkar att motivationen sedan mer och mer går ihop varför vi har valt att 
modifiera figur 36. 
 

 
Figur 36: Motivationsklyftan  

Källa: Egen bearbetning efter Ahrenfeldt (1995, sida 240) 

 
Figur 36 visar att motivationen först är mycket högre hos verksamhetschefen 
eftersom denne haft längre tid på sig att vänja sig vid tanken på den nya 
förändringen och är också den som tagit fram formerna för den nya 
organisationen och har utvecklat visionen. Kanter et al (1992) menar att 
förändringsstrategen ofta upplever mer kontroll då denne är initiativtagare till 
konceptet genom att han eller hon har skapat ”planen” för förändringen. 
Ahrenfeldts (1995) figur visar att personalen inte riktigt hinner med 

Motivation 
Förståelse 
Kunskap 

Tid 

Chef 
Medarbetare 

 

Motivationsklyftan 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

TOLKNING MED HJÄLP AV TEORIER 
 
 

 
172

motivationsmässigt och är inledningsvis fortfarande inte riktigt ”med på 
tåget”. De anställda fick inte vara med i framtagandet av den nya 
organisationsstrukturen och om det hade funnits någon möjlighet till mer 
delaktighet i besluten tolkar vi att engagemanget och motivation skulle ha 
kunnat vara ännu högre vilket hade kunnat minska motivationsklyftan 
snabbare. Vart efter som personalen börjar inse fördelarna med den nya 
organisationen och när orosmomenten minskat eller avlägsnats har vi sett att 
motivationen har ökat för att slutligen vara nästan i nivå med 
verksamhetschefens. Åtminstone gäller detta personalen på slutenvården. På 
öppenvården ligger de i maj fortfarande lite efter verksamhetschefen i 
motivationsnivå. En annan orsak till klyftan tolkar vi som det faktum att de 
nya cheferna och personalen fortfarande känner en sorg över VRE, vilken 
dämmer upp motivationen under en längre del av förändringsprocessen. 
Motivationsklyftan, menar vi, kan också appliceras på verksamhetschefen och 
de två övriga cheferna, vilka också behöver längre tid på sig för att komma 
upp i hans motivationsnivå eftersom de först måste lägga ner VRE. 
 

7.4 Samband mellan förändring, ledning & reaktioner 
I förändringen på Rehab har vi studerat ledningen av processen och sett att 
hur förändringen leds påverkar medarbetarnas reaktioner samt att 
medarbetarnas reaktioner påverkar hur ledningsgruppen leder förändringen. 
Vi har också sett att förändringens innehåll och kontext påverkar både hur 
förändringen leds och medarbetarnas reaktioner. Vi har sett att kognitiva 
kartor på olika nivåer har inverkan på hur processen leds och hur 
medarbetarna reagerar. För att förtydliga har vi ställt samman dessa samband i 
figur 37. 
 

 
Figur 37: Ledarskap & reaktioner i förändringen på Rehab 
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Vi har sett att hur förändringen leds har påverkat medarbetarnas reaktioner 
och att medarbetarnas reaktioner i sin tur har fungerat som en feedbackloop 
till ledningen, vilket visas av den streckade pilen i figur 37. Kontexten 
påverkar hur förändringen leds på så sätt att landstingsledningen beslutade om 
den stora omorganisationen och därmed fanns det inte tid till förankring av 
besluten, vilket fick till följd att förändringen styrdes, enligt Mintzberg et als 
(1998) definition, top down. Vi ser att det dock har funnits inslag av bottom 
up eftersom mycket av förändringen utgjordes av det Sarv (1993) kallar 
organisationens egenkrafter, sådant medarbetarna redan vill genomföra. 
Innehållet i förändringen passar in i verksamhetens övergripande vision och i 
kulturen, Rehabandan, vilket också är en del av förändringens kontext. De nya 
cheferna var redan kända i organisationen vilket bidrog till acceptansen bland 
medarbetarna. Vi har karaktäriserat förändringen som strategisk och 
revolutionär men medarbetarna upplever att det inte är så mycket som har 
förändrats, vilket vi tolkar har att göra med att förändringen passar in i deras 
kognitiva kartor eftersom många av medarbetarna har varit med om en mängd 
förändringar och har erfarenheter av att vara en klinik sedan tidigare. 
Verksamhetschefens kognitiva karta i form av det Hellgren och Melin (1994) 
kallar strategiskt tänkesätt spelar också roll för hur processen leds och han 
bryter mot branschvisdomen i det nya sättet att organisera kliniken. Innehållet 
i förändringen påverkar också så till vida att vi har karaktäriserat förändringen 
som en omorientering enligt Nadler och Tushman (1990) och därmed har 
både karismatiskt och instrumentellt ledarskap varit centralt i ledningen av 
förändringsprocessen. Vi ser här fördelen med att ha det Kotter (1995) kallar 
en vägledande koalition, att de tre cheferna kan ha olika roller i olika skeden 
som kompletterar varandra.  
 
