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Sammanfattning 

Precis som människor påverkas av sin omgivning, påverkas även organisationer av sin omvärld. Vår tids 

globalisering och den hårda konkurrens som den tillför ställer allt högre krav på organisationerna att förändras i 

takt med sin omvärld för att överhuvudtaget kunna överleva. Men de krav som kan leda till både organisations-

strukturella och ekonomiska problem behöver inte enbart komma genom press utifrån, utan kan även uppkomma 

inifrån organisationen. 

Uppsatsen har som syfte att försöka ta reda på hur en organisation hanterar den psykosociala arbetsmiljön som 

uppstår i samband med en omorganisation. Författarna har velat se om det går att urskilja tendenser till hur man 

bäst hanterar alla de känslor som uppkommer hos de drabbade medarbetarna i samband med en förändrings-

process. Uppsatsen ämnar även att söka svar på hur ledningen uppfattar det känslospektra som utspelar sig hos  

de medarbetare som utsätts för en organisationsförändring. 

Undersökningen som genomförts har haft en abduktiv ansats där datainsamlingen varit kvalitativ i form av en 

fallstudie. Undersökningsobjektet är Region Stockholm som nyligen genomförde en omorganisering för att 

bättre kunna harmonisera med ny huvudkund. Författarna har kommit fram till att de ansvariga för Region 

Stockholms omorganisation har haft en väl förankrad uppfattning av hur de drabbade medarbetarna känt sig 

under förändringsprocessen. De känslor som de ansvarig beskrivit och i vilket följd de infunnit sig stämmer väl 

överens med den syntes som skapades som grund för undersökningen. 

Uppsatsens titel är ett citat av Publius Terentius (ca 185-159 f.Kr.) som hämtats från Wallén S, Sven Walléns hemsida. (2006-05-27)
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1. ”Personalen är psykiskt misshandlad…”1

I uppsatsens första kapitel kommer den bakomliggande orsaken till valet av undersökningsområde att diskuteras. 

Även uppsatsen syfte och frågeställningen som den har för avsikt att besvara, kommer att presenteras 

tillsammans med en redogörelse för de avgränsningar som ansetts nödvändiga. 

1.1. Röster i media 

Omorganisation skapar ofta missnöje och är för många förenat med negativa känslor. Nästan dagligen går det att 

läsa och höra i medier, såsom dagstidningar och radio, om den osäkerhet och frustration som uppstår i 

organisationer vid omorganiseringar.2 Men vad grundar sig då denna frustration i? Lyssnar man till rösterna som 

framhävs i media ser man snabbt att det ofta handlar om att medarbetarna inte har känt sig delaktiga i processen 

och att detta utanförskap framkallar oro och otrygghet.3 I en artikel i Helsingborgs Dagblad ifrågasattes bland 

annat hur man som anställd ska kunna planera sitt arbete när nya direktiv ständigt uppkommer.4 Skribenten 

menade att man i större utsträckning borde låta ”proffsen”, med vilket han menade medarbetarna, få arbetsro att 

lösa problem på sådant sätt som de anser vara mest lämpligt. Detta då de med sin inblick i organisationen har en 

annan förståelse för den problematik som existerar på gräsrotsnivå. Ett halvår tidigare skrev Computer Sweden5

om hur en organisation ansåg att de nästan skapat sig mer problem i och med sin omorganisation. Dessa problem 

hade lett till att man angelägen om att inte utsätta medarbetarna för liknande misstag vid en framtida 

omorganisation. Detta visar tydligt hur viktigt det är att organisationer inte enbart fokuserar på resultatet av en 

omorganisation, utan att de även tar sig tid att utvärdera hela förändringsprocessen. 

1.2. Men varför omorganisera över huvud taget?

Precis som vi människor påverkas av vår omgivning och förändras i takt med den, gäller detsamma för 

organisationer. Skillnaden är att organisationer är tvungna att förändras i takt med sin omvärld för att överleva. 

