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Sammanfattning
Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie om mellanchefers upplevelse av
kommunikationen och involverandet av medarbetare i förändringsprocesser. Nio
mellanchefer inom primärvården har intervjuats med syftet att undersöka de olika
mellanchefernas likheter och olikheter på synen kring kommunikation i
förändringsarbetet. I uppsatsen ställs vår insamlade empiri mot teorier såsom Kurt
Lewins (1951) förändringsmodell och kommunikationsmodellen skapad av Claude
Shannon och Warren Weaver (1963). En gemensam syn på kommunikationen som
framkom i vår studie var att involverandet av medarbetare tidigt i förändringsprocessen är
av vikt. Det gjordes dock på olika sätt med delvis olika resultat, vilket framkommer i
studien. Medarbetarna var delaktiga i ett tidigt stadie så att de kunde få bättre förståelse
för förändringen. Det framkom även i studien att flera mellanchefer såg den informella
informationen som betydande i ett förändringsarbete. Majoriteten av respondenterna
testade sina förändringsidéer med medarbetarna på kafferasten eller i korridoren
informellt för att personalen ska bli delaktiga och involverade i ett tidigt stadium. De som
förde informell kommunikation i större utsträckning visade sig vara de som hade högst
förändringsbenägenhet hos medarbetarna.
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Abstract
This academic essay is built on a qualitative study about middle managers experience of
the communication and the involvement of employees in the process of change. Nine
middle managers within Swedish primary care have been interviewed with the purpose of
researching different middle managers different and similar views on the communication
in the process of change. In the essay, our collected empiricism is set against theories like
Kurt Lewin's (1951) model of change and the model of communication created by Claude
Shannon and Warren Weaver (1963). A mutual view on the communication that emerged
in our research was that the early involvement of employees in the process of change is
highly substantial. This has been done in different ways and with partially different
outcomes, which appears in our research. The employees participated in an early stage so
that they could get a better understanding of the change and be a part of it and affect the
outcome. We also learned that several middle managers saw the informal information as
crucial in the process of change. Seven out of the nine respondents tried their ideas of
change with employees during coffee breaks or in the corridors in an informal way to get
their crew onboard on the change early in the process. The ones who went about the
informal way were successful to a greater extent to get their employees to participate in
the change.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet diskuteras problembakgrunden och problemdiskussionen där
organisationsförändringar och ledarskapet i förändring behandlas för att ge en övergripande
blick i ämnet och som leder det fram till en problemfråga. Vidare presenteras syftet med studien
för att motivera problemformuleringen.

1.1 Problembakgrund
I takt med att samhället förändras och städer växer ställs det krav på organisationers
förändringskapacitet. Globalisering, teknologisk utveckling, innovationer och ekonomisk
turbulens, är några av drivkrafterna som ger ett stort tryck och krav på organisationer att
förändras för att bestå med konkurrenskraft på marknaden. Sveningsson och Sörgärde
(2015) definierar organisationsförändring som en betraktad fråga om genomförandet av
ett antal sekventiellt organiserade faser, vilket menas svåra och komplexa att genomföra.
Organisationsförändringar varierar stort beroende på innehåll och omfattning, allt från
små och vardagliga förändringar till omvälvande och radikala. Vid förändringar är det
viktigt att medarbetarna får vara delaktiga i processerna för att skapa större engagemang.
(Sveningsson & Sörgärde, 2015). Organisationer behöver förändras för att överleva på
marknaden. Primärvården är inget undantag. Vårdcentraler inom primärvården står inför
utmaningar med att öka tillgängligheten och behålla sina listade patienter samtidigt som
det kommer krav från politiker var verksamheten ska rikta sina insatser. I Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) 5§ (SFS 1982:763) beskrivs att primärvården ska:

“svara för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och
tekniska resurser eller annan särskild kompetens”
Primärvård är således en vårdnivå och fortsättningsvis i studien benämns primärvård
även som vårdcentral eftersom vårdcentraler verkar inom primärvården (Vårdcentral,
u.å.). Utan patienter har vårdcentralen inte längre ett uppdrag. Vi anser att primärvården i
sig kan liknas vid ett företag som är konkurrensutsatt då patienter själva väljer var de vill
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lista sig. Samtidigt är det en specifik bransch med särdrag, vilket gör det intressant att
studera.
Forskning har visat att organisationsförändringar kan vara svåra att implementera
(Gilley, Dixon & Gilley, 2008). Samtidigt som organisationer ständigt står inför
förändringar spelar ledarskapet en viktig roll i förändringen då medarbetarna, som styrs
av cheferna, är de som ständigt behöver anpassa sig. Därav uppstod intresse av att
undersöka hur kommunikationen under förändringsprocesser på vårdcentraler fungerar.

1.2 Problemdiskussion
Johansson och Heide (2008) menar att en orsak till att organisatoriska förändringsinitiativ
misslyckas kan bero på brister i den interna kommunikationen. Det får oss att undra över
om det förekommer att den interna kommunikationen anpassas för att på bästa sätt gynna
organisationsförändringen. Brown, Kulik, Cregan och Metz (2017) menar att misslyckat
förändringsarbete grundar sig i bland annat att organisationen och dess ledare
underskattar vikten av personalens reaktioner på förändringsarbetet. Ledarnas
kommunikation under förändringen är en kraftfull faktor för anställdas reaktioner på de
organisatoriska åtgärder som sker i samband med förändringen (Brown et al. 2017). Det
är av största vikt att kunna kommunicera på ett sätt som gynnar förändring för att uppnå
ett gott förändringsklimat. Samtidigt menar Gilley et al. (2008) att medarbetare har ett
inneboende motstånd mot förändring och det sammantaget gör kommunikationen till en
stor utmaning. Därav har vårdcentraler nytta av att föra en kommunikation som främjar
förändringsklimatet, då det är kostsamt att förlora listade patienter. Utifrån detta anser vi
att det är av vikt att vårdcentraler arbetar med kommunikation i förändringsprocesser för
att främja organisationsförändringar.
Nationalencyklopedin (2017) definierar ledarskap som “det faktiska utövandet av
ledningsuppgifter” i organisationer (Ledarskap, u.å.). Ledarskapet har därmed relevans
för organisationsförändringar och det får oss att vilja undersöka närmare om hur
mellanchefer arbetar med ledarskapet och kommunikationen. Då mellancheferna är de
som befinner sig i mitten av organisationen så finner vi det intressant att undersöka hur
kommunikationen används av mellanchefer. Ledarskapet har stor betydelse för att leda i
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förändringen. Dock menar Raelin och Cataldo (2011) att mellanchefer kan hamna i en
tvetydig situation mellan ledning och medarbetare. Kommunikationsflöden kan därmed
begränsas inom företaget då det finns förväntningar på mellanchefen både från ledningen
och från medarbetare (Bryant & Stensaker, 2011). Vi anser det viktigt att mellanchefer
får en legitim roll för att skapa och behålla goda flöden. Raelin och Cataldo (2011) menar
att utan stöd från ledning kan mellanchefer ofta ses som fastlåsta vid direktiv, där de
endast justerar hur förändringen presenteras och inte hur förändringen praktiseras. För att
mellanchefer ska kunna skapa förståelse om förändringen bland medarbetarna och på så
vis skapa förutsättningar för ett förändringsklimat som gynnar verksamheten, så anser vi
att det är viktigt att ha ett stöd från ledningen. Då mellanchefen, enligt Raelin och Cataldo
(2011), befinner sig i en situation där förväntningar finns både uppifrån och nedifrån så
kan det vara en utmaning att leva upp till dessa förväntningar. Det är då av vikt att
mellanchefen har god kommunikation både med ledning och med medarbetare. Brown et
al. (2017) diskuterar huruvida organisationen och dess ledare behöver redogöra viktig och
kärnfull information under förändring för medarbetarna. Även Sveningsson och Sörgärde
(2015) menar att planerna om förändringsarbete sällan får önskad effekt om cheferna inte
lyckas möta förståelsen och acceptansen hos de medarbetare som kommer påverkas.
Då ovanstående forskning menar att kommunikationsflöden i en
organisationsförändring främjar förändringsbenägenheten samtidigt som mellancheferna
står inför en stor utmaning i att möta allas förväntningar får det oss att vilja undersöka hur
mellanchefer upplever kommunikationen med medarbetarna. Medarbetarna, är som
tidigare nämnt, de som kan påverkas mest av en förändring i verksamheten.
Mellanchefens roll gentemot medarbetarna blir då att kunna förankra förändringen så att
medarbetaren blir involverade.

1.3 Problemformulering
Den tidigare forskningen som vi har studerat lägger tonvikten på att mellanchefer är en
viktig del i organisationsförändringar. Vi har valt att studera primärvårdens mellanchefer
därför att vi finner det intressant att studera hur en konkurrensutsatt verksamhet
kommunicerar i förändringsprocesser. Det får oss att ställa frågorna:
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-

Hur upplever mellanchefer inom primärvården att de kommunicerar med
medarbetare i förändringsprocesser?

-

Hur involverar mellanchefer medarbetare i förändringsprocesser för att främja
förändringsklimatet?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att ge ökad förståelse för hur mellanchefer inom primärvården
upplever sig kommunicera och involvera medarbetare i förändringsprocesser för att
gynna förändringsklimatet. Studien kommer belysas ur ett mellanchefsperspektiv där vi
ämnar undersöka mellanchefers kommunikation baserat på deras egna upplevelser.
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2. Teoretisk referensram
I följande kapitel kommer teorier, modeller och begrepp att diskuteras som anses relevanta för
denna studie. Teorikapitlet kommer att utgöra en central del i studien, eftersom teorierna kommer
att ligga till grund för vidare empiri- och analyskapitel som ska besvara studiens
problemformulering och syfte. Följande teoretiska referensram har även använts för att bygga
upp intervjuguiden som utgicks ifrån vid intervjuer med respondenterna.

2.1 Organisationsförändring
Organisationsförändringar varierar stort beroende på innehåll och omfattning, allt från
små och vardagliga förändringar till omvälvande och radikala. Vid mer radikala
förändringar är det viktigt att medarbetarna till viss del får vara delaktiga i processen, för
att skapa ett större engagemang och drivkraft bland dem. Sveningsson och Sörgärde
(2015) menar att en svårighet vid förändringar är att kunna skapa förståelse kring syftet
och meningen bakom abstrakta och generella förändringsdirektiv från ledningen. Det tar
mycket tid och krävs mycket arbete för att skapa konkret förståelse för förändringen, då
individer tenderar att tolka information utifrån egna intressen och erfarenheter
(Sveningsson & Sörgärde, 2015). Därav kan det ligga till vikt vilken
kommunikationskanal som mellanchefer praktiserar med syftet att minimera felaktig
tolkning.

2.1.1 Förändringsmodell
Kurt Lewin (1951) har utvecklat en förändringsmodell ‘’Model of change’’ innehållande
tre olika steg. De tre stegen i förändringsprocessen är linjärt uppritade i Lewins modell
och innebär att först tina upp (unfreeze), sedan genomföra (change) och till sist frysa ner
(refreeze) det önskvärda tillståndet i verksamheten (Lewin, 1951). Lewin utgick från att
vid förändringsarbete bör även arbetsgruppen fokuseras på och påverkas, för att kunna
genomföra förändringen (Sveningsson & Sörgärde, 2015). Vidare menar författarna att
det inte är ovanligt att organisationer genomför förändringar som sedan efter själva
förändringsarbetet återgår till arbetssättet som tidigare var förankrat, vilket Lewin ville
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undvika med utvecklandet av sin förändringsmodell (Sveningsson & Sörgärde, 2015).
Sveningsson och Sörgärde (2015) har översatt Lewins modell till svenska och ställer upp
modellen som en numrerad lista:
1. Upptining
2. Förändring
3. Återfrysning
Organisationen ska förberedas för förändringen i upptiningsfasen, vilket görs genom
planering, kartläggning av behov, skapa förståelse för förändringen och motivera
medarbetarna. Andra steget innebär att genomföra förändringen och förändra det som är
planerat samt att öka individernas engagemang och delaktighet för att kunna gå vidare i
förändringen, vilket kräver mycket kommunikation, stöd och uppmuntran. Det sista steget
i modellen, återfrysningen, innebär att förändringen har genomförts där de nya rutinerna
och beteenden som önskas i det dagliga arbetet ska frysas ner och förankras. Det sista
steget i modellen är viktig för att inte falla tillbaka i samma rutiner och beteenden som
innan förändringen (Lewin, 1951; Dawson, 2003; Svenningsson & Sörgärde, 2015).
Kritik har dock riktats mot modellen då den är gammal och upplevs inte ta hänsyn till
varken dagens organisationers komplexitet eller den mänskliga faktorn. Gilley et al.
(2009) menar att förändringsledning i praktiken kan vara byggda på vetenskapliga
modeller utifrån forskning, men att alla tillfälliga lösningar på problem inte alltid är
vetenskapligt förankrade. Lewins (1951) förändringsmodell visar således enbart en
förändrings olika steg varpå dagens organisationer står inför kontinuerliga förändringar i
varierande grad. Vi menar däremot att modellen är applicerbar i dagens organisationer, då
det går att anpassa stegen utefter behoven i förändringen. Därmed är det möjligt att
modellen i sig inte appliceras exakt som Lewin (1951) avsåg från början. Vi ser att
modellen är aktuell för praktiker idag men att med dagens komplexitet kan det öppna för
att de olika stegen anpassas utefter behovet. Aktualisering av Lewins (1951) modell görs
fortfarande inom forskningsområdet idag.
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2.2 Kommunikation
Begreppet kommunikation kan vara svårt att precisera med en given definition då det
finns många olika uppfattningar om begreppets innebörd. Jansson (refererad i Heide,
Johansson & Simonsson, 2012, s.25) menar att mänsklig kommunikation kan delas in i
tre antaganden. Första antagandet är att kommunikation handlar om en process snarare än
ett tillstånd. Det andra antagandet syftar till att kommunikation är något som äger rum
mellan människor och för dem samman. Det sista antagandet uttrycker att
kommunikation används då det finns något slags innehåll som görs gemensamt mellan
parterna. Heide et al. (2012) menar vidare att verkligheten konstrueras socialt via
människor. Konstruktionen görs genom uttryck i ord, symboler och handlingar utifrån
subjektiva erfarenheter. Organisationer ses utifrån ett pluralistiskt perspektiv där
människor samlas och arbetar mot gemensamma syften och mål. Heide et al. (2012)
menar vidare att om en meningsskapande syn på kommunikation tillämpas, så kan
organisationen tillsammans utvecklas och drivas framåt. Genom ovanstående definition
kommer begreppet kommunikation att beröras fortsättningsvis i studien.
2.2.1 Kommunikation i förändring