Vi har också sett att verksamhetschefen leder förändringen genom att sätta 
upp en vision för hur han vill att kliniken skall organiseras, vilket har 
påverkats av både hans egna och organisationens kognitiva kartor, samt av det 
faktum att landstingsledningen i kontexten beslutat att Rehab skulle bli en 
egen klinik. Cheferna på Rehab menar att ledningen leder genom visionen och 
att vägen dit inte är helt planerad, vilket betyder att implementeringen till viss 
del även växer fram likt Mintzbergs (1987) teori om framväxande strategi. 
Detta får i sin tur till följd att medarbetarnas åsikter får komma fram i 
förändringsskedet eftersom planen inte är helt färdig, vilket vi tolkar har lett 
till acceptans och ökad motivation bland medarbetarna efter hand.  
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8 Slutsats, rekommendationer & förslag 
till vidare forskning 

Här presenteras de slutsatser som tolkningen av förändringen leder fram till genom att 
uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras. Vi tydliggör här även uppsatsens 
kunskapsbidrag och ger rekommendationer. Slutligen diskuteras valet av metod och vi ger 
förslag till vidare forskning inom området.  
 

8.1 Ledning av förändring & medarbetares reaktioner 
Uppsatsen bidrar till kunskapsutvecklingen i form av bättre förståelse för 
förändringar genom att läsaren kan relatera andra förändringar till 
förändringen på Rehab tack vare den utförliga beskrivningen och tolkningen 
av förändringsprocessen. För att förtydliga hur vi tolkar förändringen på 
Rehab har vi sammanställt de olika förklaringsvariabler som tillsammans 
hjälper till att förstå hur förändringens karaktär påverkar ledningen av 
förändringen och medarbetarnas reaktioner i figur 38 på nästa sida. 
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Figur 38: En förklaringsmodell utifrån förändringen på Rehab  

Källa: egen framställning (inspiration ur Garud & Van de Ven, 2000; de Wit & Meyer, 

1998; Mintzberg, 1987; Lewin 1951, 1958, i Hatch, 2000; Mintzberg et al, 1998; Kanter et 

al, 1992; Nadler & Tushman, 1990) 
 
Figur 38 kan läsas på två sätt. Dels processuellt (horisontellt) uppdelat i de 
olika dimensionerna och dels vertikalt i olika ”faser”. Jämför gärna figuren 
med figur 18 i den induktiva tolkningen, där vi har tolkat processen helt 
empiriskt.  
 
Sett vertikalt tolkar vi figur 38 som att upptiningsfasen domineras av 
verksamhetschefen, förändringsstrategen, som skapar en vision för den nya 
organisationsstrukturen och leder förändringen karismatiskt och visionärt. 
Informationen har här stor betydelse för att få med sig 
förändringsmottagarna, liksom informell kommunikation. Förändringen 
präglas av både planerade, framväxande samt orealiserade strategier och 
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processen styrs top down med inslag av bottom up i form av att det som Sarv 
(1993) kallar organisationens egenkrafter utnyttjas. 
 