Vår tids globalisering och den hårda konkurrens som medföljer, ställer allt högre krav på organisationer. Kraven 

är i sig inte nya, det handlar fortfarande om att ligga i fas med den tekniska utvecklingen, hålla kostnaderna nere 

samt att ha en väl fungerande internkommunikation, för att på så sätt plocka marknadsandelar.6 Problemet ligger 

snarare i att allt går så mycket snabbare, vilket kan göra det vara svårare för organisationer att hänga med. Dessa 

krav, som kan leda till både ekonomiska och organisationsstrukturella problem samt även problem med 

medarbetare, behöver dock inte enbart uppstå genom press utifrån utan kan även uppkomma internt. I vilket fall 

som helst ställer det krav på organisationen att kontinuerligt utveckla och förnya sig.

                                                
1

Södra Dalarnes Tidning, 2005-12-28 (sid. 1)
2

Nerikes Allehanda, 2001-11-29
3

Falu Kuriren, 2005-10-05
4

Helsingborgs Dagblad, 2002-03-19  
5

Computer Sweden, 2001-10-10
6

French & Bell, 1999
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Oavsett vilket uttalat mål man har med en omorganisering handlar det i grund och botten om att försöka göra 

organisationen så kostnadseffektiv och konkurrenskraftig som möjligt.7 Men oberoende av hur välplanerad en 

omorganisation är i teorin kan en sådan förändring ändå skapa interna konflikter som kan skada organisationens 

ordinarie verksamhet om den inte implementeras på rätt sätt.

1.2.1. Vad gör en lyckad omorganisering?

”Many design failures are not failures because of a technically inadequate design but

rather are failures of implementation.” // Nadler & Tushman8

Hur en omorganisering ska implementeras finns det många teorier om. I sin bok ”Den femte disciplinen” tar 

Senge upp vikten av kommunikation och menar att det kan göra skillnad mellan en ledares kommunikation och i 

vilken mån medarbetarna tar till sig och accepterar en framtidsvision.9 För att en omorganisation ska bli så 

lyckad som möjligt är det av stor vikt att alla medarbetare är fullkomligt införstådda med vad den nya 

organisationen kommer att innebära.10 Tyvärr är det just själva informationsflödet som ofta ges en alldeles för 

låg prioritering i samband med förändringsprocesser bland många organisationer.11 Kombinationen av 

information och kommunikation tillsammans med möjligheterna för medarbetarna att få en ökad delaktighet i 

organisationen, ta ett större ansvar samt inverka på beslutsförfarandet, är alla faktorer som är av oerhörd stor vikt 

för att skapa engagemang samt motivation hos medarbetarna under själva organisationsförändringen. Å andra 

sidan kan en alltför stor grad av delaktighet och inverkan på beslutsförfarande även ha en negativ inverkan på 

förändringsprocessen; ”många kockar...”.

1.3. … men vad kan denna uppsats tillföra för nytt?

Som tidigare nämnts måste organisationer förändras i takt med samhällets utveckling, men då människan är ett 

vanedjur12 kan problem uppstå just i samband med organisationsförändringar. Enligt Kübler-Ross går alla 

individer igenom en kurva med ett antal olika känslostadier, såsom chock, förnekelse och acceptans, när de ställs 

inför en förändring.13 Hon menar att den tid som det tar för en individ att passera de olika stadierna är beroende 

av dennes personlighet i kombination med hur organisationen informerar och hjälper individen genom 

processen. Dessutom ska tilläggas att en omorganisation kan bli en mycket lång och kostsam process för en 

organisation om man inte har medarbetarna med sig. Detta är i sig ingen ny tanke utan redan Machiavelli, vilken 

man skulle kunna kalla för en av de första organisations- och managementforskarna, påpekade redan på sin tid 

att det kan medfölja stora problem om man inte har medarbetarna, eller folket som Machiavelli uttryckte det, 

                                                
7

Jonsson & Mikaelsson, 2002
8
 Citatet är återgivet från Siurala, Nordisk Personalpolitisk Konferens (2006-05-01), som har fått det från Nadler D.A. & Tushman M.L. 