En väsentlig faktor till hur medarbetare tar emot förändringsinitiativ kan bero på hur
kommunikationen hanteras i organisationen. Kommunikationen med medarbetare i en
förändringsprocess bör vara en ständig och fortlöpande central del av processen (Dawson,
2003). Dawson (2003) menar vidare att det är viktigt att redan vid planeringen av en
förändring ta hänsyn till faktorer såsom åsikter och reaktioner hos medarbetare i
organisationen. Kykyri, Puutio och Wahlström (2010) menar att ledare kan minska oro
och motstånd för förändring och samtidigt bygga upp ett stöd för medarbetarna.
Författarna menar att detta görs genom att skapa ett innovativt förändringsklimat,
kommunicera mycket om förändringar, dela information och bjuda in medarbetare att
delta i processerna (Kykyri et al., 2010). Dent och Goldberg (1999) påstår att övervinna
motstånd i förändring ligger i chefens agerande. Det viktigaste av allt är att chefen måste
kunna förstå förändringen ur medarbetarens perspektiv och måste lyssna på de tankar och
idéer som medarbetarna framför. Dent och Goldberg (1999) menar vidare att om
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medarbetarna inte förstår vem, vad, varför, när och var förändringen kommer verka så
kommer medarbetarna sannolikt göra motstånd. För att kunna övervinna motståndet är
det viktigt att chefen tillhandahåller möjligheter för deltagande, ta itu med varje enskild
person och inte alltid i helgrupp, att etablera en tvåvägskommunikation och att inte
genomföra flera förändringar direkt efter varandra (Dent & Goldberg, 1999). Det är
viktigt att hålla en god kommunikation och framförallt en tvåvägskommunikation genom
hela förändringsprocessen för att på så vis skapa delaktighet och involvering. Att inte
lägga flera förändringar efter varandra anser vi bidrar till ett tillstånd där medarbetarna får
lov att slappna av, känna in den nya förändringen och skapa de nya rutinerna som behövs
i det vardagliga arbetet.
Coghlan och McAuliffe (2003) rekommenderar olika tillvägagångssätt för att ge en
positiv syn på förändring för medarbetarna. Tillvägagångssätten, menar författarna, har
sammantaget innebörden att kommunikation är givet för att medarbetarna ska känna
engagemang och en positiv inställning till förändring (Coghlan & McAuliffe, 2003).
Kommunikation, integration, delaktighet, samarbete och effektiv hantering av
förändringen är nödvändiga enligt Welford (2006) för att förändringsprocessen ska nå ett
framgångsrikt resultat. Saksvik et al. (2007) visade i sin studie att när medarbetarna är
mer delaktiga i förändringsprocesser och när det finns acceptans för att uttrycka sina
tankar och idéer så ökar känslan för kontroll och inflytande. En känsla av deltagande kan
underlätta för att minska negativa reaktioner på förändringar (Saksvik et al. 2007).
Tidigare forskning som Brown et al. (2017) tar upp inom området visar att desto mer
relevant information den anställde blir tilldelad, desto mer ökar sannolikheten att effekten
blir positiv istället för att osäkerhet sprider sig. Osäkerhet och stress har visat sig vara
skadligt för medarbetarnas välbefinnande och relevant information kan bidra till en god
hantering av förändringen (Brown et al., 2017). Rouleau (2005) menar att tidigare
forskning visar att mellanchefens roll i arbetet med att tolka och framföra
förändringsbeslut ligger i att engagera och involvera underordnade och medarbetare. Det
är en stor utmaning för mellanchefer att medla mellan de olika nivåerna i verksamheten
och att få kommunikationen förståelig där emellan (Rouleau, 2005).
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2.2.2 Kommunikationskanaler

Draft och Lengel (1986) menar att det är en viktig process i förändringsarbete att veta hur
information ska förmedlas och vilka kommunikationskanaler som ska användas gentemot
medarbetare. Olika kanaler används vid olika typer av information, exempelvis om det är
skriftlig eller muntlig kommunikation som ska genomföras (Draft & Lengel, 1986).
Jacobsen och Thorsvik (2002) ställer upp och rangordnar kommunikationskanaler enligt
följande, med grund vid att den mest innehållsrika kommunikationskanalen utgör plats
nummer 1 och den minst informationsrika kanalen har plats nummer 5:
1. Ansikte mot ansikte
2. Telefonsamtal
3. Personliga brev eller e-post
4. Opersonliga brev eller e-post
5. Rapporter

Vi har valt att se ansikte mot ansikte som synonymt med muntlig kommunikation och
kommer att likställa de begreppen vidare i studien. Draft och Lengel (1986) anser att
ansikte mot ansikte är den mest innehållsrika kanalen, då de inblandade personerna kan få
omedelbar feedback på informationen, genom signaler som ord, röstläge och
kroppsspråk. En omedelbar feedback går inte att få i den utsträckningen när exempelvis
kanaler som skriftliga rapporter används, då det inte ger en direkt kontakt med de
anställda och kan därför bli svårare att använda. De kommunikationskanaler som ligger
längre ner i rangordningen kan vara användbara om informationen är lättförståelig och då
inga missförstånd kan uppstå (Draft & Lengel, 1986). För mellanchefer är det viktigt att
använda rätt kanaler för att kommunicera ut rätt information i sammanhanget till
medarbetare. Genom att använda den muntliga kommunikationskanalen har mellanchefen
direkt kontakt med medarbetaren vilket främjar att reaktioner och åsikter
uppmärksammas och kan bemötas direkt.
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2.2.3 Kommunikationsmodell

Den första schematiska kommunikationsmodellen utvecklades 1949 av Claude Shannon
och Warren Weaver. Syftet då var att utveckla en modell som skulle beskriva hur
dåtidens informationsteknologi förmedlar ett budskap. Idag används modellen
fortfarande, fast nu med syftet att beskriva interpersonell kommunikation. Shannon och
Weavers (1963) arbete pekade ut den mänskliga faktorn som det stora problemet vid
brister i kommunikationsprocesser.

Figur 2: Svensk översättning av Shannon och Weavers kommunikationsmodell ''Mathematical
Theory of Communication''. Originalmodellen utläses i Shannon och Weaver (1963) s. 7.

Författarna förklarar modellen där information har uppkommit genom en källa, vilket i
vår studie skulle kunna vara ledningen som initierar till förändring. Ledningens
information överförs sedan till sändaren, vilket i detta fall är mellanchefen. Informationen
ska mellanchefen sedan kommunicera till mottagaren, i detta fall är medarbetaren. Det
kan uppstå brus och hinder beroende på vilka kommunikationskanaler som används för
att kommunicera informationen mellan mellanchef och medarbetare (Shannon & Weaver,
1963). I vår studie menar vi att brus bland annat berör misstolkning, oro och motstånd.
Kommunikationsmodell är aktuell i vår studie eftersom undersökningen berör de olika
delarna i modellen utifrån mellanchefens perspektiv samt så förklarar den hur
kommunikationen kan röra sig mellan sändare och mottagare. I vår studie ämnar vi inte
inkludera medarbetare men vi är medvetna om att modellen endast då kan ses ur ett
perspektiv, det vill säga mellanchefens. Kommunikationen om vad som ska förändras bör
förmedlas av mellanchefen som primär budgivare. Om budskapet istället kommer från
externa källor, kan det medföra att medarbetarna tappar förtroendet för mellanchefen
(DiFonzo & Bordia, 1989). Det är därför av vikt att mellanchefen kommunicerar väl med
sina medarbetare om förändringen för att förhindra att förtroendet skadas.
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2.3 Ledarskap i förändring
Tidigare forskning inom området ledarskap visar både liknande, men också olika
definitioner kring begreppen chef och ledarskap. Ledarskap kan generellt beskrivas som
mer informell och uppstår i en relation mellan olika parter. Begreppet chef kan istället
beskrivas som den formella rollen och positionen som individen blivit tillsatt.
Fortsättningsvis i studien kommer användningen av dessa begrepp likställas, då vi ämnar
undersöka chefer med en formell mellanchefsposition, vilket vi menar respondenternas
ledarskapsroll i samband med deras chefsposition.
Gilley et al. (2009) menar att kommunikationen mellan mellanchefer och medarbetare
är viktig för att kunna genomföra en positiv organisationsförändring. Ett framgångsrikt
ledarskap i en organisationsförändring främjar välbefinnandet och förändringsklimatet för
medarbetarna. När medarbetarna är införstådda och delaktiga på ett positivt sätt, kan
organisationsförändringen genomföras med goda effekter (Gilley et al., 2009). Gilley et
al. (2008) menar att ledare på alla nivåer i organisationer behöver rutinmässigt arbeta
med utmaningarna som ledarskapet i förändring innebär. Ledarskapet i förändring har
därmed en stor påverkan på hur förändringens utfall blir då ledaren eller chefen behöver
ha en öppen inställning och vara beredd att modifiera sitt ledarskap för bästa resultat
(Gilley et al., 2008).
Coghlan och McAuliffe (2003) menar att leda i förändring kräver lämpliga kunskaper
och färdigheter för att kunna hantera förändringen på varje nivå inom organisationen. På
individnivå krävs att reaktioner från individer noteras och hanteras, på teamnivå krävs att
bedöma effekterna av förändringen inom teamet. Förändringen måste samordnas på flera
nivåer för att passa in i organisationen. Coghlan och McAuliffe (2003) menar vidare att
på alla dessa nivåer är det viktigt att arbeta på ett systematiskt sätt för att få förändringen
att lyckas.
2.3.1 Mellanchefer

Harding, Lee och Ford (2014) definierar mellanchefer utifrån rollen som upptar en viss
del av den organisatoriska hierarkin, där förväntningar kommer både uppifrån från
ledning och nerifrån från underordnade. En uppgift som mellanchefer har är att se till att
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medarbetarna uppfyller organisationens krav och därmed utöva kontroll och styrning över
medarbetarna. Författarna menar att det är en sammanställning av olika data som har
gjort att de har kommit fram till detta (Harding et al., 2014). Vår definition av
mellanchefer är alla chefer som står mellan en ledningsgrupp och medarbetare. Olika
kategorier av chefer som står relativt nära medarbetare kan ha olika kommunikativa
roller, varför vi inte kommer att exkludera någon chef i kategorin av mellanchefer i vår
användning av begreppet. Raelin och Cataldo (2011) diskuterar att mellanchefer behöver
befogenhet att utnyttja kraften i sin roll för att kunna ta förändringar framåt, trots
oförutsägbara händelser. Genom att återspegla engagemang så kan mellanchefer stärka
andras mottaglighet anser författarna (Raelin & Cataldo, 2011).
2.3.2 Mellanchefer i förändring

Bryant och Stensaker (2011) identifierar mellanchefer i organisatoriska förändringar som
bidragsgivare dels på strategisk nivå där förändringen genomförs och dels på individnivå
där de anställdas känslomässiga behov måste erkännas och balanseras. Vi ser det som att
mellanchefer har ansvar på olika nivåer och har därmed en viktig roll i en
förändringsprocess för att tillfredsställa allas behov. Bryant och Stensaker (2011) menar
att det kan ställas orättvisa förväntningar gentemot mellanchefer, exempelvis att
mellanchefen ska hålla sig positiva till förändringen även fast de i sin organisatoriska roll
påverkas negativt. Mellanchefen förväntas att motivera medarbetare till att finna
förändringen positiv, samtidigt som det måste finnas en balans mellan ledningens beslut
och medarbetarnas samtyckande (Bryant & Stensaker, 2011).
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2.4 Sammanfattande analysmodell

Figur 3: Modellen illustrerar kommunikationen mellan mellanchefer och medarbetare i en
förändringsprocess.

Förändringsinitiativet kan antingen bli delgivet till mellanchefen eller förankras av
mellanchefen själv. Oavsett var förändringsinitiativet kommer ifrån så ska mellanchefen
sedan kommunicera vidare om förändring till medarbetare. Med involvering och
kommunikationen kan mellanchefer i samspel med medarbetarna bidra till
förändringsklimatet. Med utgångspunkt ur den teoretiska referensramen har modellen
konstruerats för att kunna analysera kommande empiri. Tidigare forskning framför att
kommunikationen mellan mellanchefer och medarbetare är viktig för att kunna
genomföra en förändringsprocess och främja förändringsklimatet.
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3. Metod
I metodkapitlet presenteras hur vi har gått till väga för att genomföra studien. Inledningsvis
redogörs för vilket metodval som valts, vilka urval som gjorts, hur vi använder studiens teoretiska
referensram och tillvägagångssättet för våra intervjuer som utgör studiens empiriska material.
Avslutningsvis diskuteras etiska aspekter samt metodkritik där studiens trovärdighet och äkthet
diskuteras.

3.1 Metodval
Studien baseras på en kvalitativ metod, där insamling av empiri bestod av
semistrukturerade intervjuer med mellanchefer. Vi valde denna typ av metod för att på
bästa sätt svara på frågeställningen samt för att ge ökad förståelse och kunskap om
studiens syfte. Jacobsen (2002) identifierar insamling av kvalitativ data som information
som samlas in i form av ord, genom anteckningar eller inspelat material. Denna metod för
empiriinsamling ger ett större djup i det empiriska materialet och Jacobsen (2002) menar
att det är en bra metod att använda sig av när man vill vara öppen för oförutsägbarhet. För
att påverka respondenternas svar så lite som möjligt ställdes öppna frågor, för att få en
inblick i deras upplevelser på kommunikationen i förändringsprocesser. Kvalitativ metod
menar Jacobsen (2002) lägger stor vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos den
enskilde respondenten. Vid en enkätstudie som används i kvantitativ metod går det inte
att uppnå samma djup i det empiriska materialet vilket vi behövde för att få en ökad
förståelse för mellanchefers upplevelser. Kvalitativ metod kan ofta anses få hög intern
giltighet, då det empiriska materialet kan få fram förståelsen av en situation eller fenomen
(Jacobsen, 2002). I studien har mellanchefers upplevelser av kommunikationen med
medarbetare i förändringsprocesser undersökts. Vi hade gärna velat komplettera de
kvalitativa intervjuerna i en större omfattning i ett försök att nå ett större djup, men på
grund av tidsbrist fanns inte utrymme för det.
Den kvalitativa metoden har sin tyngdpunkt i en processorienterad metod snarare än
resultatorienterad som den kvantitativa metoden lägger sin tyngdpunkt i (Jacobsen,
2002). Vi anser att en kvalitativ ansats är den metod som är bäst lämpad för studiens
frågeställning och syftet då vi undersökt upplevelser av kommunikation som en process
snarare än ett resultat. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) ska undersökaren ha förmågan
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att tänka abstrakt, överblicka och analysera situationen från ovan, förmågan att känna
igen och undvika bias, det vill säga vinkling eller fördomar i sina svar, erhålla äkta och
tillförlitlig information (Ghuari & Grønhaug, 2010). Vi ser det som en styrka att vi inte
hade kunskap om hur det fungerade inom primärvården, eller någon kännedom om
respondenterna sedan tidigare.
Bryman och Bell (2011) menar att en induktiv ansats vanligtvis ingår i en kvalitativ
studie, men att inslag av deduktion kan förekomma. Ghauri och Grønhaug (2010)
förklarar innebörden av induktion, där författarna menar att processen och slutsatsen i
studien då startar i empirin som sedan bygger upp den teoretiska referensramen. Vår
studie utgick från redan existerande teorier vilka sedan testades med hjälp av empirin,
som utgör en deduktiv ansats i undersökningen. Den deduktiva ansatsen används även när
vi utgick från den teoretiska referensramen när delar av intervjuguiden byggdes upp och
under analyskapitlet där vi återkopplar vårt empiriska material till den teoretiska
referensramen. Under insamlingen av empirin uppstod nya aspekter och faktorer som
bidrog till att slutsatser drogs från både teorier och empirisk reflektion, vilket även gav
inslag av en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen användes bland annat när vi ställde
öppna frågor under intervjuerna där en del svar från respondenterna bidrog till nya
aspekter utanför den teoretiska referensramen.