I förändringsfasen implementeras förändringen och implementerarna får en 
tydlig roll i interaktion med förändringsmottagarna. Cheferna leder här mer 
instrumentellt även om verksamhetschefen även fortsättningsvis också leder 
karismatiskt. Även här är förändringen både planerad, framväxande och till 
viss del orealiserad. I denna del av förändringen blir kommunikationen allt 
viktigare, liksom även fortsättningsvis den informella kommunikationen.  
 
Det slutliga skedet, där processens resultat förtydligas, har vi inte kunnat följa 
i förändringen på Rehab. Enligt Lewins (1951; 1958, i Hatch, 2000) teori 
skulle denna fas kallas nedfrysning och där skulle förändringens resultat 
utvärderas och målen omformuleras enligt teleologisk teori, menar Garud och 
Van de Ven (2000). Hur de övriga faktorerna kommer att se ut är inget vi 
väljer att prognostisera.  
 
Gränserna mellan de olika faserna, både i figuren och i verkligheten, är diffusa 
och de olika faserna går in i varandra, tolkar vi. Därför är det svårt att veta var 
en fas börjar och var nästa tar vid men vi tycker oss ändå ha sett tydliga 
kopplingar mellan olika faktorer inom dessa faser, vilket är anledningen till 
uppställningen i figur 38. 
 
Sett horisontellt visar figur 38 alltså att vi tolkar förändringen enligt det Garud 
och Van de Ven (2000) beskriver som en teleologisk process vilken styrs av ett 
önskat framtida mål; verksamhetschefens bild av hur kliniken skall 
organiseras. Viktigt i den tolkningen är att det är individerna som får 
förändringen att hända och vi har också sett vikten av ett aktivt ledarskap med 
olika roller i olika faser av förändringen liksom betydelsen av medarbetarnas 
ageranden för att något faktiskt skall hända. 
 
Trots att vi har karaktäriserat förändringen som initierad och styrd top down, 
med stöd i Mintzberg et al (1998), kan vi se att de nackdelar forskare uttryckt 
med denna förändringstyp har uteblivit. Vi tolkar att detta kan ha flera orsaker 
men framförallt att förändringen även kan anses ha inslag av det Mintzberg et 
al beskriver som bottom up, vilket torde motverka motståndet, eftersom 
medarbetarna känner sig lyssnade på och då mycket av det som nu förändras 
är sådant som de har önskat att förändra och som har växt fram i 
organisationen. Här kan vi tydligt se vikten av att ledningen använder sig av 
det Sarv (1993) kallar organisationens egenkrafter för att implementera de 



Ledning av förändring & medarbetares reaktioner – fallet Rehab 
 

SLUTSATS, REKOMMENDATIONER & FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
 

 
177

delar av förändringen som är önskade av organisationens medlemmar. Detta 
anser vi att verksamhetschefen gjorde genom att vissa av medarbetarnas 
önskemål kan uppfyllas tack vare den nya organisationsstrukturen, vilket kan 
ha bidragit till det inte blivit något motstånd. 
 