(1997): Implementing New Designs, Managing Organizational Change. In Tushman M.L. & Anderson P.C. (2004): (Eds.) Managing 
Strategic Innovation and Change a Collection of Readings. Oxford University Press: New York.  
9

Hughes, Ginnett & Curphy, 2006
10

Ibrahim & Jönsson, 2004
11

Gertzell, 1999
12

Grape (2006-01-30)
13

Ellis & Dick, 2003
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med sig.14 Man skulle kunna tolka detta med dagens ögon som att om inte medarbetarna förstår och accepterar 

orsaken till en förändring så har den små chanser att någonsin bli rakt igenom lyckad. 

Sammanfattningsvis kan man säga att omorganiseringar är något som få kan undgå och som berör alla i mer eller 

mindre utsträckning. Sett till detta borde det vara av vikt för en organisation att sträva efter en så effektiv 

förändring som möjligt. Men vad kan då bidra till en effektivisering av förändringsprocessen? Om 

organisationen väljer att hjälpa medarbetarna igenom förändringsprocessen borde man rent teoretisk få tillbaka 

en fullt presterande personalstyrka så fort medarbetarna har tagit sig igenom de stadier som existerar på den 

individuella känslokurvan. Denna tanke leder vidare till frågan som uppsatsen ämnar försöka svara på. 

1.3.1. Så frågan som författarna ämnar söka svar på är…

Uppfattar ledningen den individuella känslokurva som utspelar sig hos de medarbetare som utsätts för en 

organisationsförändring? 

1.3.2. Författarnas intention 

Syftet med uppsatsen är att ta reda hur en organisation hanterar den psykosociala arbetsmiljön i samband med en 

omorganisering. Författarna vill se om det går att urskilja tendenser till hur man bäst hanterar alla de känslor som 

kommer upp i samband med en förändringsprocess. 

1.3.3. Att sätta gränser 

Med termen ”ledning” som används i problemformuleringen15 menas enbart de personer som bär ansvaret för en 

omorganisation. Den ledning som syftas på i problemformuleringen har ingen koppling till den ledning som 

verkat inom den organisation där undersökningen ägt rum. Författarna har även valt att avgränsa sig till att 

endast undersöka en organisation. Undersökningen spänner dessutom över ett relativt kort tidsspann – ungefär ett 

halvår – då den officiella omorganisationen endast pågick mellan 1 januari 2006 till 1 mars 2006. 

                                                
14

Machiavelli, 1513 
15

Se kapitel 1.3.1 Så frågan som författarna ämnar söka svar på är…
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2. Uppsatsens Blueprint

I följande kapitel presenteras vilken undersökningsansats (metod) som legat till grund för uppsatsen samt vilka 

metodologiska val (tillvägagångssätt) som tagits under själva arbetsprocessen. Detta i kombination med en 

självkritisk reflektion kring just metod och metodik, tillämpas för att skänka större tillförlitlighet kring de 

resultat som uppsatsen ämnar presentera. 

2.1. Den ”sanna” vetenskapen

Vetenskap har i modern tid för många kommit att betraktas som kanske den mest renodlade formen av sannings-

sökande.16 Som ett instrument så neutralt och oberoende av företeelser såsom politik, religion och moral, har 

syftet med vetenskap ansetts att på ett sådant sätt beskriva och förtydliga de företeelser som omger människan. 

Det kan resultera i att själva forskningsprocessen och i sin tur resultatet, uppfattas som objektiva och sanna.17

Men vad som är sanning idag behöver inte nödvändigtvis vara sanning i morgon, vilket gör att vetenskap blir till 

något provisoriskt.18 I en idé eller tes skapad utifrån de sakligaste avsikter, kan man ändå efter en tid ana spåren 

av den tidsanda som rådde vid framställningen. 