3.2 Urval
Urvalet bestod av vårdcentraler inom närliggande län, Västra Götalands län och
Jönköpings län. Ett bekvämlighetsurval tillämpades där restiden inte överskred 2 timmar.
Bryman och Bell (2011) menar att ett bekvämlighetsurval innefattar ett urval av
respondenter som vid aktuellt tillfälle finns tillgängliga. Vi mailade ut en förfrågan om
deltagande i studien till 28 olika vårdcentraler inom ett begränsat område inom vår gräns
för restid. Sju vårdcentraler tackade ja till att medverka, varav två inom privata sektorn
och fem inom offentlig sektor. Även om de flesta vårdcentralerna enbart hade en
mellanchef, det vill säga verksamhetschefen, så hade några av de tillfrågade
vårdcentralerna fler mellanchefer. Totalt planerades att intervjua 10 mellanchefer inom
primärvården varav ett bortfall resulterade i totalt nio respondenter. Från början var
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tanken att intervjua både mellanchefer och medarbetare inom primärvården men
respondenterna signalerade tidsbrist för medarbetarna och att de därmed inte kunde
medverka. Till viss del har ett snöbollsurval skett, då vi fick tillgång till fler respondenter
vid två vårdcentraler som hade underställda chefer. Bryman och Bell (2011) menar att
snöbollsurval innebär att kontakten med den första respondenten används för att få
kontakt med ytterligare respondenter. Vi kontaktade verksamhetschefer och vid två fall
kontaktade de i sin tur ytterligare mellanchefer i sin verksamhet som vi fick tillgång till.
Vi valde att rikta in oss på mellanchefer inom primärvården. Primärvården fann vårt
intresse då vårdcentraler oftast har en styrning som kommer externt från den centrala
verksamheten. Vårdcentralerna har en liknande styrning när det gäller hur de får betalt för
den verksamhet de bedriver och därmed vill vi se om det finns likheter eller skillnader
hur förändringsarbetet bedrivs. Vi valde att inte särskilja ur vilken regi vårdcentralerna
drivs, utan vi såg det som en styrka att intervjua mellanchefer som kom från både den
privata och offentliga sektorn. Mellanchefen har en viktig roll i att förmedla mellan
ledningen till medarbetarna, då ledningen, som oftast inte finns närvarande på
arbetsplatsen, fattar övergripande beslut. Strukturen på vårdcentraler, med mottagning
och öppettider etcetera, är liknande på de olika vårdcentralerna och därför valde vi att
studera hur mellanchefer kommunicerar i organisationsförändringar på vårdcentraler. Vi
menar att förändringsledning kan se olika ut beroende på om det är till exempel en
akutmottagning på ett sjukhus eller en vårdcentral. Vi såg att olikheter och likheter var
intressant att analysera utifrån respondenternas upplevelser.

3.4 Tillvägagångssätt
Vi bestämde oss tidigt att vi var intresserade av kommunikation i förändringsprocesser.
Studien inleddes med inläsning och insamling av tidigare forskning kring det berörda
ämnet. Efter insamling av material sammanställdes teorier och begrepp som grund för att
undersöka studiens syfte samt problemformulering. Utifrån den teoretiska referensramen
upprättades en intervjuguide som baseras till viss del på de teorier och begrepp som
behandlas i avsnittet. Lewins (1951) förändringsmodell och Shannon och Weavers (1963)
kommunikationsmodell bidrog till intervjuguiden. Intervjuguiden byggdes upp genom
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Lewins (1951) tre steg i förändringsmodellen, där frågor formulerades för att kunna
undersöka kommunikationsprocessen genom alla Lewins (1951) tre steg. Intervjuguiden
användes i vidare empirisk undersökning där intervjuer av verksamma mellanchefer
genomfördes. Efter genomförd insamling av empiri, analyseras och diskuteras det
empiriska resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Avslutningsvis diskuterades
slutsatsen för att få studiens syfte besvarat.
3.4.1 Insamling av material

Vi har gjort sökningar efter tidigare forskning och viss litteratur som vi kunnat relatera
till syftet och problemformuleringen i uppsatsen. Detta för att lägga en grund för vidare
undersökning. Insamlingen av tidigare forskning och litteratur har främst gjorts med hjälp
utav Högskolan i Skövdes databaser, där vi även har haft tillgång till andra databaser som
har använts. Vi har vid några tillfällen även sökt på Google scholar. Eftersom det inte
direkt går att se om de är peer-reviewed i Google scholar så valde vi även att söka upp de
intressanta artiklarna vi hittade i Worldcat local genom Högskolan i Skövdes databaser.
Sökorden som vi har använt oss utav är: Middle Managers, Organizational Change,
Change Management, Communication. Vi fick många träffar vilket gjorde att vi började
läsa artiklarnas titel och abstract för att finna de mest relevanta artiklarna för det valda
ämnet. Vi tittade även då på hur frekvent de var citerade av andra. Även om det har varit
spritt med alltifrån 4 citeringar till över 17000 så har flertalet av våra artiklar haft många
citeringar. De valda artiklarna som använts med lägre citeringar är artiklar som är relativt
nya, men grundkravet att de ska vara peer-reviewed har uppfyllts. Vi har trots att de har
varit citerade få gånger ansett att artiklarna har haft relevans för vår studie. Det har inte
varit något hinder att inkludera dessa artiklar utan snarare har det visat på en styrka att
vår studie även har inkluderat nyare forskning. Under arbetets gång har vi lagt till nya
intressanta artiklar och även tagit bort någon artikel som vi ansåg vara relevant i början.
Detta för att vid studiens början var ingången bred i teoriinsamlingen och allt eftersom
har vi smalnat av och specificerat oss ner till mellanchefers kommunikation i
förändringsprocesser. Lewins (1951) förändringsmodell har valts att inkluderas i studien
på grund av att den är väl förankrad i forskning även idag trots sin ålder. Shannon och
Weavers (1963) kommunikationsmodell har använts då vi har undersökt
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kommunikationen mellan två parter där källan till informationen som ska förmedlas kan
uppkomma från andra parter, vilket är applicerbart i vår studie. Vi har sedan använt oss
av den teoretiska referensramen för att bygga upp intervjuguiden som vi använde oss av
vid de semistrukturerade intervjuerna, vilket presenteras i nästkommande stycke.
3.4.2 Semistrukturerade intervjuer

Studien utgår från en kvalitativ metod, därför använde vi oss av kvalitativa intervjuer.
Eksell och Thelander (2014) menar att intervjuer bland annat kan användas för att se på
saker och ting ur en annan människas perspektiv och på så sätt kan individen bidra med
djup, detalj och förståelse för undersökningens syfte. Bryman och Bell (2011) menar att
forskningsintervjun är en viktig och ofta förekommande strategi för datainsamling inom
både kvalitativ och kvantitativ forskning. Vi menar dock att när det gäller kvalitativ
forskning, som vår studie baseras på, att det inte handlar om en datainsamling utan
insamling av empiriskt material i form av text. Vår studie baseras således inte på en
datainsamling. Det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade
intervjuer. Bryman och Bell (2011) beskriver att vid semistrukturerade intervjuer byggs
intervjuguiden upp med ett antal specifika teman med underfrågor som ska beröras.
Semistrukturerade intervjuer bidrar då till att intervjupersonen har en viss frihet att
formulera svaren genom egna erfarenheter och reflektioner. De semistrukturerade
intervjuerna ger en viss struktur att efterfölja, men ger också möjlighet att gå lite utanför
ramarna och ger även ett utrymme för att formulera nya frågor under intervjuns gång
(Bryman & Bell, 2011). Genom att ställa öppna frågor och ge respondenten utrymme att
berätta genom egna erfarenheter och upplevelser, ökar sannolikheten att svaren bli öppna
och ärliga.
Intervjuguiden byggdes upp utifrån den teoretiska referensramen. Det kan vara med
fördel anser Jacobsen (2002) att intervjupersonen blir intervjuad på en plats där hen
känner sig trygg. En trygg miljö ökar chanserna att svaren blir så öppna och korrekta som
möjligt. Med hänsyn till ovanstående gav vi möjligheten att respondenten själv fick välja
vilken plats intervjun ägde rum på. Vi delgav respondenterna i förväg om vad vårt arbete
behandlar för ämne, men respondenterna fick inte ta del av de specifika frågorna i förväg.
Under genomförandet av själva intervjuerna förklarade vi först vilka vi var och vad vår
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studie handlar om samt hur materialet skulle hanteras, vilket Eksell och Thelander (2014)
menar bidra till ett förtroende och därmed en större öppenhet. Under själva intervjun
delade vi upp arbetsuppgifterna oss emellan för att genomföra intervjun så bra som
möjligt. En av oss höll intervjun igång med frågorna och den andre fokuserade på att
anteckna och ställa eventuella följdfrågor, vilket vi ansåg ökade möjligheten att få med
viktiga detaljer. Intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande. Varje enskild
intervju har i efterhand transkriberats vilket har gett oss möjlighet till reflektion och en
större överblick där vi har kunnat söka likheter och olikheter mellan svaren.

3.5 Etiska aspekter
Bryman och Bell (2011) sammanfattar olika viktiga etiska aspekter som är viktiga att ta
hänsyn till när det gäller samhällsvetenskaplig forskning. Aspekterna är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet,
nyttjandekravet och falska förespeglingar. Med informationskravet menas att alla som
ingår i studien ska informeras om studiens syfte och hur, i vårt fall, intervjun kommer gå
till. När det gäller samtyckeskravet ska alla som ingår i studien veta att deltagandet är
frivilligt och att respondenten kan avbryta när de vill. Som undersökare måste även
konfidentialitets- och anonymitetskravet tas på största allvar så att respondenterna i
studien kan känna sig trygga med att deras uppgifter inte röjs. Uppgifterna som samlas in
ska enligt nyttjandekravet enbart för ändamålet i studien och att forskaren ska hålla sig
till fakta och undvika att vara vilseledande och ge falska förespeglingar (Bryman & Bell,
2011). De etiska aspekterna hade vi i åtanke och har hållit oss kritiska till vårt
förhållningssätt gällande det totala sammanhanget.
Eftersom att författarna till en rapport kan ha en personligt färgad åsikt om vad som är
av vikt när det gäller etiska aspekter lade vi inledningsvis vikt vid att läsa om etiska
aspekter samt så förde vi diskussion om olika dilemman som kan dyka upp under arbetets
gång. Vi menar att det är viktigt att vara förberedd på att det kan uppstå etiska dilemman.
En etisk aspekt som uppkommit under studien var anonymitet, där en del av
respondenterna önskade anonymitet och för en del var det inte så viktigt. Då en del av
respondenterna tangerade en del känsligt material gällande patienter så valde vi av
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ovanstående skäl att hålla hela studien anonym, även om patientsekretessen inte röjdes.
Vi som skriver denna rapport får inte ekonomiskt stöd från någon fond eller av någon
annan part. Vi har även haft konfidentialitets- och anonymitetskravet i åtanke under
studiens alla faser. Genom att respondenterna har blivit delgivna vad vårt arbete
behandlar för ämne i stort har de kunnat förbereda sig för intervjuerna och kunnat känna
sig trygga inför mötet och ämnet i stort, vilket Eksell och Thelander (2014) anser är
viktigt för att få trovärdigt material.

3.6 Metodkritik
Bryman och Bell (2011) menar att det finns oliktänkande när det gäller synen på
reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Vid bedömning av kvalitativa studier
menar de att trovärdighet samt äkthet är två grundläggande kriterier. Bryman och Bell
(2011) nämner fyra delkriterier inom trovärdighet. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet,
pålitlighet samt konfirmering.
3.6.1 Tillförlitlighet

Det är av vikt att skapa tillförlitlighet avseende resultaten. Det gjorde vi bland annat
genom att erbjuda alla respondenter att validera transkriberingen av deras intervju. Två av
nio mellanchefer valde att inte ta del av transkriberingarna medan de andra sju
respondenterna gav ett godkännande utan korrigering. Om vi hade uppfattat något
felaktigt så hade respondenterna möjlighet att korrigera vår felaktiga uppfattning. Bryman
och Bell (2011) menar att det kan finnas många olika beskrivningar av en social
verklighet och därför är det av vikt att respondenten får möjlighet att säkerställa sina svar.
Som vi tidigare nämnt har vi haft de etiska aspekterna i åtanke, för att få en så hög
tillförlitlighet som möjligt.
3.6.2 Överförbarhet

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar överförbarhet om hur pass resultatet är
användbart i andra situationer och miljöer. Kvalitativ forskning söker snarare ett djup i
forskningsfrågan än bredd som kvantitativ forskning inriktar sig mot. Det är ett begränsat
antal personer som verkar inom primärvården som intervjuas. Såldes blir det svårt att få
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överförbarhet att gälla i vår studie då vi intervjuade mellanchefer inom en begränsad
bransch. Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativa forskningsmetoder snarare ger
fylliga eller täta redogörelser om de detaljer som ingår i en situation. Respondenterna har
snarare bidragit med en djupare förståelse än bredd i studien.
3.6.3 Pålitlighet

Bryman och Bell (2011) ger förklaringen att pålitlighet handlar om att anta ett granskande
synsätt samt att en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser inom studien
redovisas. Genom att vi har varit konsekvent tydliga genom hela arbetet och redogjort väl
för de olika kapitlen, har vi gjort det vi anser öka pålitligheten i arbetet. Studiens innehåll
har granskats av bland annat handledare och kurskollegor som bedömt huruvida kvalitén
håller på de metoder som valts och tillämpats, vilket har gjorts under flertalet seminarium
under studiens gång. Vi har hanterat vårt insamlade material efter varje intervjutillfälle
med hjälp av de godkända inspelningarna, som därefter transkriberades och granskades.
3.6.4 Konfirmering

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar konfirmeringen om att agera i god tro. Genom att
ha insikt i att det inte går att få någon fullständig objektivitet i sin forskning har vi som
studenter inte låtit våra personliga erfarenheter påverka slutsatserna. Vi har i vår
intervjuguide valt att ställa öppna frågor för att inte på något sätt påverka respondentens
svar genom att styra in frågorna utifrån våra egna värderingar. Studiens syfte ämnar
undersöka mellanchefers upplevelser vilket vi då inte ser någon vikt vid att påverka
slutsatsen med våra egna värderingar och erfarenheter. Intervjuerna spelades in och
transkriberades. Vilket gjorde det möjligt för respondenterna att bekräfta
transkriberingarna av deras material.
3.6.5 Äkthet

Utöver de fyra kritiska förhållningssätten tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och
konfirmering är det av vikt att studien ska påvisa respondenternas äkta upplevelser. Vi
har intervjuat mellanchefer på flera olika vårdcentraler och vi anser att vårt urval ger en
djupare förståelse av deras upplevelser av kommunikation i förändringsprocesser som
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mellanchefer inom primärvården. Bryman och Bell (2011) menar att det är en svårigheten
att värdera om det som respondenterna delar med sig av är äkta och således inte
konstruerat för att passa in i situationen. Vi anser att äktheten i vår studie har ökat genom
att respondenterna på förhand har fått veta att det som spelades in och transkriberats
enbart kommer att granskas av oss som intervjuar och av vår handledare. Vi har även
ställt öppna frågor och utgått från en intervjuguide när vi har ställt frågor till varje
respondent. Vår utgångspunkt var att inkludera medarbetare i studien. Men då alla
vårdcentraler samstämmigt svarade att medarbetarna inte hade möjlighet att delta på
grund av det höga trycket som primärvården står inför gällande tillgängligheten, så hade
medarbetarna inte tid. Det kan då ifrågasättas om vår undersökning ger en rättvis bild av
olikas åsikter och uppfattningar. Eftersom vi har intervjuat nio mellanchefer i olika nivåer
på vårdcentralerna anser vi att studien ger en rättvis bild av respondenterna och
verkligheten. Fokus har snarare lagt sin tyngd på djupet av respondenternas upplevelser
för att kunna hitta likheter och skillnader i de olika svaren.

3.7 Analysmetod
Under arbetets gång har utformningen av intervjuguiden växt fram utifrån vår insamlade
teori. Efter varje intervjutillfälle diskuterade vi materialet och började skriva ner viktiga
aspekter som vi ansåg var användbart för analysen. Vi gjorde detta för att möjliggöra ett
djupt analysarbete. När samtliga intervjuer var transkriberade kunde kopplingar till valda
teorier och modeller göras samt så granskades varje intervju för sig vilket synliggjorde
likheter och skillnader mellan respondenternas upplevelser. När en sammanställning
gjordes av det empiriska materialet kunde kopplingar till tidigare valda teorier och
modeller göras. I studien framträdde utöver vår deduktiva ansats, induktiva inslag. De
induktiva inslagen framträdde genom respondenternas upplevelser som framkom utöver
den valda teorin för studien. De nya aspekterna bidrog med nya infallsvinklar till vårt
arbete vilket påverkade innehållet i analys och slutsats.
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4. Empiri
I följande kapitel kommer den insamlade empirin att presenteras. Vi intervjuade nio mellanchefer
inom primärvården, varav varje respondent presenteras enskilt. Studiens hålls anonym, därav
har respondenterna benämnts som ‘’A, B, C…’’ och så vidare, för att de inte ska bli identifierade.
Avslutningsvis sammanfattas det empiriska materialet och presenteras både i text och i en
sammanställd tabell.