Eftersom förändringen inte bara utgörs av att implementera en plan, utan att 
mycket nytt växer fram och andra strategier faller bort i enlighet med 
Mintzbergs (1987) teori, krävs ett flexibelt ledarskap vilket vi tolkar möjliggörs 
av att ledningsgruppen utgörs av tre personer med olika roller och olika 
uppgifter i förändringens skeden. Den roll Kanter et al (1992) benämner 
förändringsstrategen är viktigast inledningsvis och karaktäriseras tydligast av 
vad Nadler och Tushman (1990) kallar ett karismatiskt beteende, där 
förmedlandet av visionen är viktig, entusiasmerar och visar sitt förtroende för 
personalen. Vi har sett verksamhetschefen som den tydlige 
förändringsstrategen, då det var han som tog fram bilden av hur kliniken 
skulle organiseras, vilket kan liknas vid det Kotter (1995) menar med att skapa 
en vision som kan vara ett verktyg i ledningen av förändringen. I 
implementeringen av förändringen, i det vi har kallat förändringsfasen, är det 
de som Kanter et al (1992) kallar förändringsimplementerarna som har haft 
den viktigaste ledarrollen och de har framförallt haft ett vad Nadler och 
Tushman (1990) kallar instrumentellt ledarbeteende. Vi har även karaktäriserat 
verksamhetschefen som förändringsimplementerare i denna fas och tolkar att 
han i denna fas har utövat både instrumentellt och karismatiskt ledarskap, då 
han drivit förändringsprocessen samtidigt som han tagit varje möjligt tillfälle i 
akt att förmedla sin vision. Att verksamhetschefen har tagit på sig olika roller i 
olika faser av förändringen förstås av att Kanter et al (1992) menar att det kan 
ske under en förändring. I förändringsfasen har behovet av det instrumentella 
ledarbeteendet varit påtagligt högre än det karismatiska och vi har sett att när 
det instrumentella ledarskapet har fungerat mindre bra har implementeringen 
av förändringen dragit ut på tiden. En annan anledning till att det dragit ut på 
tiden kan vara att ledningen inte har lyckats förmedla det Kotter (1995) 
benämner en känsla av angelägenhet tillräckligt.  
 
Vi har i förändringen sett fördelen med att flera ledare driver 
förändringsprocessen då vi, i likhet med Nadler och Tushman (1990), anser 
att dessa personer kan komplettera varandra och hjälpa varandra i 
förändringsprocessen. Vidare har medarbetarna haft förtroende för den 
ledningsgrupp som bildades och som har lett förändringen, vilket kan liknas 
vid vad Kotter (1995) kallar att ha en kraftfull vägledande koalition som leder 
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förändringen och som vi tolkar har varit betydelsefullt i ledningen av 
förändringen. 
 
I upptiningsfasen ser vi att informerandet är ett centralt verktyg för att som 
Angelöw (1991) beskriver försöka att minska ryktspridning och eventuellt 
motstånd. När processen fortskridit till förändringsfasen kan vi också se att 
vikten av kommunikation har ökat men att det även fortsättningsvis har varit 
viktigt att informera. Interaktionen mellan förändringsstrategen, 
förändringsimplementerarna och förändringsmottagarna är, som Kanter et al 
(1992) hävdar, mycket betydelsefull och har varit viktig genom hela processen, 
även om förändringsstrategens roll blev mindre tydlig i förändringsfasen. 
Interaktionen har möjliggjorts tack vare utförlig information i upptiningsfasen 
och omfattande kommunikation i förändringsfasen. Mycket av ledningen av 
förändringen har handlat om just kommunikation och information, vilken 
även har bidragit till att medarbetarna har känt sig delaktiga i processen, 
tillsammans med att de fick i uppdrag att ta fram teamledare. Informell 
kommunikation har varit viktig för interaktionen genom hela processen och 
den har möjliggjorts av det öppna klimatet i organisationen, vilket är en del av 
deras kultur. Vi anser att det som Sjöstrand och Tyrstrup (1999) kallar småprat 
på förbisedda arenor har varit ett viktigt verktyg för att leda processen framåt 
och få med sig medarbetarna. Det är viktigt att ledningen i förändring är 
medvetna om att deras informella kommunikation och beteende i informella 
sammanhang kan påverka ledningen och de anställdas reaktioner på 
förändringen. De kan genom informell kommunikation också få 
medarbetarna att känna sig mer delaktiga och fungera som stöd, vilket är 
faktorer vi har sett i förändringen. Ahltorp (1998) belyser vikten av att ledarna 
är mer tillgängliga för personalen vid förändring och vi anser att det är 
betydelsefullt, då personalen genom spontant småprat kan känna sig mer 
delaktiga och acceptansen för förändringen kan öka i och med detta. På 
Rehab upplever personalen att de kan gå till personerna i ledningen om de har 
funderingar eller ta upp frågor vid informella möten i exempelvis fikarummet. 
Den informella kommunikationen kan vara ett viktigt verktyg för att få reda 
på medarbetarnas reaktioner samt för att få inblick i deras syn på 
förändringen. Vi anser i likhet med Strebel (1996) att en av svårigheterna med 
förändring är att ledarna och medarbetarna kan ha olika syn på förändringen 
och informell kommunikation kan där vara en bra möjlighet för ledningen av 
förändring att skapa sig en bild av hur de anställda uppfattar förändringen, så 
att inte ledarna faller i det Ahrenfeldt (1995) beskriver som 
motivationsklyftan, där ledaren tror att de anställda är mycket mer motiverade 
än vad de i verkligheten egentligen är. I förändringen har vi sett att den 
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informella kommunikationen har bidragit till att ledningen har haft en relativt 
bra uppfattning om de anställdas syn på förändringen. 
 