Länge drömde man om den rena och opåverkade sanningen och det växte fram en myt där objektiviteten 

regerade och verkligheten skildrades skonad från subjektiva inslag.19 Immanuel Kant (1724-1804) gav dock en 

ny syn på vetenskapen då han menade att verkligheten som människan uppfattar den till viss del är en produkt av 

henne själv.20 Enligt Kant vet vi inte så mycket om den objektiva verkligheten, då det vi uppfattar är en 

bearbetad fabrikation. Det gör att vi enligt honom inte studerar en hypotetisk verklighet som finns till oberoende 

av forskaren, utan det vi studerar med hjälp av vetenskapen är vår egen upplevda verklighet. 

Då författarna båda ser sig som socialkonstruktivister inser de inkonsekvensen i en önskan att uppsatsen ska 

utmärkas av objektivitet och sanningsenlighet, då de anser att en människas sätt att se och tolka sin omvärld 

påverkas av hennes tidigare sociala och kulturella erfarenheter.21 Dessutom blir det svårt sett utifrån ett 

perspektiv att all förförståelse är subjektiv, att på ett objektivt sätt beskriva den förförståelse som kan ha inverkat 

på författarna i deras arbete och tolkning. Ambitionen blir istället att sträva efter sanning och objektivitet i 

möjligaste mån genom en noggrann och öppen redogörelse av källor och övrigt material.

"Att säga om det som är att det inte är, eller om det som inte är att det är, är falskt, 

medan att säga om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, är sant." 

// Aristoteles (384-322 f. Kr)22

                                                
16

Wallgren, Tieteessä Tapahtuu. (2006-03-14) 
17

Rosengren & Arvidsson, 2002
18

Jönsson, föreläsning, högskolan på Gotland. (2006-03-14)
19

Rask, Delegationen för IT i skolan, utbildningsdepartementet. (2006-03-14)
20

Gunnarsson, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin. (2006-03-14)
21

 Walter & Norehäll, 2005
22

 Citatet är återgivet från Gunnarsson, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin (2006-03-14).
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2.2. Det bästa av två världar

När det gäller val av forskningsansats så kan forskaren välja mellan två skilda ansatser som grundval för sin 

undersökning.23 I en deduktiv ansats utgår forskaren från generella principer och redan existerande teorier, för att 

sedan dra slutsatser om enskilda företeelser.24 Den induktiva ansatsen använder forskaren sig av när man ska 

undersöka ett fenomen där det saknas teori. Det betyder att forskaren använder olika hjälpmedel för att samla in 

den ytterligare information om ett fenomen som denne redan är bekant med. Problemet med dessa båda ansatser 

är att ingen av dem kan förse forskaren med ny kvalitativ kunskap, då båda förutsätter att fenomenet som ska 

undersökas är känt sedan tidigare. Abduktion uppstår som en kombination av dessa två ansatser och fungerar som 

ett samspel mellan induktion och deduktion. Det ger därmed en möjlighet att ta fram nytt vetande som en 

produkt av en metodologisk process. Man kan därför med abduktion som verktyg mycket väl låta analysen av 

empirin kombineras med, eller föregripas av, litteraturstudier av tidigare teori. Kortfattat kan den abduktiva 

ansatsen beskrivas som en metod där de empiriskt induktiva mönster som påträffats under undersökningen 

begripliggörs med hjälp av redan existerande kunskap och referensramar. 

Figur 1: Induktiv och deduktiv ansats enligt Eriksson & Weidersheim-Paul.
25

Uppsatsarbetet påbörjades med en grundläggande litteraturstudie då författarna besatt en relativt oklar teoretisk 

utgångspunkt och därför ämnade fördjupa sig i tidigare vedertagna teorier. Detta för att på så sätt förankra 

problematiken innan den empiriska studien påbörjades. Den litteratur som betraktades som väsentlig för att 

uppnå uppsatsens syfte insamlades via internet och olika sökverktyg på bibliotek. De teoretiska kunskaper som 

framkom genom litteratursökning användes i sin tur för att avgränsa vilken empirisk information som 

erfordrades. Denna kunskap användes även för att ta fram riktlinjer för hur den primära datan skulle tolkas, samt 

för hur undersökningens resultat avslutningsvis skulle jämföras med uppsatsens teoretiska syntes. Detta gör att 

den ansats som bedrivits i denna uppsats kan anses som abduktivt. 