4.1 Intervjuer
4.1.1 Mellanchef A

Verksamhet
A arbetar som tillförordnad chef på en vårdcentral. A är sjuksköterska i botten och har
senare läst ledarskap och verksamhetsutveckling som tillägg. A menar att dennes
områdeschef beskriver vårdcentraler som små företag där mellancheferna är VD. De
svarar själva för resultat och måluppfyllelse även om målen sätts tillsammans med
områdeschefen. A har 25 anställda medarbetare under sig. A ingår i en ledningsgrupp
som har möten varannan vecka, där ledningsgruppen består av A samt en representant ur
varje yrkeskategori. A har haft tjänsten i tre månaderna. Tidigare chef “lämnade på
dagen”, efter att en successiv nedgång i ekonomin inte hade kommunicerats varken till
medarbetare eller ledning. När mellanchef A sen tillträdde var det chefslöst och det har så
varit i omgångar tidigare år.

Förändring
En av de förändringar som A infört är ett försök att minska arbetsuppgifterna för läkarna
genom att styra alla sjukskrivningsärenden till att först administreras av rehabteamet. A
tog beslutet om förändringen själv och använde sin områdeschef som bollplank men
beskriver det som att när det är förändring som ska ske så är det på A:s initiativ. A ger
samtidigt en bild av att det inte är en isolerad händelse med förändringen som sker utan
att det ständigt sker förändringar.
29

Kommunikation
A beskriver att beslutet om förändringen kommunicerades till medarbetarna i tre steg.
Först i ledningsgruppen, sedan i läkargruppen och sjuksköterskegruppen eftersom de var
berörda av beslutet och sist till hela personalstyrkan. Alla visste om att förändringen
skulle ske innan det lyfts upp på ett APT (arbetsplatsträff). A började med att prata med
de berörda muntligt, ansikte mot ansikte, före alla andra på vårdcentralen fick veta om
förändringsbeslutet. Genom att föra dialog beskriver A att en eventuell känsloreaktion
kunde bemötas. A har förankrat beslutet väl i sig själv samt tänkt igenom beslutet i olika
vinklar, vilket bidrar till att A kan bemöta eventuella reaktioner på olika sätt. Även om
det är lättare att skicka ett mail så säger A att det är viktigt att ta ansvar för situationen. A
pratar här om gemenskap och att det är viktigt att alla involveras i förändringen och inte
bara de som är direkt berörda. Även när A mailar ut information försöker A vara väldigt
tydlig med hur texten författas. A förstår att hur väl informationen än är bearbetad så är
det inte säkert att alla uppfattar och tolkar det på samma sätt ändå. A ser ändå en fördel
när det gäller praktisk information att det delges via mail då det är lätt att gå tillbaka till
det och skicka det igen vid tveksamheter.
Även om medarbetarna inte alltid är direkt insatta i vilka insatser som behövs göras så
menar A att det ändå är viktigt att de förstår. Deras lön kommer ifrån de insatserna och
förändringarna som A gör och ofta på initiativ från att det ska anpassas utefter vad nya
riktlinjer ger för ersättning. Den allra största utmaningen i kommunikationen med
medarbetarna som A ser är att mottagandet av information är individuellt och tolkas på
olika sätt beroende på vem som pratas med. Samtidigt förstår A att det finns medarbetare
som inte är lika direkta i kommunikationen som A själv, utan behöver viss tid på sig att
bearbeta informationen på olika sätt.
“Det är lika många personer i rummet som det finns uppfattningar om vad som är sagt” A

4.1.2 Mellanchef B

30

Verksamhet
B är VD på en vårdcentral. Tidigare har B haft olika positioner med chefsansvar inom
olika branscher och är i grunden utbildad som narkossköterska. Det arbetar ungefär 70
medarbetare på vårdcentralen och är den största vårdcentralen med flest listade patienter
inom länet. Ledningsgruppen eller samordningsgruppen, som B också benämner den
består utav sex personer. Ledningsgruppen består av B samt representanter från de olika
yrkeskategorierna. Ledningsgruppen träffas en gång varannan vecka. B har haft sin
position på vårdcentralen sedan starten, för 7 år sedan.

Förändring
Förändringen som blev utgångspunkten i vår intervju med B innefattade en delning av
vårdcentralen. En ny läkarmottagning öppnades upp och vid detta tillfälle så var det ingen
annan som prövat att ha produktion på två ställen med samma arbetsgrupp. Beslutet om
förändringen togs i ledningsgruppen, men de flesta medarbetare är förändringsbenägna
och får vara delaktiga om de vill. En arbetsgrupp tillsattes för att driva förändringen
framåt. Målsättningen med förändringen var att öka produktionen och tillgängligheten.
För att uppnå satta mål dokumenteras inga rutiner eller liknande, utan B ser att framgång
uppnås genom att pröva sig fram och våga ta risker.

Kommunikation
En utgångspunkt är att B vet minst om verksamheten rent praktiskt, vilket gör att
medarbetarnas kunskap är viktig. När det kommer till idéer och beslut om
förändringsarbete kommuniceras detta ut till medarbetarna så fort som möjligt. Vid nästa
kafferast ska det vara känt hos personalen. B föredrar den muntliga kommunikationen,
mejlutskick eller andra kommunikationskanaler används endast där ytterst formellt
innehåll ska kommuniceras ut. Vid idéer om förändringar som handlar om process får
medarbetarna själva driva dessa, medan förändringar som handlar om struktur och högre
finansiering går via ledningsgruppen. B upplever att medarbetarna känner delaktighet,
påverkansmöjlighet och möjligheten att tycka annorlunda. I normalfallet om en idé har
uppkommit hos B eller någon annan, så tas idén upp under ett ledningsmöte. Om idén
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godkänns av alla så presenteras och börjar idén att rulla under nästkommande
morgonmöte tillsammans med alla medarbetare. Utvärdering anser B sker varje arbetsdag
på morgonmötena tillsammans med personalen, där de pratar om vad som hänt under
gårdagen och vad som kan bli bättre idag. B menar att verksamhetens framgång har nått
bland annat genom detta koncept. Den mer formella uppföljningen och utvärderingen är
inget som B ser något mervärde i. B beskriver det som:
‘’Jag puttar ut en båt på en liten sjö och så kan det blåsa eller vara medvind eller
sidvind. Jag seglar båten, så jag följer inte upp. Om nu det är så att vi stöter på grund, då
backar jag lite och så kör jag åt sidan istället’’

Det är i det korta perspektivet som uppföljning kan ske. B menar att erfarenheten som
varje förändringsprocess bidrar med är det som tas med in i nästa förändring. Det ställs
mycket krav på medarbetarna att vara förändringsbenägna. B beskriver att de
medarbetare som inte är förändringsbenägna blir inte långvariga på arbetsplatsen.
“Det här företaget är ju ett enda stort eldorado av förändringar. Alltså vi prövar varje
dag vad, hur kan vi göra istället imorgon. På gott och på ont” -B

Den största utmaningen som B ser i kommunikationen gentemot medarbetare är att
kunna balansera sitt eget driv så att inte dennes röst tar över och kör över medarbetarna.
4.1.3 Mellanchef C

Verksamhet
C har arbetat som verksamhetschef på vårdcentralen under de 10 senaste månaderna.
Tidigare uppdrag har varit inom primärvården samt på ett närliggande sjukhus under de
senaste 16 åren. Vårdcentralen har ungefär 27-28 medarbetare. Det finns en sammansatt
ledningsgrupp där representanter från olika yrkeskategorier ingår, de träffas en gång i
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veckan tillsammans med C. C har en områdeschef som är ansvarig för 12 olika
vårdcentraler inom området.

Förändring
Mellanchef C beskriver en förändring som specifikt rörde sjuksköterskegruppens
arbetssätt. Förändringen innebar att arbetssättet gick från person till funktion. När man
jobbar som sjuksköterska på denna vårdcentral så behöver man ha både
mottagningsarbete, sitta i telefonen och andra kringfunktioner som måste upprättas.
Arbetsgruppen själva visade att de efterfrågade en annan arbetsstruktur, men de visste
inte hur. C började kommunicera tidigt i förändringsprocessen med sköterskegruppen om
olika lösningar. Gruppen var dock mycket tveksamma och ställde mycket frågor om hur
det skulle bli. C kallade till ett stort möte med alla som arbetade på vårdcentralen, där
förändringen diskuterades. C var noga med att säga att:
‘’jag har bestämt detta utifrån verksamhetens behov’’

Till största del var alla med på förändringen under mötet. Sedan började samtalen mer
frekvent med enbart den berörda yrkesgruppen sjuksköterskorna där alla fick dra sitt strå
till stacken. De stolpade tillsammans upp för och nackdelar, vinster och förluster, vilket C
beskriver som en form av riskanalys som alla var med och tog fram. Trots detta blev det
ett väldigt motstånd, gruppen var inte riktigt beredd. Arbetsgruppen involverade facket
tillslut vilket C välkomnade.
Gruppen blev lugnare, tryggare av att skyddsombudet började med enskilda samtal med
individer. Därmed bytte de arbetssätt och C beskriver det som:
“Man är aldrig sämre än att man kan ändra sig och man måste prova först”.

På frågan hur de arbetar med uppföljning/utvärdering pratar C om att det är av vikt att det
är klara kommunikationsvägar. Det fanns inte från början på arbetsplatsen och då
upprättades en kommunikationsplan där det framgår väldigt tydligt vad som förväntas av
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alla i informationsflödet som finns. Verksamheten utvärderar under processens gång och
ändrar vid behov. Men C understryker även att det behöver gå en tid innan det går att
följa upp och utvärdera.

Kommunikation
Det är viktigt att hela tiden hålla dialogen levande men det måste kombineras med en
mötesstruktur. De informella och formella kommunikationsprocesserna måste “giftas
ihop”. Informationsgivandet före förändringen kan motverka icke förändringsbenägenhet
på individnivå och C beskriver icke förändringsbenägenhet som synonymt med oro och
motstånd. C anser att det är ledarskapets profession att kunna hantera och möta motstånd.
“En lärdom jag har dragit med tiden, man måste vara tydlig med sitt ledarskap och tala
om, det här är inte en fullvärdig demokrati. Det här är en arbetsplats som förutsätter
delaktighet från medarbetarna men chefen har det yttersta ansvaret och måste vara den
som står för besluten och det… vi är inte en enda stor glad familj här. vi är en
arbetsplats” - C

Gällande involverandet av medarbetarna i processen föredrar C att kommunicera
information ansikte mot ansikte om informationen inte är riktigt hundra. Skriftlig
information tycker C också är bra på många sätt men den är öppen för tolkningar. Som
den största utmaningen i kommunikationen med medarbetare i förändringsprocesser anser
C vara att inte gå i popularitetsfällor, att inte låta enskilda personer utse sig själva till
talesperson för hela gruppen utan att de är formellt utsedda och att alltid ha parallella
dialoger informellt och formellt.
4.1.4 Mellanchef D

Verksamhet
D arbetar som verksamhetschef på en vårdcentral. D är utbildad sjuksköterska i grunden
och har även vidareutbildad sig vidare inom ledarskap. Det är 26 medarbetare på
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arbetsplatsen. Ledningsgruppen består av representanter från flera vårdcentralen i
området. På verksamheten har det satts ihop en egen styrgrupp, där D ingår samt två
personer till. D har arbetat på vårdcentralen i 5 år som verksamhetschef och har tidigare
arbetat inom sjukhus i ca 30 år.

Förändring
Förändringen som diskuteras under intervjun är att vårdcentralen stod inför en
omorganisering gällande telefontillgängligheten. Det var tidigare bestämt att alla
sköterskor skulle sitta vid telefonen mellan 8 till 10 på förmiddagen, men av någon
anledning hade detta raderats ut. Politikerna som styr primärvården hade tittat på
problemet på flera vårdcentraler och de som låg under en viss nivå fick ett program att
följa. Tillsammans med medarbetarna framställdes en handlingsplan och de kom fram till
att schemat skulle ändras. Förändringen resulterade i att medarbetarna samarbetar mer
och efter att ha suttit i telefon i ett par timmar så skapades större utrymme för att ha
mottagning. Uppföljningen som skedde efter förändringen presenterades för hela
personalstyrkan efter ungefär en månad, genom statistik samt att de mest inblandade
medarbetarna utvärderade hur det hade gått. Detta gav positiva reaktioner hos alla
medarbetare.

Kommunikation
D anser att personalstyrkan är lagom, vilket bidrar till att alla träffas varje dag och det är
ganska korta kommunikationsvägar. När beslutet kom om att förändringen kring
telefontillgängligheten måste ske nu så kom det inte som en överraskning. Detta var
något som hade varit omdiskuterat i flera år, men när beslutet kom från politikerna så
försökte D få med alla på tåget direkt, vilket var svårt. D försökte att informera
medarbetarna så fort som möjligt efter att D själv fått reda på det. Involveringen i
förändring bör ske så fort det finns något att berätta. Ibland menar D att det är svårt att
delge information direkt när det finns begränsad information att tillgå. D tycker att de
bästa kommunikationsvägarna är en kombination av muntlig kommunikation och
mejlutskick.
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D tycker att det är viktigt att alla medarbetare får ta del av väsentlig information, men om
det är en viss yrkesgrupp som är mer berörd så går D mer in på djupet med dessa. D
tycker att kommunikationen är mycket viktigt för att skapa förståelse bland
medarbetarna. Utan förståelse så skapas motstånd, vilket är vanligt förekommande. Det är
självklart en stor utmaning i att få med sig de medarbetare som är negativa till
förändringen. Det kan då vara bra att istället bearbeta med de som är positiva och
använda dessa som ett verktyg för att engagera de medarbetare som är negativa. Det
viktigaste i kommunikationen tycker D är att vara ärlig.
4.1.5 Mellanchef E

Verksamhet
E arbetar som teamledare och har så gjort sedan 2003 på vårdcentralen. E har
personalansvar med schemaläggning och ledigheter och är utbildad sjuksköterska i botten
med lite påbyggnad med ledarskap. Det är cirka 40 medarbetare som E i stort sett
schemalägger och E delvis ansvar för ekonomin. Verksamheten har en högre ledning över
sig som befinner sig på annan ort.