Personalen har accepterat den interna förändringen och i slutet av studien har 
vi även sett att motivationen till förändringen har ökat. I och med det har 
personalens motivation närmat sig ledarens motivation till förändringen, med 
stöd i Ahrenfeldts (1995) motivationsklyfta. Anledningarna till acceptansen 
tolkar vi som flera men en av de mest betydande är att medarbetarna redan 
kände till personerna i den nya ledningsgruppen och hade förtroende för 
ledningen av förändringen, vilket bidrar till acceptans enligt Rousseau och 
Tjioriwala (1999 i Kiffin-Petersen & Cordery, 2003) samt Angelöw (1991). 
Andra betydande faktorer är att de känner en trygghet i sina arbeten och 
upplever att de får högre status i och med att de blir en egen klinik samt att 
förändringen skedde vid en bra tidpunkt då de ändå var tvungna att förändra 
på grund av landstingets stora omstrukturering. Att de upplever att de har fått 
information och att kommunikation med cheferna har varit god är andra 
orsaker till acceptansen. Vi har också sett att tempot i förändringen har spelat 
stor roll. Ett för snabbt tempo kan skapa motstånd medan ett lugnare tempo 
ger tid till förankring och för medarbetare att komma ikapp ledaren 
motivationsmässigt.  
 
En ytterligare betydande anledning till acceptansen anser vi är att den nya 
organisationen passar in i den befintliga kulturen, i enlighet med Ansoff och 
McDonnell (1990), och det kan till och med vara så att kulturen förstärks när 
Rehab blir en egen klinik, då det ger en möjlighet till en ännu starkare ”vi-
känsla”. Hellgren och Löwstedt (1997) menar att människor genom kognitiva 
processer kopplar samman intryck med sådant som de finner likhet i sina 
tidigare erfarenheter och vi anser att om det nya kan kopplas samman med 
tidigare erfarenheter kan det underlätta för förändringen. Vi tolkar att tidigare 
erfarenheter har underlättat implementeringen av förändringen, då den 
passade in i många av medarbetarnas kognitiva kartor eftersom det delvis 
liknar en organisation de haft tidigare. Det har också påverkat genom att 
medarbetarna jämför förändringen med den omfattande förändringen som 
genomfördes för ett antal år sedan och de menar att denna förändring inte är 
lika smärtsam som den förra vilket vi tolkar ökar acceptansen. En ytterligare 
fördel med att ledningsgruppen redan var känd i organisationen är att de har 
kognitiva kartor som passar in i kulturen, vilket gör det lättare för dem att leda 
förändringen än vad det hade varit för någon helt utomstående som inte hade 
kännedom om organisationen och människorna i den. I förändringen har vi 
vidare sett betydelsen av att stämma av de kognitiva kartorna så att ledningen 
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får en sanningsenlig bild av medarbetarnas syn på förändringen, vilket har 
lyckats i viss utsträckning. Även verksamhetschefens kognitiva karta, i form av 
det Hellgren och Melin (1993) kallar strategiskt tänkesätt, har påverkat 
förändringen så till vida att han i brist på tidigare erfarenhet av 
förändringsledning stundtals tvingats att revidera sina uppfattningar om 
ledningen av förändringen. Vi har också sett att hans kognitiva karta har stämt 
överens med organisationen genom att de har samma värdesyn och på så sätt 
passar hans strategiska tänkesätt organisationens kultur och hans nya struktur 
kräver heller inte några förändringar i kulturen. 
 