                                                
23

Egnell, 1994
24

Informationen är hämtat från Andersen, 1994, som i sin tur fått den från Kirkeby O.F. (1989): Aegte intelligens. Om bevisthedens 
program. Munksgaard: Köpenhamn. 
25

Figuren är hämtad från Jonsson, 2004 (sid. 15) som i sin tur fått den från Eriksson L.T. & Widersheim-Paul F. (1999): Att utreda forska 
och rapportera. 6:e uppl. Liber Ekonomi: Malmö. 
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2.3. En studie på djupet

Primärdata är den information som samlats under den empiriska undersökningen, medan sekundärdata är den 

information som redan finns färdigställd och som endast behöver bearbetas och analyseras. I det här fallet består 

uppsatsens primärdata av de sju intervjuer som utförts på det granskade företaget. Uppsatsens sekundärdata 

kommer från den tidigare nämnda litteraturstudien samt från de dokument rörande förändringsprocessen som 

författarna fått tillgång till. Uppsatsens teoretiska grund har utgjorts av artiklar, uppsatser och böcker inom 

relaterad forskning kring organisation, ledarskap, kommunikation och förändringsprocesser. 

Valet av att inhämta empiri genom en kvalitativ datainsamling grundar sig i att man kan erhålla en djupare 

förståelse för forskningsproblemet, vilket i sin tur kan ge ny kunskap och fördjupad insikt baserade på 

genomtänkta tolkningar.26 Den kvalitativa metoden gör det alltså lättare att beskriva helheten av problemet vid 

analysen.27

2.3.1. Att skildra ett fenomen

Ett sätt att genomföra en kvalitativ datainsamling på är att genomföra en fallstudie. Fallstudien gör det möjligt att 

inrikta sig på en speciell företeelse och därmed sträva efter att få fram de faktorer som inverkar på just den 

specifika företeelsen.28 Nackdelen är å andra sidan att det är svårt att genom oberoende källor kontrollera den 

information som respondenterna lämnar under datainsamlingen, vilket gör att det finns risk för ett snedvridet 

resultat. Det är dessutom svårt att generalisera utifrån de resultat man kommit fram till. 

I denna uppsats är det dock just en fallstudie som kommer att utföras, trots de ovan nämnda nackdelarna, då 

författarna tror sig ha mer att vinna på att mer grundligt försöka förstå och analysera de känslor som uppkommer 

i samband med en omorganisering. Vad gäller valet av kvalitativ metod anses, vilket kommer diskuteras mer 

ingående nedan,29 djupgående intervjuer vara den bästa metoden när det gäller att söka svar kring känslor. 

2.4. På jakt efter Aktiebolag X

När det gäller val av organisation för fallstudien sattes ett antal premisser upp som ett led i att välja ut en 

organisation som skulle passa in på undersökningens syfte. Premisserna som skulle uppfyllas var; 

organisationens geografiska läge, storlek, sektor, fas i förändringsprocess samt på vilken nivå förändringen 

implementerats. Organisationen som eftersöktes skulle verka inom den offentliga sektorn, då man har konstaterat 

att det finns en skillnad i attityd till personalens delaktighet mellan de båda sektorerna.30 I och med att det finns 

en allmän föreställning om att man inte är lika öppen och demokratisk i den privata sektorn som inom den 

offentliga, kan det vara intressant att se om en organisationsledning inom den senare sektorn har en större 

medvetenhet om medarbetares känslor vid en omorganisation. Vad gällde organisationens storlek krävdes ett 

minimum på hundra anställda. Bakgrunden till detta grundar sig på författarnas resonemang att det finns större 