Förändring
De hade 11000 listade patienter och personalgruppen var relativt ny när det gäller läkare,
distriktssköterskor och sköterskor. För två-tre år sedan bestod läkargruppen enbart av
fasta läkare. Sedan fick verksamheten överta en annan vårdcentral och det blev mycket
extraarbete för läkarna och sjuksköterskorna, som började säga upp sig. Innan läkarna
och sjuksköterskorna sa upp sig försökte de att prata med ledningen om att situationen
var ohållbar men de fick inget gehör för situationen. Det var svårt att hitta ordinarie
läkare och kvaliteten på de inhyrda läkarna varierade. Gällande sjuksköterskor var de
lättare att snabbare rekrytera in. Uppföljningen och utvärderingen som genomfördes
sammanställs och skickades till högsta ledningen samt presenterades till personalen under
APT. E menar att läget började stabilisera sig först efter några år.
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Kommunikation
Verksamheten har APT var 14:e dag och för specifika yrkeskategorier var 14:e dag.
Under förändringsarbetet ökades antalet möten för att informationen skulle flyta på
bättre. På frågan om hur pass involverade medarbetarna ska vara beskriver E att det är
viktigt att medarbetarna är med i hela processen då det ger en ökad förståelse för
förändringsprocessen. E berättar att det är bra att medarbetarna får ställa frågor för att få
ökad förståelse för besluten och även för problem och bekymmer som kan uppstå på
vägen. Gällande vilken kommunikationskanal som E föredrar är lite olika. Både muntligt
och skriftligt kan vara bra men om det gäller stora beslut såsom till exempel
nedläggningar måste det kommuniceras muntligt ansikte mot ansikte. Tilläggsinformation
kan sedan delges via mail. E berättar om att en icke planerad förändring som den här
verksamheten tvingas in i ofrivilligt kan kännas mycket jobbig att möta.
“Det är viktigt tycker jag, att man inte bara går ner sig när det blir förändring som leder
till det lite sämre, det kan vara en chans till en nystart” - E

E ser den största utmaningen i kommunikationen att få alla att förstå varför förändringen
ska ske. E upplever att det är först när de har fått information om varför förändringen ska
ske som de kan bli motiverade.
4.1.6 Mellanchef F

Verksamhet
F har arbetat på vårdcentralen i 6 månader som verksamhetschef. F har en
utbildningsbakgrund inom organisation och ledarskap och har tidigare haft olika
chefstjänster i 30 år. Vårdcentralen har ungefär 35 anställda samt en ledningsgrupp på
arbetsplatsen som består av fem personer, där F och fyra andra inom de olika
yrkeskategorierna är representerade. Det finns även en högsta ledning som sitter på annan
ort.
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Förändring
Den förändring som diskuterades under intervjun gällde F:s tillsättning som
verksamhetschef på vårdcentralen och de förändringar som behövde ske då vårdcentralen
vid tidpunkten var nedläggningshotad. Förändringen innebar bland annat att ha en bättre
måluppfyllelse för att få in ekonomin samt ett bättre patientflöde. Den negativa trend som
då rådde på vårdcentralen bidrog till att alla läkare slutade och verksamheten fick leva på
inhyrda läkare. F har aldrig varit med om en så förändringsbenägen personalstyrka, vilket
F menar kan bero på det var så efterlängtat av medarbetarna att ha en ledare som gick upp
och tog ledarskapet. Omfattningen på förändringen var ganska radikal, då det var mycket
som behövde göras. Under sin första tid på verksamheten genomförde F “lära-kännasamtal’’ med varje enskild medarbetare för att direkt snappa upp deras tankar och idéer.
På första APT mötet som F höll i, presenterades vad som har iakttagits och vad för slags
förändringar som F föreslog. F anordnade en eftermiddag, där personalen först fick sitta i
professionella team och diskutera och sedan i tvärprofessionella team för att prioritera
vad som är viktigast inom varje område. Arbetsgruppens reaktioner var mycket positiva
till förändringen.

Kommunikation
F beskriver sig väldigt nära och försöker vara väldigt närvarande. F menar att dörren
alltid är öppen för medarbetarna, i undantag om det har med sekretess att göra så klart. F
är inte heller rädd för att gå in i verksamheten och ta en patient vid behov om F ser att
medarbetarna ligger lite efter eller att det är väldigt mycket att göra. Medarbetarna har
alltid tillåtelse att komma med idéer för att förbättra. F förklarar sin syn på
förändringsprocesser, involvering och delaktighet som:
‘’Jag brukar säga att jag sår ett frö och så håller jag på och göder det, vattnar de...
personalen... ja de ska vara medskapande, de ska inte vara delaktiga utan medskapande,
för mig är det jätteviktigt’’
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Tankar och idéer kommer oftast från medarbetarna själva och F brukar visa via
Powerpoint hur F själv ser på saken och sedan diskuteras gemensamt vad som går att
genomföra och på vilket sätt etcetera. F är därför noga med att medarbetarna får ta del av
information i tidigt skede innan förändringen startar. Detta för att medarbetarna ska hinna
tänka och komma med förslag. Kommunikationen anser F är väldigt viktig, framförallt då
F sitter mellan ledning och personal. F förklarar sin situation:
‘’Jag brukar säga att man sitter som en försvarsadvokat åt båda håll, man ska försvara
både verksamheten och personalen mot ledningen och man ska också försvara ledningen
och styrningen mot personalgruppen och försöka få dom att förstå’’

Även fast medskapande är något som F efterföljer så får man inte glömma sin position
som arbetsgivare och ibland måste foten sättas ner när beslut har kommit som måste
genomföras. F anser sig använda alla kommunikationskanaler som fungerar för att få med
personalen på banan. Främst används muntlig kommunikation, exempelvis på
utvecklingssamtal, i storgrupp på möten eller i fikarummet. F tar alla tillfällen i akt att
lyssna på vad sin personal säger och tänker. Då alla personer inte är mottagliga för alla
sorters av kommunikation kräver det att informationen anpassas utefter mottagaren.
Uppföljning och utvärdering anser F är viktigt. F brukar stämma av på APT eller
medarbetarsamtal etcetera för att utvärdera. Det finns även ett förändringsschema som
korrigeras och bockar av ifrån. F beskriver att kommunikation är jättesvårt och den
största utmaningen anses vara:
‘’att tydliggöra att det jag verkligen säger är det som jag tror att jag säger och att dom
förstår det jag tror att jag säger’’

4.1.7 Mellanchef G

Verksamhet
39

G arbetar som enhetschef på sin arbetsplats och har så gjort de senaste 5 åren. G är
utbildad distriktssköterska och har under sin verksamma tid även läst ledarskapskurser på
högskola parallellt med sitt arbete. Personalstyrkan beskrivs som en stabil sådan
bestående av ca 40 anställda i olika yrkeskategorier.

Förändring
På vårdcentralen arbetar de ofta med små förändringar, så ofta som dagligen enligt G.
När det gäller större förändringsarbeten är de mycket noggranna med att dokumentera
och utvärdera. Införandet av en ny mottagning som G har valt att beskriva innebar att en
läkare kom med idén baserat på att medarbetarna upplevde problem med att hitta tider till
de akuta patienterna som sökte till vårdcentralen. Förändringen innebar att öppna en
särskild sjuksköterske- och läkarmottagning för akuta patienter. Ledningsgruppen tyckte
idén var bra och ville ge det ett försök. På mottagningen tar en läkare akut sjuka
patienterna en halv dag var i veckan tillsammans med en sjuksköterska.
I regionen de arbetar i används en modell för att följa utvecklingen av förändringen.
Det går ut på att fånga idéer, skapa målsättningar och handlingsplaner. Idéerna testas
sedan i liten skala och de följer upp och utvärderar tätt. Samtidigt menar G att det är av
vikt att lyssna på personalen.
“Personalen är ju, det är ju dom som har den bästa kunskapen. Det är därför det är så
viktigt att vi ska använda oss av den personal vi har, men vi chefer stöttar då och skapar
förutsättningar för att det ska gå så bra som möjlig” – G

Kommunikation
Vårdcentralen har APT en gång i månaden och sedan möte med varje yrkeskategori en
gång i veckan. G tror att information är en central del av ledarskapet. Att informera i god
tid menar G kan förebygga att personalen känner sig överrumplad och istället skapa
delaktighet i förändringsprocessen. När de skulle införa mottagningen presenterades
beslutet på ett APT men då var i stort sett alla redan informellt delgivna om att
förändringen skulle ske. De flesta medarbetarna var positiva till förändringen men
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undersköterskorna var negativa då de ansåg att deras uppgifter fråntogs dem. Samverkan
mellan undersköterskorna och läkarna försvann då de inte längre fick hämta de akuta
patienterna och göra en första koll. G jobbade mycket med att informera om förändringen
och nyttan med den på undersköterskornas APT. En del tyckte ändå att det var dåligt. Det
var också just detta som G menade var den största utmaningen. Att alla inte var med på
tåget och att det inte går att tillgodose allas behov i en förändringsprocess. En del blir
aldrig nöjda menar G.
“Jag tror att det är så olika för olika individer vilka förberedelser man behöver mentalt”
-G

G säger också att om vi hade frågat för några år sedan hade en annan bild getts av att alla
ska med på tåget. Nu har G mer erfarenhet som gör att G har lärt sig att det aldrig går att
tillfredsställa alla. Därför menar G att det är energispill att ödsla tid på de som är
negativa. Utmaningen blir istället att se efter de medarbetarna som är med på tåget och
som är positiva.
4.1.8 Mellanchef H

Verksamhet
H arbetar som administrativ enhetschef och har haft positionen i några månader på
vårdcentralen. Verksamheten har totalt 40 anställda, vilka H har ansvar för sex stycken
vårdadministratörer. H har en grundutbildning som gymnasieekonom samt
apotekstekniker med en vidareutbildning inom vårdadministration. H sitter med i
ledningsgruppen, tillsammans med tre andra personer.

Förändring
Förändring som diskuterades innefattade en ny sköterska- och läkarmottagning som
öppnades. Idén om förändringen kom från en medarbetare, en läkare som hade en tanke
om hur de kunde öka flödet för de akuta patienterna. Förändringen påverkade hela
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verksamheten men var inte lika omfattande för vårdadministratörerna som för andra
yrkeskategorier. H:s arbete under förändringen var lite mer omfattande än sina anställdas,
då H sitter med i ledningen så får H reda på vad som är på gång och kan förmedla detta
vidare till sina vårdadministratörer. En arbetsgrupp blev tillsatt som drog förändringen
framåt, det var dock främst läkare och sjuksköterskor som gruppen bestod utav. Det
tekniska som behövdes lösas under förändringen, gällande all IT och teknik som skulle in
i den nya mottagningen, var främst vårdadministratörerna som skulle koordinera. På
grund av att vårdcentralen har en akutenhet så har vårdadministratörerna infört en rutin
att diktera in akuta ärenden med prioritet.

Kommunikation
Beslutet och informationen om förändringen gavs till alla medarbetare på ett gemensamt
APT, där verksamhetschefen och vårdenhetschefen höll i mötet. H höll sedan möten med
sina anställda om hur de skulle påverka deras vardag. H och sina anställda har möten
varje tisdag och de större gemensamma mötena hålls en gång i månaden. Beroende på
gruppen samt hur mycket gruppen kommer att påverkas av förändringen så tänker H att
det senaste skedet som medarbetarna ska involveras är när beslutet är taget. Om det är en
förändring som hade påverkat H:s medarbetare mer så skulle information komma ut till
gruppen att det är något på gång, för att försöka att inte skapa oro. Reaktionerna var
positiva från H:s medarbetare, de tyckte att det var en bra idé att effektivisera gällande de
akuta tiderna. H använder sig av lite olika kommunikationskanaler beroende på vad
informationen innehåller. Om det är information som måste ut snabbt så föredrar H att
mejla, framförallt eftersom medarbetarna sitter vid datorn så når informationen ut bra.
Om det är information som kan vänta så föredrar H att ta delge muntligt under
tisdagsmötet och detta för att kunna se och hantera reaktioner bland medarbetarna direkt.
Vissa frågor och funderingar ställs inte av medarbetarna vid mejlkontakt, som det görs
när delgivningen sker muntligt. Uppföljning samt utvärdering arbetas ständigt med, både
under processen och även efter. Den största utmaningen H ser i kommunikation gentemot
medarbetare är att få med sig de medarbetarna som är negativa till förändring. Det är
även viktigt att lyssna på vad medarbetarna säger när de kommer med idéer och inte ta
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det som personlig kritik, utan mer se det som en utveckling och ta till sig hur duktiga
medarbetare man har.
4.1.9 Mellanchef I

Verksamhet
I arbetar som verksamhetschef. Vårdcentralen har runt 40 stycken anställda i olika
yrkeskategorier. Ledningsgruppen består av I samt tre andra personer. I har arbetat som
verksamhetschef i 9 år på vårdcentralen och har totalt 15 års erfarenhet av tjänster som
verksamhetschef. Mellanchef I är utbildad barnsjuksköterska och har vidareutbildat sig
inom ledarskaps-, hälso-, välfärds- och organisationsstyrning.

Förändring
Förändringen som diskuterades under intervjun var en ny mottagning. Tidigare var
schemat för läkarna väldigt pressat och de akuta tiderna blev insprängt mellan alla andra
arbetsuppgifter. Ett av vårdcentralens uppdrag är att ta emot akuta fall på dagtid och
innan denna förändring skedde fick personalen springa runt och fråga om någon annan
kunde ta en tid eller en extra patient, vilket inte var hållbart. Idén om att starta en ny
mottagning kom från en läkare, vilket innebar att om en läkare och en sjuksköterska
jobbar intensivt en halv dag med akuta patienter så att den andra halvan av dagen kunde
gå till andra arbetsuppgifter. En arbetsgrupp tillsattes som drog i förändringsprocessen.
Arbetsgruppen tog fram förslag som sedan presenterades på ett APT och när beslutet att
de skulle införa förändringen togs så fortsatte arbetsgruppen att jobba vidare. I efterhand
har det visat sig att kombinationen av att en läkare och en sjuksköterska arbetar i par har
bidragit till väldigt mycket positivt, kompetenshöjning, samarbete och en större
gemenskap.

Kommunikation
Den tillsatta arbetsgruppen sammansattes lite innan alla medarbetare formellt visste om
att förändringen skulle ske, dock hade det pratats om det informellt i fikarummet etcetera,
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så helt okänt var det inte. Alla yrkesgrupper var inte heller lika berörda, men det är ändå
viktigt att alla vet om det, anser I. I tycker att det är viktigt att lyssna på vad medarbetarna
säger och fundera på de idéer som kommer upp, om det är något vettigt så är
ledningsgruppen inte fega på att prova. Medarbetarna fick vara delaktiga redan från start
av förändringsprocessen, då det låg framme ett block som personalen fick skriva i idéer
och saker som de kom på. I försöker att prata runt lite för att se reaktioner och skapa
förståelse hos medarbetarna. Det ska inte finnas några direkta hemligheter.
‘’Ju mer man kan få med alla, desto bättre blir det” - I

Det uppstod lite blandade reaktioner av förändringen, vissa medarbetare tyckte att det
bara var positivt, medan andra tyckte att det var lite oroväckande. I och en av de
underordnade cheferna bemötte reaktionerna med att alla inte behövde vara inblandade i
den nya mottagningen. De personer som inte ville arbeta där behövde inte det och för
vissa skapades andra viktiga arbetsuppgifter. I tror mycket på öppenhet och att man inte
ska dölja något. Den muntliga kommunikationen är viktig att ha som grund när man
kommunicerar information om olika saker, sen kan mejlutskick komma i andra hand
gällande detaljer och dylikt. Uppföljning sker egentligen genom hela processen, då I hela
tiden såg till att ligga i fas och ändra när det behövdes. Den största utmaningen i
kommunikationen gentemot medarbetarna anser I vara att alla är olika samt att kunna nå
ut till alla. Alla är inte alltid på plats samtidigt och alla läser inte mejl, vilket gör det till
en utmaning att hålla alla välinformerade.

4.2 Sammanfattning
Åtta av respondenterna ansåg att mänsklig kommunikation handlar om en process snarare
än ett tillstånd. Det visade sig bland annat genom att mellancheferna informerade sina
medarbetare enskilt och i grupp tidigt i processen. Respondenterna gjorde detta för att
medarbetarna tidigt skulle känna sig delaktiga och involverade. Fem av respondenterna
kombinerar informellt och formellt informationsgivande i kommunikationsprocessen,
samtidigt som fyra av respondenterna använde en mer formell muntlig kommunikation
och använde formella möten för att delge information. De respondenter som använde sig
44

av informell muntlig kommunikation gjorde det i samband med raster eller vid
tillfälligheter som uppstår. Fem av respondenterna föredrog en muntlig
kommunikationskanal, via ansikte mot ansikte. Fyra av respondenterna föredrar att
kombinera muntlig kommunikation med mejlutskick. Sammantaget har alla respondenter
haft muntlig kommunikation som en av de främsta kommunikationskanalerna.
Det var endast vid en vårdcentral som medarbetarna inte var förändringsbenägna i
samma utsträckning som de andra. De gick igenom för och nackdelar med förändringen
och spaltade upp allt så att det blev tydligt. När facket kopplades in fick de större
förståelse för förändringen.
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Chef

Kommunikationsp
rocess

Kommunikati
onskanal

Involvering/
delaktighet

Reaktioner/
motstånd

Utmaningar

Uppföljning/utvärderin
g

A

Formellt i tre steg,
-Ledningsgrupp, Yrkesgrupp, Gemensamt APT

Muntligt

Alla ska känna
delaktighet

Bemöts beroende
på reaktionen

Ge information så
att alla
förstår/tolkar rätt

Sker i samband med
APT

B

Formellt
morgonmöte

Muntligt

Delaktighet och
involvering
uppmuntras

Lyssnar på
reaktioner men
uppmuntrar
förändringsbenä
genhet

Balansera eget driv
så att
medarbetarna inte
körs över

Kort om något gått fel,
annars blickas endast
framåt

informellt
kafferaster

C

Formellt på möten

Muntligt

Samverkan med
fackförening
samt möten med
berörda

Hanteras i
samverkan med
fackföreningen.