8.2 Rekommendationer 
Vi har tidigare i slutsatsen delgivit kärnan i vår tolkning av ledningen av 
förändringen på Rehab samt medarbetarnas reaktioner och i det följande ger 
vi rekommendationer om ledning av förändring, medarbetares reaktioner och 
kognitiva kartors betydelse i förändring. För att förtydliga vad vi har sett har vi 
sammanställt figur 39. 
 

 
Figur 39: Påverkan på ledning av förändring & medarbetares reaktioner 

 
Figur 39 är i grunden samma som figur 37 i tolkningen med hjälp av teorier. 
Vi har här valt att förtydliga de delar vi tolkar som viktiga att ta hänsyn till för 
att lyckas med förändring. Vi har sett att studiet av förändringens process, 
innehåll och kontext har varit centralt i förståelsen för förändringen på Rehab, 
vilket även Pettigrew (1987) ser som viktigt. Förståelsen för dessa delar ger en 
möjlighet att se hur de påverkar förändringen och därmed en förståelse för 
ledning av förändring och medarbetares reaktioner i sin helhet. Dessa faktorer 
påverkar både hur förändringen leds och vilka reaktioner förändringen får hos 
medarbetarna. Till exempel kan kontexten, sammanhanget, påverka ledningen 
i form av order uppifrån och innehållet i förändringen kan påverka hur 
medarbetarna reagerar på förändringen och därmed också vad de tycker om 
ledningen av förändringen. 
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Hur förändringen leds påverkar medarbetarnas reaktioner och medarbetarnas 
reaktioner fungerar i sin tur som feedback till ledningen, vilket visas av den 
streckade pilen i figur 39. På så sätt påverkas alltså hur förändringen leds 
också av medarbetarnas reaktioner, vilket gör att ledningen exempelvis kan 
modifiera sin plan med hjälp av de anställdas reaktioner och åsikter. 
 
Kognitiva kartor på olika nivåer inverkar också på hur processen leds och i 
hur medarbetarna reagerar. Om förändringen passar i organisationskulturen 
blir det lättare att genomföra förändringen, eftersom det är troligare att 
medarbetarna då accepterar förändringen. Genomförandet av förändring 
underlättas av om personerna i ledningen och medarbetarna har liknande 
kognitiva kartor och det är därför viktigt att ledningen försöker sätta sig in i 
medarbetarnas syn på förändringen, vilket kan ske genom både formell och 
informell kommunikation. Detta är betydelsefullt för att inte ledarna inte skall 
tro att medarbetarna är mer motiverade än vad egentligen är samt då ledare 
behöver förstå medarbetares syn på förändringen för att ha möjlighet att 
engagera dem. Under en förändrings alla faser anser vi att det är viktigt att 
även uppmärksamma den informella kommunikationen. Ledare i förändring 
bör vara medvetna om att vad de säger under informella samtal och deras 
beteenden i informella kontakter med medarbetarna också påverkar 
personalens reaktioner på förändringen. Informell kommunikation kan även 
vara en bra väg att föra fram information och få medarbetarna att känna sig 
delaktiga. Vi har sett att i förändring är det viktigt att ledare informerar och 
kommunicerar så mycket som möjligt utan att det fördenskull blir ineffektivt. 
Informell kommunikation har en viktig roll för att skapa trygghet och 
förståelse för förändringen bland personalen. Ett bra sätt att förankra en 
förändring kan vara att låta personalen diskutera i smågrupper och att ledarna 
lyssnar på medarbetarnas åsikter. Vi har även sett visionens betydelse i 
förändring och vikten av att denna är lättillgänglig för medarbetarna för att 
spela en vägledande roll. Att vara flera personer som tillsammans leder en 
förändring medför fördelen att de kan ta olika roller och komplettera varandra 
i olika skeden av förändringens förlopp och det är också en fördel om dessa 
chefer redan från början har personalens förtroende och stöd att genomföra 
förändringen. Genom att förankra förändringen i medarbetarnas önskemål 
kan även en förändring som initieras och styrs uppifrån accepteras bland 
medarbetarna. Den som initierar förändringen bör också ha i åtanke att det tar 
längre tid att få medarbetarna till samma motivationsnivå eftersom de ofta 
blivit insatta i fördelarna med förändringen först långt senare. Den som leder 
förändring bör också beakta att genomförandet ofta tar längre tid än beräknat. 
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8.3 Förslag till vidare forskning 
Vi vill också ge ett bidrag i form av en utvärdering av vår ansats och metod 
och vi ger även förslag till vidare forskning inom fältet.  
 