                                                
26

Lindblad, 1998
27

Egnell, 1994 
28

Bell, 2000
29

Se kapitel 2.7 I samspråk  med Region Stockholm
30

Siurala, Nordisk Personalpolitisk Konferens. (2006-05-01)
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möjligheter att utveckla personliga band till varandra i ett mindre företag. Det kan i sin tur resultera i både mer 

infekterade konflikter men även att man löser dem på en mer informell nivå. Ytterligare två premisser var att 

organisationen antingen nyligen skulle ha avslutat sin organisationsförändring eller precis vara i slutskedet av 

den, samt att den skulle ha genomförts på högre nivå i organisationen. Nivåkravet grundade sig främst på 

författarnas föreställning att ju högre upp i organisationen en förändring sker, desto tydligare blir dess 

konsekvenser för beslutsfattarna. Avslutningsvis sattes premissen om att organisationen skulle vara lokaliserad i 

Stockholmstrakten främst ur ett bekvämlighetsperspektiv.

Vid en mindre undersökning kan det vara svårt att få till ett riktigt slumpmässigt urval, vilket kan resultera i att 

man får utgå från de i populationen som är villiga samt har möjlighet ingå i undersökningen.31 Även om 

premisserna hjälpte till att reducera populationen var urvalet ändå för stort. Författarna valde därför ut den 

organisation som de trodde kunde tillföra undersökningen den mest intressanta datan, vilket betyder att de 

använde sig av ett subjektivt urval. För att komma i kontakt med en organisation som uppfyllde både premisser 

och urval utnyttjade författarna sina nätverk. 

Valet föll slutligen på Region Stockholm inom Aktiebolag X32, som uppfyllde alla premisser om läge, storlek, 

förändringsfas och -nivå. Då Aktiebolag X är ett aktiebolag, borde inte organisationen uppfylla kriteriet om att 

vara verksam inom den offentliga sektorn. Men då staten står som den enda aktieägaren, måste verksamheten 

uppfylla de mål som staten sätter upp. Man kan därför kalla Aktiebolag X:s verksamhet för att de har ett 

samhällsuppdrag att utföra. Detta gör att författarna uppfattar styrmekanismerna inom Aktiebolag X som 

liknande de man finner inom den offentliga sektorn. I och med det uppfyller Region Stockholm inom Aktiebolag 

X även premissen om att verka inom den offentliga sektorn.

Efter att ha givit sitt medgivande till undersökningen samt själv ställt upp på den första intervjun, hjälpte 

regionchefen för Aktiebolag X:s Region Stockholm33 författarna med en lista över tänkbara respondenter till de 

intervjuer där uppsatsens primärdata skulle komma att inhämtas. Sex av undersökningens sju respondenter 

inhämtades därför genom ett snöbollsurval34. Av dessa förmedlade regionchefen fem och controllern hjälpte till 

med att komma i kontakt med ytterligare en. 

2.5. Hemligstämplat     

Efter en överenskommelse har Region Stockholm inom Aktiebolag X, försäkrats fullkomlig sekretess gällande 

organisationens medverkan i undersökningen. Orsaken till detta beror främst på att den undersökta 

omorganisationen officiellt avslutades relativt nyligen, vilket gör att information kring själva 

förändringsprocessen fortfarande kan te sig känsligt för flertalet individer inom Region Stockholm. Sekretessen 

hanteras genom att anonymisera all egentlig information kring organisationen och de respondenter som ingått i 

                                                
31

Bell, 2000
32

Namnet är anonymiserat i enlighet med avtalad sekretess.
33

Hädanefter endast omnämnt som Region Stockholm.
34

Trost, 2001
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undersökningen, som kan tänkas framkomma.35 Författarna ser inte detta som ett problem, utan tror snarare att 

uppsatsens läsare kan ta till sig innehållet på ett mer förutsättningslöst sätt och därmed inte lägga någon 

värdering i studieobjektet. 