Lyssna på alla och
skapa förståelse

Under hela processens
gång

D

Korta
kommunikationsv
ägar

Kombination
av muntligt
och mail

Alla är
delaktiga. De
berörda är
involverade

Diskutera
reaktionerna och
fokusera på de
positiva

Att få med sig
motståndarna

Sker på APT

E

Formellt på möten

Kombination
av muntligt
och mail

Delaktighet i
hela processen

Reaktioner blev
inte bemötta av
ledningen

Att få alla att
förstå varför
förändringen ska
ske

Sker på APT

F

Öppet klimat samt
både informellt
och formellt

Muntlig

Tidigt skede alla
får komma med
förslag

Alla var positiva

Att göra sig tydlig
och förstådd

Sker på APT och
medarbetar-samtal

G

Informellt och
formellt hela tiden

Kombination
muntligt och
skriftligt

Alla är
delaktiga i den
mån de vill

Flesta positiva.
De negativa fick
mervärde i
andra uppgifter

Att fokusera på de
som tror på
förändringen

Utvärdering enligt
modell samt ständigt
med medarbetarna

H

Formellt möte

Kombination
av både
muntligt och
skriftligt

Beroende på
beröringsgraden
, senast vid
beslut

Alla var positiva

Få med sig
motståndarna

Ständig process

I

Formellt och
informellt hela
tiden

Muntlig

Alla var
delaktiga i den
mån de ville

Flesta positiva de
negativa behövde
inte bli
inblandade

Att hålla alla
välinformerade

Ständig process samt
med medarbetare

Tabell 1: Sammanfattande tabell som visar på hur de olika respondenterna upplever de olika ämnena.
Tabellen utformades för att tydliggöra empirikapitlet och vad de olika respondenterna har svarat.

46

5. Analys
I detta kapitel kommer de deltagande i studien att nämnas som mellancheferna. Kapitlet kommer
mellanchefernas upplevelse av kommunikationen i organisationsförändringar att analyseras med
utgångspunkt från den teoretiska referensramen under rubrikerna: organisationsförändring,
kommunikation och involvering samt uppföljning och utmaning. Kapitlet avslutas med en
avslutande diskussion för att knyta an till studiens syfte och problemformulering.

5.1 Organisationsförändring
Under studiens gång såg vi att en bakomliggande drivande orsak till förändringsarbete
övergripande handlade om att öka tillgängligheten för patienterna och att möta kraven
som kom från de olika styrdokument som politikerna har kravställt. Gällande
tillgängligheten ser vi det som en motsvarighet till konkurrens i ett företag eftersom
patienterna själva väljer var de vill lista sig. Tillgängligheten för patienterna har en
elementär roll i att behålla vårdcentralernas konkurrenskraftighet. Organisationer behöver
anpassa sig för att överleva, vilket vi såg gällde även hos studiens mellanchefer när de
anpassat sig utefter vad politikerna kravställt i de olika styrdokumenten.
Förändring sker inte som en isolerad händelse idag utan snarare sker förändringar hela
tiden och i anslutning till varandra, vilket respondenterna i vår studie har bekräfta.
Därmed kan konstateras att Lewins förändringsmodells olika steg snarare bör ses som en
cirkulär process snarare än en linjär process, då förändringar är en fortlöpande del av en
verksamhet. Den cirkulära processen hade då innefattat att alla steg i modellen är
inkluderande men att förändringsprocesser kan komma direkt i anslutning till varandra.
Mellancheferna i vår studie har samstämmigt gett en bild av att de arbetar ständigt med
flera olika förändringar parallellt med varandra vilket då kan illustreras med en cirkulär
process av de olika stegen i Lewins (1951) modell. Utifrån vår studie där vi har tittat
enbart på en isolerad förändring hos varje mellanchef har Lewins (1951) modell i den
linjära bemärkelsen varit användbar då vi har studerat kommunikationen i de olika
förändringsprocesserna. Trots att tillgängligheten var den gemensamma faktorn hos
mellancheferna har arbetssätten samt upplevelserna av kommunikationen i
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förändringarna sett lite olika ut. Mellancheferna har alla beskrivit om sitt arbetssätt, om
än olika, till att informationen och kommunikationen ska anpassas så att
förändringsklimatet ska gynnas.
Förändringsinitiativen kom från olika parter, i två av fallen kom det från mellanchefen
själv och i de övriga sju fallen kom initiativen från medarbetarna. I ett av de fall där
mellanchefen initierade förändringen kom det som ett direkt krav från politikerna.
Mellanchefernas upplevelser av medarbetarna var att medarbetarna var
förändringsbenägna och mer öppna för förändringar på sju av vårdcentralerna än på de
andra två vårdcentralerna. Det fanns mer oro och motstånd hos de vårdcentraler där
mellanchefen hade beslutat om organisationsförändringen innan medarbetarna direkt
involverades i beslutet. Genom att involvera medarbetare redan i planeringen av en
förändringsprocess kan det motverka oro och motstånd och istället främja
förändringsklimatet. Detta stödjs av Dawson (2003) som menar att redan vid planeringen
av förändringen är det av vikt att bland annat åsikter och reaktioner tas hänsyn till. Det
har visat sig vara av betydande vikt att medarbetarna involveras redan vid planeringen av
förändringen. Bland annat visar det sig genom förändringen som togs upp av mellanchef
G, H och I, då medarbetarna involverades redan innan beslutet var taget.
Förändringsarbetet får sällan önskad effekt om inte cheferna lyckas möta medarbetarnas
förståelse och acceptans, anser Svenningsson och Sörgärde (2015), vilket även kan vara
en utmaning då mellanchefer oftast befinner sig i en tvetydig situation mellan ledning och
medarbetare (Raelin & Cataldo, 2011). Mellanchef F beskrev att det är viktigt att inte
glömma bort sin roll som arbetsgivare och att kunna försvara både uppåt mot ledning och
neråt åt medarbetare. Enligt Bryant och Stensaker (2011) finns det risk att
kommunikationsflöden begränsas, vilket F bemöter med att försöka fånga upp alla parters
intressen och bemöta de olika förväntningarna genom att ta ställning till båda sidorna.
Genom att lyssna på alla olika parters intressen i förändringen kan det då också vara
enklare att bemöta förväntningar, vilket vi såg att när mellanchefen tar på sig den legitima
rollen bidrar det till goda kommunikationsflöden och ett bättre förändringsklimat.
Det är även av vikt enligt DiFonzo och Bordia (1989) att information delges till
medarbetarna från mellanchefen som primär budgivare, för att inte skada förtroendet. Om
inte mellanchefen tar sin roll mellan ledning och medarbetare så kan en viss distans
48

skapas i kommunikationsflödena. Kopplat till mellanchef E:s fall där verksamhetschefen
var frånvarande så skapades en distans då ledningen inte tycktes bemöta medarbetarnas
reaktioner och åsikter. I nuläget på vårdcentralen har stabiliserats med en närvarande
verksamhetschef som tar sig an ledarrollen mer än den tidigare. E:s fall visar alltså på att
ledarskapet är en viktig del i chefspositionen, för att kunna skapa goda flöden gällande
kommunikationen i verksamheten. Även genom att kunna bemöta sina anställdas åsikter
och reaktioner kan bidra till att en involvering sker då medarbetarna kan känna sig hörda.
Om reaktioner inte bemöts så kan utfallet bli precis som i E:s fall, att personalen slutar,
vilket tyder på kommunikationen och involveringen är viktig.
Raelin och Cataldo (2011) menar att mellanchefer kan stärka sina medarbetares vilja
och engagemang genom att själva återspegla engagemang. Utifrån mellanchefernas svar
anser vi att förändringsbenägenheten hos samtliga är av högre grad, vilket då även kan
bidra till ett ökat engagemang hos medarbetare. Om en mellanchef däremot inte är
förändringsbenägen så kommer detta att återspeglas till medarbetarna, vilket då inte
kommer att bidra till en positiv förändring i verksamheten. I mellanchef C:s fall var
medarbetarna inte lika förändringsbenägna som i övriga fall, vilket skulle kunna bero på
att C inte lyckades återspegla sitt engagemang till medarbetarna. Det kan här vara en
bidragande faktor att C själv kom med en lösning på problemet utan att involvera
medarbetarna i den delen av förändringsprocessen. I studien såg vi att majoriteten av
förändringsinitiativen kom från medarbetarna själva. Antingen genom att medarbetarna
uttryckte att det fanns ett problem eller att de rentav har identifierat problemet och själva
kommit med en lösning på problemet. Det har spelat stor roll att mellancheferna i studien
har tagit tillvara på medarbetarnas förändringsinitiativ, då det har visat sig gynnat
förändringsklimatet och förändringsprocessen.