Först och främst menar vi att det är den unika access till fallet vi har fått som 
möjliggjort studiens holistiska karaktär. Vi har upplevt att det är svårt att täcka 
in det retrospektiva i förändringen, då respondenterna ibland kan ha svårt att 
minnas det som hände i förra veckan och än mer det som hänt för ett halvt år 
sedan. Därför kan vi konstatera att studier av förändringsprocesser bäst görs i 
realtid, även om det istället kan vara mer tidskrävande och kanske inte ger 
samma helhetsbild. Vi har också sett fördelen med att göra en longitudinell 
studie i form av möjligheten att studera ett förlopp och därmed se hur olika 
faktorer i förändringen utvecklas och förändras med tiden. Vi anser att det 
vore intressant att studera förändringen som genomfördes på landstingsnivå 
mer utförligt och att se till de organisationer som blivit ”mer drabbade” av 
den, exempelvis Neurologen. Det vore också intressant att studera vad 
förändringen har betytt för de chefer i organisationen som tvingades att lägga 
ner verksamheter som de varit med och byggt upp samt chefer som inte fick 
plats i den nya organisationen. 
 
Det finns inga ”universalmodeller” att applicera på ledning av förändring, har 
vi insett vid studiet av förändringen på Rehab. Mycket har skrivits om 
ledarskap och om förändring, samt om ledning av förändring, men det mesta 
är handböcker eller mycket kontextberoende beskrivningar. Det finns mycket 
att forska mer kring och vi menar att realtidsstudier av processer borde göras 
mer frekvent för att skapa bättre förståelse och mer kunskap om ledning av 
förändring och medarbetares reaktioner i förändring. Vi har haft möjligheten 
att följa förändringen på Rehab i ett mellanskede, där inledning och avslut 
legat utanför vad vi har kunnat studera i realtid. Vi menar därför att det vore 
intressant att genomföra en studie där alla delar av förändringen täcks in för 
att få ytterligare förståelse för dynamiken i förändringsprocesser. Eftersom vi 
inte har kunnat följa förändringen till ”slutet”, utan endast en del av 
implementeringsfasen, har vi heller inte kunnat studera organisatoriskt lärande 
i någon vidare utsträckning, eftersom lärande uppstår först när något ”testats”, 
enligt vår uppfattning. Det skulle också vara intressant att göra en studie som 
mer ingående mappar ut de olika kognitiva kartorna som existerar i 
organisationen och se hur dessa samverkar på ett djupare plan under 
förändringens olika skeenden.  
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Medarbetare 
Medarbetare X – Öppenvården    4 Feb-Apr 2004 
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Fikarumsobservation 7 2004-03-23 9.35-10.05 Fikarummet, plan 18 
Fikarumsobservation 8 2004-03-29 9.35-10.05 Fikarummet, plan 18 
Fikarumsobservation 9 2004-04-08 9.10-10.30 Fikarummet, plan 18 
Fikarumsobservation 10 2004-04-15 9.30-10.20 Fikarummet, plan 18 
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