Författarna har även lovat att garantera alla respondenter anonymitet, vilket mer konkret innebär att: 

- endast författarna samt respondenterna vet vilka personer som intervjuades. 

- endast författarna har haft tillgång till och lyssnat på intervjuerna. 

- varken namn, position eller kön framgår till de citat som hämtats från intervjuerna. 

Författarna har naturligtvis inte haft möjlighet att påverka huruvida enskilda respondenter valt att delge eller 

dölja sitt deltagande i undersökningen, samt huruvida de valt att diskuterat intervjuerna med andra. 

2.6. Fokus

Som nämnts i uppsatsens första kapitel kommer fokus att ligga på hur de som ansvarar för en omorganisation 

uppfattar medarbetarnas känslor i samband med en sådan förändring. Det innebär att uppsatsen generellt håller 

ett strategiskt perspektiv, vilket underförstått innebär ett ledningsperspektiv, då strategiska frågor i allmänhet 

faller under ledningens ansvarsområde. 

2.7. I samspråk med Region Stockholm

Intervju är den kvalitativa undersökningsmetod som fokuserar på en öppen och mångtydig empiri med studie-

objektets perspektiv av, i det här fallet, omorganisationen som utgångspunkt.36 Den största fördelen med just 

djupgående intervjuer är främst dess flexibilitet då tankar och idéer kan följas upp under själva insamlings-

processen. De motiv och känslor som respondenten haft både under och efter omorganiseringen kan behandlas 

på ett sätt som inte är möjligt i en enkät samt att i ett skriftligt svar utelämnas sådan information som ej går att 

avläsa i text såsom röstläge, minspel etcetera.37 Ytterligare en fördel med metoden är att respondenten kan ledas 

rätt om denne på något vis missförstått en fråga.

2.7.1. Vem?

Uppsatsen kommer inte att granska hur hela ledningen i Region Stockholm har uppfattat medarbetarnas känslor i 

anknytning till omorganisationen, då några av medlemmarna i ledningsgruppen själva drabbades av 

förändringen.38 Undersökningens primärdata består därför av djupintervjuer med regionchefen och fyra personer 

från ledningsgruppen (ansvarig för personaladministrativa frågor, controller, informationsansvarig och personal-

utvecklingschef) som tillsammans med regionchefen ingick i det projektteamet som ansvarade för 

                                                
35

Regionchefen har dock givit sitt medgivande till att dennes position kan avslöjas i samband med att empirin presenteras. Resterande 
respondenter har givits fingerade namn av författarna för att på så sätt försvåra deras identifiering. 
36

Bell, 2000
37

Bell, 2000
38

Se kapitel 1.3.3 Att sätta gränser
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omorganisationen. Dessutom har två fackliga ombud (SACO39 och LO40) intervjuats för att även få deras 

perspektiv på vilka känslor som kom fram under förändringsprocessen. Totalt ingår det sju personer från Region 

Stockholm i undersökningen.

2.7.2. Vad?

Inför intervjuerna fick respondenterna ta del av en intervjuguide41 som mailades ut till dem. Syftet var att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda samt få större insikt i vad som skulle komma att avhandlas under 

intervjun. Frågorna som ingick i intervjuguiden är formulerade utifrån de litteraturstudier som uppsatsarbetet 

inleddes med. Författarna har i möjligaste mån försökt kopplat samman frågorna med de teorier som de valt att 

använda sig av i sin syntes.42

Intervjuerna höll en relativt låg grad av standardisering, det vill säga i vilken mån som frågorna ställdes i exakt 

samma ordning till alla respondenter.43 Intervjuguidens funktion var just att guida både författare och respondent 

genom intervjun, vilket gjorde att den fungerade som en stomme som sedan varje intervju formades ut ifrån. Då 

en önskan var att få ett så naturligt samtal som möjligt, anpassades frågeordningen efter hur samtalen fortlöpte. 