5.2 Kommunikation & involvering
Under studiens gång såg vi att mellancheferna använde sig i hög grad av informell
kommunikation. Nationalencyklopedin definierar begreppet informell som “ informell
säger man om något som inte behöver hålla sig till vissa bestämda former” (Informell,
u.å.). När kommunikationen sker utanför den formella strukturen, exempelvis utanför
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formella möten, ser vi som informell kommunikation. Det har visat sig bland annat när
mellancheferna upplever sig prata fritt om förändringar i bland annat korridoren och vid
kaffemaskinen.
Lewins (1951) första steg i förändringsmodellen menar att det är viktigt att tina upp, i
detta fall att kommunicera, med medarbetarna i ett tidigt skede. Mellanchef C berättade
om att formella möten ägde rum där delaktighet försökte att uppnås. Det som skiljer C:s
upplevelse ifrån de andra är att de har signalerat om att de i större utsträckning har använt
sig av informell kommunikation än vad som framkom att C gjorde. Vi menar att även
detta har påverkat att medarbetarna hos C visade oro och motstånd. De andra
mellancheferna har, i större utsträckning, använt sig av informell kommunikation vilket
har visat sig bidra till involvering och delaktighet hos deras medarbetare. Vi ser att när en
informell kommunikation används öppnar det upp för en tvåvägskommunikation och
medarbetare kan därmed involveras och görs delaktiga i processen på ett naturligt sätt.
Det bidrar till att allas olika infallsvinklar på förändringen bearbetas och det gynnar
förändringsklimatet på lång sikt då det skapar förtroende mellan parterna som är
delaktiga.
Dent och Goldberg (1999) menar att motstånd troligtvis kommer att uppstå bland
medarbetarna om det inte skapas någon förståelse kring varför och hur förändringen ska
genomföras. Mellancheferna i studien förklarar att de anser det viktigt att involvera
medarbetarna i ett så tidigt skede som det går, vilket även Welford (2006) anser vara en
av grunderna för att kunna nå ett framgångsrikt förändringsklimat och resultat.
Mellancheferna menar att delaktighet och involvering ska ske från start då de anser att
medarbetarna på så vis lättare kan acceptera förändringen. Detta stödjs av Kykyri et al.
(2010) som menar att involvering, delaktighet samt kommunikation i processen minskar
oro och stress. Mellancheferna involverade medarbetarna på olika sätt varav majoriteten
föredrog att redan innan beslutet var taget informellt informera om förändringen till
medarbetarna. Mellanchef H stack ut i frågan, men menade att beroende av beröringsgrad
så kan förändringen kommuniceras ut olika, dock i senaste stund när beslutet är taget. Vi
ser att det beror på att H inte var lika involverad i processen. Mellanchef A upplever att
det är viktigt att både berörda och oberörda medarbetare förstår varför vissa insatser görs,
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även fast de direkt inte är insatta i processerna. Den informella kommunikationen som
fördes, bidrog till att skapa förståelse bland medarbetarna.
I mellanchef A, C, E och H:s fall kommunicerades förändringen formellt i grupp. Vi ser
att oron och motståndet som grupperna visade kunde ha undvikits genom att föra
kommunikation om förändringen även på individnivå. Detta för att de lättare skulle kunna
få förståelse för förändringen genom att de blev lyssnade på. Dent och Goldberg (1999)
menar att ibland kan det vara viktigt att inte ta all information i helgrupp, utan att skapa
en tvåvägskommunikation med varje enskild medarbetare. I A, C, E och H:s fall skulle
det kunna vara så att de har anpassat kommunikationen utifrån vad de anser att
medarbetarna vill ha. I H:s fall var medarbetarna väldigt förändringsbenägna och tyckte
att förändringen var positiv, vilket avspeglar att den formella delgivningen av information
i grupp var anpassad till medarbetarna. A hade ett formellt enskilt samtal med berörd
person innan beslutet formellt kommunicerades ut till hela personalstyrkan. Dock ser vi
att i C och E:s fall så skulle en bidragande faktor till oron och motståndet som uppstod
vara just för att mellancheferna missanpassat kommunikationen utifrån arbetsgruppen.
Det är därav viktigt att bemöta individer på olika nivåer utifrån dennes behov.
Vi såg även hos andra mellancheferna att de använde sig i stor grad av informell
kommunikation med enskilda individer, vilket gjordes för att förankra idéer och tankar
om förändringen. Johansson och Heide (2008) anser att den interna kommunikationen är
en faktor som spelar stor roll i förändringens utfall. Vi såg att mellancheferna hade stor
tilltro till kommunikationen, dels den formella och dels den informella kommunikationen.
Flera mellanchefer har använt sig av informell muntlig kommunikation i stor
utsträckning. Vi menar att de använder den som ett verktyg för att mjuka upp personalen
och vi kopplar detta till att mellancheferna har anpassat sin interna kommunikation till
den form som passar medarbetarna bäst, i dessa fall till den informella kommunikationen.
Det kan vara viktigt att använda den informella muntliga kommunikationen med viss
försiktighet gällande informationsdelgivning, då en alltför ofta använd informell muntlig
kommunikation kan påverka innehållet beroende på sändarens mening och mottagarens
tolkning. Vid en mer informell delgivning av information kan delar av innehållet
glömmas bort, vilket bidrar till att alla medarbetare då inte får samma information. Vi
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anser att informellt utbyte gagnar alla parter, såsom organisation, medarbetare och chef
då det skapar mening, innehåll och förståelse för förändringen.
Alla mellanchefer informerade de berörda medarbetarna före förändringen. Alltså
kommunicerades idén ut i mindre grupper innan det presenterades formellt på ett
gemensamt APT. I olika grad visste alltså de berörda om att förändringen skulle ske före
det stora APT mötet där förändringen presenterades formellt. Mellanchef B informerade
arbetsgruppen varje morgon om förändringar som var på gång och gjorde detta under hela
förändringsprocessen. B:s informationsväg skiljde sig markant mot de andra
mellancheferna som hade möten i mindre grupper samt inte lika frekvent. B menade att
genom att upprätthålla rutiner för en ständig pågående dialog med medarbetarna främjas
förändringsklimatet, vilket kan likställas med Heide et al. (2008) antagande om att
kommunikation ses som en process snarare än ett tillstånd. Medarbetarna får därmed vara
med och påverka vilket skapar delaktighet och involvering i ett mycket tidigt stadie. B
menar att det är detta framgångskonceptet som gör att vårdcentralen har fått behålla sina
patienter och även utökat antal listade patienter, vilket bidrar till att vårdcentralen är
störst inom länet. Brown et al. (2017) menar att informationsgivande kan bidra till att
minska osäkerhet bland medarbetarna och det är av vikt att informera relevant
information för att öka reaktioner till det positiva istället för negativa. Utöver B:s fall har
detta även visat sig i studien genom att alla mellancheferna menar att information delges
och att åsikter är viktiga att bemöta för att skapa förståelse och delaktighet. Lewin (1951)
menar att det är viktigt att engagera och involvera medarbetarna i hela processen, vilket
framkom då de flesta mellanchefer upplever att involvering och delgivning har lagts
mycket fokus på för att få medarbetarna engagerade. Sammantaget upplever studiens
mellanchefer att deras medarbetare ska kunna känna delaktighet och att de blir lyssnade
på genom hela processen. Lewin (1951) påvisar i genomförandefasen att medarbetarnas
engagemang är av vikt för att kunna gå vidare i förändringsprocessen, vilket
mellancheferna upplever är en viktig del men att det också är svårt att få alla medarbetare
engagerade i processen.
Draft och Lengel (1986) diskuterar att beroende på aktuell information så kan olika
kommunikationskanaler användas. Mellancheferna i studien har sammantaget föredragit
den muntliga kommunikationskanalen ansikte mot ansikte som Jacobsen och Thorsvik
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(2002) såg som den mest innehållsrika kommunikationskanalen. Flertalet av
mellancheferna ansåg även att en skriftlig kommunikation som mejlutskick kan
komplettera den muntliga delgivningen av informationen. Både Brown et al. (2017) samt
Draft och Lengel (1986) menar att delgivning av relevant och aktuell information till
medarbetarna är av vikt vid förändringsprocesser. Studiens mellanchefer har, i olika
omfattning, delgivit personalen med relevant information samt att den primära
kommunikationen har skett muntligt. Mellanchef D upplevde att det ibland inte går att
delge relevant information innan hen själv har fått en helhetsbild över informationen.
Genom att delge relevant information så kan risken för osäkerhet minska menar D och då
kan det vara värt att vänta tills eventuella följdfrågor och reaktioner kan bemötas. En
direktkontakt med medarbetaren via kommunikation ansikte mot ansikte anser Draft och
Lengel (1986) är att föredra då det ges möjlighet till omedelbar feedback, vilket stödjer
mellanchefernas upplevelser och framförallt mellanchef D:s upplevelse av delgivning av
information. Shannon och Weaver (1963) menar att olika sorters brus kan uppstå
beroende på vilka kommunikationskanaler som används. Bruset i D:s fall är mottagarens
reaktion som kan uppstå om sändaren använder kommunikationskanalen med
ofullständig information. Andra sorters brus som har visat sig genom mellanchefernas
svar är de reaktioner som medarbetare har uppvisat gällande förändringarna.
Reaktionerna som brus skulle då kunna bemötas lättare via en muntlig kommunikation
ansikte mot ansikte, vilket vi har sett att de flesta mellancheferna föredrar.
Coghlan och McAuliffe (2003) menar att goda kommunikationsflöden är givet vid
förändringsprocesser för att medarbetarna ska känna engagemang och få en positiv
inställning till förändringen. Medarbetarna på vårdcentralen som mellanchef F arbetar på,
hade tidigare haft en ledare som var frånvarande, vilket gjorde arbetsgruppen mycket
förändringsbenägen. F menar att medarbetarna längtade efter förändring till det bättre,
vilket bidrog till att förändringsklimatet var gynnsamt. Enligt Gilley et.al (2009) ska
ledaren främja välbefinnandet och klimatet på arbetsplatsen vilket tillsättningen av
mellanchef F bidrog till. F upplevde sig ge medarbetarna en acceptans att uttrycka sina
idéer och tankar och vilket Saksvik et al. (2007) menar bidrar till att känslan för
delaktighet och inflytande ökar, samtidigt som F menade att det bidrog till positiva
reaktioner för förändringen. Mellanchef A beskrev sig själv fungera som en koordinator i
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involverandet av medarbetarna genom att koppla ihop behovet av att skapa goda flöden i
förändringsprocessen med medarbetarnas behov av delaktighet. Mellanchef A menade att
det är viktigt att som chef ta ansvar till situationen och eventuella reaktioner som kan
uppstå. Rouleau (2005) menar att mellanchefers roll i förändringsprocesser är att
engagera och involvera medarbetare, vilket stödjer det som framkom i vår studie då alla
mellancheferna ansåg att involvering och delaktighet av medarbetare är viktigt. Även om
involveringen av medarbetare har skett på lite olika sätt så har mellancheferna uttryckt att
de är öppna och uppmuntrar engagemang och involvering. Mellanchef B anser sig
bedriva sin vårdcentral med engagerade medarbetare som överlag har en positiv
inställning till förändring. B upplevde att individer som inte är förändringsbenägna, trivs
inte med att arbeta på vårdcentralen och drar sig därför bort. Vi anser att detta kan vara en
bidragande faktor till den höga delaktigheten i förändringsprocesser bland
personalstyrkan, på grund av den homogenitet som finns på arbetsplatsen.
Brown et al. (2017) menar att organisationsförändringar tenderar att misslyckas då
personalens reaktioner underskattas. Vi såg att mellancheferna hade olika hade olika
uppfattningar om hur reaktioner ska mötas. Mellancheferna G, H och I bemötte motstånd
med att lyssna på reaktionerna. De lyssnade aktivt på medarbetarna men ingen tid
ägnades åt att försöka övertala dem att vara med i öppnandet av en ny mottagning.
Medarbetarna fick istället mer tid till att arbeta med andra uppgifter som skapades. Hos
mellanchef E såg vi att verksamheten agerade reaktivt istället för proaktivt vilket fick till
följd att personalen började säga upp sig. Medarbetarna fick inte vara delaktiga i
förändringen, fick inte påverka sin situation och de fick inte gehör för sina problem när
dessa lyftes till högre ledning. En del av mellancheferna nämnde att det ibland kan vara
omöjligt att vända en negativ reaktion till en positiv, vilket då har gjort att fokus har lagts
mer på att engagerade medarbetare som är positiva till förändringen. Mellancheferna D,
G, och H menade att om tid fokuseras på de medarbetare som är positiva till förändringen
så kan motivationen hållas uppe och processen kan drivas framåt. Mellanchef D menade
även att de som är positiva kan användas som verktyg för att påverka de medarbetare som
är negativa till förändringen. Sammantaget anser vi att kommunikation är ett verktyg som
behöver användas kontinuerligt. Det är viktigt att ha ett förändringsklimat på
verksamheten som främjar kommunikationsflöden.
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5.3 Uppföljning & utmaning
Det sista steget ”nedfrysning” i Lewins (1951) förändringsmodell innebär att
förändringen är genomförd och det nya arbetssättet ska förankras, vilket vi har kopplat till
uppföljning och utvärdering i vår studie. Vi anser att uppföljning och utvärdering är ett
sätt att se om förändringen är integrerad i verksamheten. Vi menar att det är av vikt att
utvärdera samt följa upp för att inte falla tillbaka i gamla mönster. Åtta av mellancheferna
arbetar frekvent med uppföljning och utvärdering främst via formella möten. Genom att
föra en dialog kring uppföljning och utvärdering ser vi att det går att lyfta fram lärdomar
som kan nyttjas i nästa förändring. Det är främst på APT och formella möten som
kommunikationen med medarbetarna om uppföljning och utvärdering tas upp. De flesta
mellancheferna beskriver även att uppföljning samt utvärdering sker antingen ständigt i
processen eller vid behov. En mellanchef (B) stack ut i att inte se nyttan av att följa upp.
B beskrev det som att det är endast vid situationer som när det körs fast helt som kräver
en snabb blick bakåt om det hindrar vägen framåt. Viss utvärdering sker under varje dags
morgonmöte, där B kopplar tillbaka till medarbetarna och får inputs från dem. Det är den
formella uppföljningen och utvärderingen som B anser inte ha något mervärde. Vi finner
B:s beskrivning av uppföljning anmärkningsvärd då det i jämförelse med de andra
mellancheferna skiljer sig markant med att inte se nyttan i uppföljning och utvärdering.
Trots synen på uppföljning har B flest antal listade patienter hos sig i regionen B verkar i,
vilket indikerar på att B:s ledarskap ändå visar ett framgångskoncept för både personal
och patientlistningen. Morgonmötena som B har med sina medarbetare kan ses som en
ersättning till att ha en mer utförlig dokumentation kring förändringsprocesserna då det
istället blir en tvåvägskommunikation med direkt feedback. På så vis kan det vara så att B
undviker stora fallgropar i förändringen, eftersom korrigeringar sker ständigt och
erfarenheten tas med till kommande förändringar. Harding et al. (2014) menar att
mellanchefer har till uppgift att kontrollera och styra medarbetarna till att organisationens
krav uppfylls, vilket utvärdering och uppföljning kan vara en del av. Uppföljningen och
utvärderingen presenterades på formella APT av samtliga mellanchefer, vilket gav en
direkt inblick i vad som har gjorts bra och vad som kunde göras bättre. På så vis kan
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medarbetarna både bli delaktiga och få en chans att göra bättre ifrån sig. Gilley et al.
(2008) påstår att mellanchefens ledarskap har en stor betydelse för hur förändringen
uppfattas av medarbetarna. Uppföljning och utvärdering kan därför ses som ett sätt att
skapa förståelse för medarbetarna om hur och vad förändringen har bidragit med. B har
exempelvis valt att lägga utvärdering under morgonmöten varje dag. De andra
mellancheferna har haft andra formella strategier för att följa upp och utvärdera.
Sammantaget har mellancheferna på något sätt modifierat sitt ledarskap för att kunna
möta eller hantera sina medarbetare för att skapa förståelse.
Den största utmaningen som fem av mellancheferna anser är svårigheten i att få
medarbetarna att förstå det som egentligen menas med det som sägs. Det faktiska
budskapet är tolkningsbart beroende på vem mottagaren är. Ovanstående utgör stöd för
Shannon och Weavers (1963) kommunikationsmodell, som bekräftar utmaningarna som
studiens mellanchefer nämnt. Sändaren ska förmedla information till olika mottagare,
som alla har chansen att tolka informationen fritt. Tolkningen av informationen kan ses
som ett brus som uppstår då uppfattningen om informationen kanske inte är detsamma
som sändaren menat. För att bemöta utmaningarna med informationsdelgivning menar
flertalet mellanchefer att det är mycket viktigt att vara tydlig. Genom att modifiera sitt
ledarskap till rådande situation menar Gilley et al. (2008) att förändringsarbete kan drivas
framåt tillsammans med medarbetarna. I de flesta av mellanchefernas fall var det att
anpassa kommunikationen beroende på individen som pratas med. Coghlan och
McAuliffe (2003) menar att det är viktigt att kunna hantera förändringar på varje nivå i
verksamheten. Här ser vi att det är av vikt att mellanchefen kan hantera de olika nivåerna
inom verksamheten för att kunna skapa förståelsen bland medarbetare och för att främja
förändringsklimatet. Flera av mellancheferna gjorde detta genom bland annat ha möten
som kan likställas med teamnivån samt då enskilda individmöten har visat sig genom
bland annat mellanchef F:s "lära-känna-samtal" och mellanchef A:s enskilda samtal med
den berörda personen om förändringen.
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5.4 Avslutande diskussion
Syftet med studien var att ge ökad förståelse för hur mellanchefer kommunicerar i
förändringsprocesser och hur de involverar sina medarbetare i förändringen för att gynna
förändringsklimatet. För att besvara syftet ställdes två problemfrågor, vilka har
formulerats:
-

Hur upplever mellanchefer inom primärvården att de kommunicerar med
medarbetare i förändringsprocesser?

-

Hur involverar mellanchefer medarbetare i förändringsprocesser för att främja
förändringsklimatet?

Med utgångspunkt i problemformuleringen har empiri samlats in som har gett en ökad
förståelse utifrån mellanchefers upplevelse av kommunikation i förändring. Tidigare
forskning visar sammantaget på att det är av vikt att ha en levande kommunikation
mellan alla parter inom verksamheten samt att involvering och delaktighet av
medarbetare i förändringsprocesser bidrar till ökad förståelse och positivitet kring
förändringen. Studiens mellanchefer har sammantaget upplevt att kommunikationen och
involveringen av medarbetare är viktigt för att kunna driva förändringsprocessen framåt.
Gällande kommunikationen anser majoriteten av mellancheferna att det är en process som
ständigt ska pågå, främst genom en kombination mellan informell och formell
kommunikation. Det har kommit fram i våra intervjuer att den informella
kommunikationen används frekvent, då mellancheferna kommunicerade muntligt i stor
utsträckning för att förankra idéer hos medarbetarna. Mellancheferna såg medarbetarna
som det stora verktyget till att utveckla idéer och förändringar och var snabba att fånga
upp medarbetarnas förslag. Dawsons (2003) forskning påvisar att kommunikationen bör
vara centralt grundläggande under hela förändringsprocessen. Mellancheferna upplever
att kommunikation är en viktig del för att ta tillvara på medarbetarnas åsikter och
kommunicerar därefter. Förändringar anses av mellancheferna utgöra stor påverkan på
verksamheten, vilket motiverar till att förändringsbeslutet ska vara väl förankrade även
hos medarbetare innan beslutet är taget. Överlag fanns en stor förändringsbenägenhet hos
mellancheferna och de signalerade även om att medarbetarna var positivt inställda till
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förändringar, dock med något undantag. En bidragande faktor till det positiva klimatet
kan ha varit, som vi ser det, att utbildningsnivån är hög hos stora delar av arbetsgrupperna
på vårdcentralerna och att det i de flesta fall fanns en positiv syn kring förbättringsarbete.
I de fall där det positiva arbetsklimatet inte var lika utbrett såg vi att den formella
kommunikationen var framträdande framför den informella. Mellanchef C hade en
gedigen ledarerfarenhet men trots detta så saknades förändringsbenägenheten hos
medarbetarna. Att den informella kommunikationen inte fanns i lika stor utsträckning
som hos de som hade ett bättre förändringsklimat behöver inte enbart betyda att
mellanchefen avstod från att vara informell. Det kan ha funnits andra bakomliggande
orsaker till förändringsmotståndet. Medarbetarna kan ha haft dåliga erfarenheter av
tidigare chefers ledarskap och eller missriktade/misslyckade förändringar där de inte har
involverat personalen eller motiverat förändringen. Därför ser vi att det är av vikt att inte
bara titta linjärt på Lewins (1951) förändringsmodell, då man kan gå miste om olika
förutsättningar som specifika arbetsgrupperna har.
Involvering av medarbetare har skett på olika sätt men majoriteten använde sina
medarbetare som verktyg för att utveckla idéer. En av mellancheferna beskrev det
tydligast genom att förändringsprocessen kan liknas med att så ett frö. Fröet får ligga och
gro för att sedan växa med medarbetarna som har rätt förutsättningar (kunskap) till att
utveckla det. Två av mellancheferna anser att involvering var viktigt men de tillämpade
det inte i den omfattning som de andra mellancheferna gjorde. Vilket, som vi tidigare
nämnt, kan bero på tidigare dåliga erfarenheter som arbetsgruppen har mött.
Vår studie baserades på hur mellanchefer upplever sig kommunicera, involvera samt
hur de uppmuntrar medarbetare till delaktighet i förändringsarbete. Sammantaget såg vi
att alla mellanchefer var väl medvetna om hur de arbetade med sin kommunikation i
förändringsarbete. Det som framkom i studien var att utöver delaktighet och involvering,
som var vår utgångspunkt i kommunikationen i förändringsarbete, så har även informell
kommunikation visat sig spela stor roll för medarbetarnas förändringsbenägenhet. Vår
tidigare presenterade analysmodell justeras därför för att anpassas utefter studien.
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Figur 4: En bearbetad modell som illustrerar att informell muntlig kommunikation och
förändringsinitiativ från medarbetare anses empiriskt vara viktiga komponenter för att bidra till
förändringsklimatet.

Det som vi kan konstatera utifrån studien är att samtliga mellanchefer styrker att
involvering och kommunikation mellan mellanchefen och medarbetaren är av vikt vid
organisationsförändringar. Studien visade även på att andra faktorer utöver involvering
och kommunikation har betydelse för hur förändringsklimatet utvecklas. De faktorer som
vi har sett ha stor betydelse handlar om den informella muntliga kommunikationen samt
då förändringsinitiativet kommer från medarbetarna själva. Majoriteten av
mellancheferna har använt informell muntlig kommunikation i större utsträckning, vilket
vi har sett har en koppling till den positivitet till förändring som rådde på de vårdcentraler
som utnyttjade detta. En bidragande faktor till förändringsklimatet har även visat sig vara
då förändringsinitiativet erhålls från medarbetarna själva. Vi har därav valt att utveckla
vår analysmodell med informell kommunikation samt en koppling mellan medarbetare
och förändringsinitiativ för att komplettera den befintliga modellen.
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6. Slutsats
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och
problemformulering. Kapitlet kommer att avslutas med praktiska rekommendationer,
kritik till studien och förslag till vidare forskning.

6.1 Studiens slutsatser

1. När förändringsinitiativet kommer direkt från medarbetare blir
förändringsbenägenheten större
Vår studie har visat att där det fanns ett förändringsmotstånd från medarbetarna har
initiativet till förändringen kommit från mellanchefen själv. Det allra bästa är att
medarbetarna själva kommer med idén till förändringen, bland annat för att undvika
förändringsmotstånd. Detta styrks i vår studie av att mellancheferna menade att det fanns
en starkare förändringsbenägenhet på de vårdcentraler där medarbetarna själva kom med
initiativet till förändringen. Vi är medvetna om att det krävs att mellanchefen identifierar
behov och svagheter men genom att involvera medarbetarna i ett tidigt skede menar vi att
det går att stärka förändringsbenägenheten och förändringsklimatet.

2. Informell kommunikation främjar förändringsbenägenheten hos
medarbetarna
Studien har visat att mellancheferna som använt sig av en informell kommunikation i
större utsträckning upplever sina medarbetare som förändringsbenägna. Majoriteten av
mellancheferna har tillämpat en kombination av informell och formell kommunikation,
vilket vi ser som att mellancheferna modifierar sitt ledarskap och anpassar den interna
kommunikationen till medarbetarna. Alla mellanchefer sammantaget upplever att den
interna kommunikationen bäst framförs via den muntliga kommunikationskanalen. När
informell kommunikation användes signalerade mellancheferna att en mer
meningsskapande syn på kommunikation uppstod mellan mellanchefer och medarbetare.
För att utveckla och driva organisationen framåt tillsammans är det därför av vikt att
tillämpa en meningsskapande syn på kommunikationen.
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3. Involverade och delaktiga medarbetare bidrar till ett gott
förändringsklimat
Sammantaget såg vi att när medarbetarna involverades och fick vara delaktiga tidigt i
förändringsprocessen upplevde mellancheferna ett positivt förändringsklimat. När
medarbetarna blev involverade och delaktiga skapas en förståelse kring varför
förändringen ska genomföras, vilket mellancheferna upplevde att medarbetarna kan se
som en chans att påverka och samt bidra med sina kunskaper. Involveringen och
delaktighet av medarbetarna synliggjordes i vår studie dels via informell kommunikation
och dels via när förändringsinitiativet kom från medarbetarna själva. Genom att
medarbetarna initierar till förändring bidrog det till involvering samt att den informella
kommunikationen skapade utrymme för en tvåvägskommunikation där mellancheferna
gjorde medarbetarna delaktiga.

6.2 Praktiska rekommendationer
Den kvalitativa metoden, som använts i vår studie lägger mer fokus på ett djup snarare än
en bredd i resultatet, vilket gör att generalisering av resultatet blir svårt att uppnå med en
kvalitativ metod. Resultatet av vår studie är giltigt i den kontext som vi har undersökt,
men då vi har sökt efter det unika i varje respondent, så kan resultatet skilja sig om
studien hade gjorts om. Därmed kan det finnas svårigheter med överförbarheten av
resultatet inte appliceras i en annan eller liknande kontext. Trots att överförbarheten inte
går att uppnå så är det däremot inte omöjligt att diskutera vad studien har bidragit med.
Organisationsförändringar förekommer inom alla olika organisationer och branscher i
samhället. Globaliseringen, den tekniska utvecklingen, innovationer och den ekonomiska
turbulensen gör sammantaget att organisationer måste anpassa sig och förändra sig för att
överleva. Vår studie gjordes inom primärvården men då förändringar inte är begränsat till
en specifik bransch kan resultatet ändå vara värdefullt för praktiker i andra
organisationer. Genom att vara medveten om att kommunikation är en bidragande faktor
till förändringsbenägenheten hos medarbetarna kan praktiker underlätta
förändringsarbetet genom att kommunicera väl. Den informella och formella
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kommunikationen har visat sig vara framgångsrik när den kombineras. Därav är det av
vikt för förändringsklimatet att kombinera informell och formell kommunikation. Det har
även visat sig att det är av vikt att mellanchefer använder rätt kommunikationskanal när
de kommunicerar med medarbetarna. Den muntliga kommunikationskanalen har visat sig
användas till fördel vid både individuella möten och i gruppmöten. Därför är det att
föredra att mellanchefer anpassar sitt ledarskap och sin kommunikation utifrån
medarbetarnas behov. Genom att anpassa kommunikationen till den rådande
arbetsgruppen kan förändringsklimatet gynnas och därav ser vi att resultatet kan
appliceras på olika organisationer och branscher även utanför primärvården. För att
kunna skapa så bra kommunikationsflöden och förändringsklimat som möjligt, är det av
vikt att mellanchefen har kännedom om hur varje individ och grupp ska bemötas.

6.3 Etiska och samhälleliga reflektioner
Under studiens gång framgick att förbättringsarbete för tillgängligheten var de
organisationsförändringar som sammantaget hade genomförts på vårdcentralerna. En god
kommunikation främjar klimatet på arbetsplatsen och det goda förändringsklimatet
gynnar inte bara kommunikationen internt utan är även en tillgång för patienternas skull.
Genom att det bland annat finns en god kommunikation kan målet för primärvården som
definieras i HSL om en god vård för befolkningen uppnås. Befolkningen i Sverige har en
valfrihet att välja vid vilken vårdcentral de vill lista sig vid. Att vårdcentraler har
möjligheten att genomföra förändringar som bidrar till en ökad tillgänglighet för patienter
blir då en faktor som inte bara gynnar verksamheten och dess anställda, utan även
patienterna. Om inte vårdcentralen lyckas möta patienternas förväntningar gällande
tillgängligheten riskerar vårdcentralen att förlora sina patienter och därmed sitt uppdrag
som vårdgivare. Politikerna ställer krav om vart och hur primärvården ska rikta sina
insatser, vilket kan bli problematiskt för mellancheferna att motivera insatserna för
medarbetarna som kanske inte ser nyttan med insatsen. Därav ser vi att det är desto
viktigare att mellanchefer har en god kommunikation med sina medarbetare för att skapa
ett gott förändringsklimat.
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6.4 Kritik till studien
Då studien undersöker kommunikation i förändringsprocesser utifrån mellanchefens
perspektiv så saknas en viktig del för att fullgöra konstateranden. Medarbetarens
perspektiv hade varit en viktig aspekt för att få bekräftat att de olika perspektiven möter
varandra, med avsikt att öka tillförlitligheten. En annan aspekt vi har diskuterat under
studiens gång är huruvida resultatet är tillförlitligt eller ej. Vårt resultat bygger på vår
insamlade empiri som våra respondenter har delat med sig av. Vi har riktat in oss på
enbart primärvården, vilket kan ses som en styrka i sig att isolerat titta på en bransch med
liknande struktur. Det går inte att bortse ifrån att resultatet skulle kunna ha blivit
annorlunda om vi inkluderat flera olika mellanchefer från olika branscher utanför
primärvården och/eller medarbetare i studien. Flera av våra respondenter hade liknande
synsätt på kommunikation och involvering i förändringsprocesser, vilket gjorde att
likheterna mellan respondenterna blev större än skillnaderna. Empirin har därmed
bidragit till ett större djup än om upplevelserna hade varit mer spridda, samtidigt som det
hade varit intressant att få in fler olikheter.

6.5 Förslag till vidare forskning
Vår studie visade att de mellanchefer inom primärvården som använde sig av informell
kommunikation i större utsträckning, var också de som hade medarbetare med större
förändringsbenägenhet. För att få en bredare förståelse om hur kommunikationen i
organisationsförändringar fungerar mellan mellanchefer och medarbetare finner vi det
intressant att även inkludera medarbetare i studien. Förslag till vidare forskning blir
därför att inkludera medarbetare för att få ett ännu större djup och en viss bredd i studien.

63

Referenslista
Brown, M., Kulik, C. T., Cregan, C., & Metz, I. (2017). Understanding The ChangeCynicism Cycle: The Role of HR. Human Resource Management, Vol. 52, No. 1, pp. 524.

Bryant, M., & Stensaker, I. (2011). The Competing Roles of Middle Management:
Negotiated Order In the Context of Change. Journal of Change Management, Vol. 11,
No. 3, 353-373.

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm:
Liber AB.

Coghlan, D., & McAuliffe, E. (2003). Changing Healthcare Organizations. Blackhall
Publishing, Dublin.

Dawson, P. (2003). Understanding organizational change: the contemporary experience
of people at work. London: Sage Publications.

Dent, B., E. & Goldberg S., G. (1999). Challenging ''Resistance to Change''. The Journal
of Applied Behavioral Science, Vol. 35, No. 1, pp. 25-41.

DiFonzo, N., & Bordia, P. (1998). A tale of two Corporations: Managing uncertainty
during organizational change. Human Resource Management, Vol. 37, No. 3-4, pp. 295303.

Draft, L. R., & Lengel, H. R. (1986). Organizational Information Requirements, Media
Richness and Structural Design. Management Science, Vol. 32, No. 5, pp. 554-571.

64

Eksell, J., & Thelander, Å. (2014). Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation.
Lund: Studentlitteratur AB.

Ghauri, P., & Grønhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies (4:e uppl.).
Essex: Pearson Education Limited.

Gilley, A., Dixon, P., & Gilley. J. W. (2008). Characteristics of leadership effectiveness:
Implementing change and driving innovation in organizations. Wiley InterScience, Vol.
19, No. 2, pp. 153-169.

Gilley, A. Gilley, W. J., & McMillan, S. H. (2009). Organizational Change: Motivation,
Communication, and Leadership Effectiveness. InterScience, Vol. 21, No. 4, pp. 75-94.

Harding, N., Lee, H., & Ford, J. (2014). Who is 'the middle manager'?. Human Relations,
Vol. 67, No. 10, pp. 1213-1237.

Heide, M., & Johansson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer.
Malmö: Liber AB.

Informell [u.å.]. Nationalencyklopedin.
http://www.ne.se.login.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/informell
(hämtad 2017-06-06).

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför?. Lund: Studentlitteratur AB.

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar (2:e
upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.

Johansson, C., & Heide, M. (2008). Speaking of change: three communication
approaches in studies of organizational change. Corporate Communications, Vol.13, No.
3, pp. 288-305.
65

Kykyri, V-L., Puutio, R., & Wahlström, J. (2010). Inviting Participation in
Organizational Change Through Ownership Talk. The Journal of Applied Behavioral
Science. Vol. 46, No. 1, pp. 92-118.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science. New York: HarperCollins.

Ledarskap [u.å.]. Nationalencyklopedin.
http://www.ne.se.login.libraryproxy.his.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ledarskap
(hämtad 2017-03-07).
Raelin, J. D., & Cataldo, C. G. (2011). Whither Middle Management? Empowering
Interface and the Failure of Organizational Change. Journal of Change Management,
Vol. 11, No. 4, pp. 481-507.

Rouleau, L. (2005). Micro-Practices of Strategic Sensmaking and Sensgiving: How
Middle Managers Interpret and Sell Change Every Day. Journal of Management Studies,
Vol. 42, No. 7, pp. 1413-1441.

Saksvik, P., Tvedt, S., Nytro, K., Andersen, G., Andersen, T. & Buvik, M. (2007).
Developing criteria for healthy organizational change. Work and Stress, Vol. 21, No. 3,
pp. 243-263.

SFS 1982:763, Hälso- och sjukvårdslagen.

Shannon, C. E. & Weaver, W. (1963). The mathematical theory of communication.
Urbana: University of Illinois Press.

Sveningsson, S., & Sörgärde, N. (2015). Organisationsförändring - hur, vad och varför?
Lund: Studentlitteratur AB.

66

Vårdcentral [u.å]. Nationalencyklopedin
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/v%C3%A5rdcentral (hämtad
2017-04-27).
Welford, C. (2006). Change management and quality. Nursing Management UK, Vol. 13,
No. 5, pp. 23-25.

67

Bilaga 1 Intervjuguide
Demografiska frågor
-

Hur är verksamheten organiserad här på er vårdcentral
Hur länge har du haft din chefsposition här?
Hur många medarbetare har du under ditt ansvar?
Har du haft andra tjänster med chefsansvar som innebar förändringsarbete? I så
fall hur länge?
Vad har du för utbildningsbakgrund?

Förändring - Ex. Uppdatering/implementering av datorsystem, organisationsförändringar,
nya rutiner m.m.
-

-

När skedde den senaste förändringen som hade större påverkan på er arbetsplats
och hur såg den ut? (Någon förändring som har varit mer omfattande och viktig i
någon form)
- Hur omfattande var denna förändring och vad innebar den?
Hur såg ditt arbete ut vid denna förändring?
Hur arbetade ni som verksamhet med förändringen?
- Hade ni några rutiner i en förändringsprocessen?

Kommunikation i förändringsprocesser,
-

-

-

Om du tänker på den senaste förändringen som varit. Hur fick du beslutet om
förändringskrav kommunicerad till dig?
- Var kom beslutet ifrån?
Hur kommunicerade du vidare till medarbetarna om förändringen?
- När i tiden ser du är relevant att informera medarbetare om en kommande
förändring?
- Hur gick du konkret till väga? - ex. mejlutskick om beslutet från
ledningen, personliga möten, gruppmöten etc. ?
- Behövde du omarbeta informationen så att det skulle passa din enhet?
Vilka reaktioner kom ifrån medarbetarna?
- Hur hanterade/mötte du dessa reaktioner?
Vilka kommunikationskanaler tycker du fungerar bäst? (ex. Ansikte mot ansikte,
mejl, telefonsamtal, personliga brev, rapporter osv.)
Är det någon kommunikationskanal som du föredrar?
Under förändringsprocessen, hur involverade fick medarbetarna vara? (baserat på
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-

hur mycket information fick de ta del av? Vad kommunicerades ut respektive vad
kommunicerades inte ut?)
- På vilket sätt var de involverade/delaktiga? ex. fick de vara med i
diskussioner och utformning av förändringsprocessen?
- Fick de hela tiden uppdaterad information om vad som händer eller hur
arbetar ni gentemot medarbetarna i processen? Ge gärna exempel.
Vilka utmaningar ser du i detta?

-

Vad anser du vara den största utmaningen i kommunikationen gentemot dina
medarbetare? Ge gärna exempel.

-

Hur arbetar ni i efterhand med kommunikationen i syfte för att säkerställandet att
den nya förändringen ger nytta, så ni inte faller tillbaka till gamla mönster?
Vad sker för typ av uppföljning och utvärdering?

-
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