Detta gjorde att alla intervjuer mer eller mindre inriktade sig på olika områden utifrån vilka frågor, och därmed 

även följdfrågor, som ställdes. Den låga graden av standardisering i kombination med intervjuguidens syfte 

resulterade även i att intervjuerna höll en låg struktureringsgrad. Med detta menas att respondenterna fritt fick 

förfoga över svarsutrymmet på de frågor som författarna valde att ställa.44  

2.7.3. När? Var? Hur?

Intervjuerna genomfördes på Region Stockholms huvudkontor den 9 mars 2006 samt under 12-17 maj 2006. 

Respondenterna ombads avsätta en och en halv timme för intervjuerna, men längden har varierat mellan 30 

minuter till två timmar, med ett genomsnitt på cirka en timme. Skillnaden i längd mellan de olika intervjuerna 

borde inte ha påverkat undersökningen, då det vid samtliga intervjuer framkom tillfredsställande svar rörande 

Region Stockholms omorganisation. Alla intervjuer hölls i enrum, antingen på respondentens eget kontor eller i 

angränsande konferensrum, vilket förhoppningsvis medförde att respondenterna kände sig mer avslappnade.

Författarna valde att banda alla intervjuer för att på så sätt kunna fokusera fullt ut på diskussionen och tänkbara 

följdfrågor istället för att ta anteckningar. Tack vare inspelningarna och den korrekta återgivning av 

respondenternas svar, underlättades även själva analysen av den information som framkom under intervjuerna.45

Innan intervjun tillfrågades varje respondent huruvida denne accepterade att intervjun upptogs på band, vilket 

ingen av respondenterna motsatte sig. Alla respondenter tillhandhölls en transkription av intervjun, vilket gav 

dem möjlighet att kommentera och/eller dementera sina intervjusvar innan de användes i uppsatsen. 

                                                
39

Sveriges Akademikers Centralorganisation
40

LO står för Landsorganisationen i Sverige och är en centralorganisation för arbetarrörelsens fackförbund.
41

Se bilaga 1 Intervjuguide och bilaga 2 Intervjuguide projektteam och fackliga representanter
42

Se fotnoter i bilaga 1 Intervjuguide och bilaga 2 Intervjuguide projektteam och fackliga representanter. Dock ska tilläggas att fotnoterna 
ej ingick i den version av intervjuguiden som mailades ut till respondenterna inför intervjuerna. Detta främst då det förelåg en risk för att 
fotnoterna skulle ha en förvirrande inverkan på respondenterna.
43

Trost, 2001
44

Bell, 2000 
45

Ejvegård, 2003
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2.8. Tillförlitlighet

Enligt författarnas synsätt förekommer det inget fullkomligt tillvägagångssätt då det alltid finns något som kan 

ha utförts på ett annat, bättre sätt. Dock är det av vikt att det valda handlingssättet inte inkräktar på 

tillförlitligheten gällande undersökningens resultat. Författarna har därför valt att mer ingående diskutera vilken 

inverkan vissa moment i undersökningen kan ha haft på tillförlitligheten.

     

Människor har ibland för vana att hysa alltför stor tilltro till sin egen förmåga. Med risk för att sälla sig till denna 

skara, tror sig författarna haft en förhållandevis liten intervjuareffekt under djupintervjuerna. Med denna effekt 

menas att intervjuaren påverkar respondenten att ge de svar som intervjuaren önskar höra.46 Detta kan ske både 

mer eller mindre medvetet. Det är dock svårt att komma ifrån att det är intervjuaren mer eller mindre styr 

respondenten genom att välja vilka frågor och följdfrågor som ska ställas, samt i vilken ordning.47 För att komma 

runt problematiken med intervjuareffekten valde därför författarna att inte ställa ledande frågor eller försöka 

pressa fram svar av respondenten samt att tänka på att inte heller ”avslöja” sina tankar genom minspel och 

röstläge. Om någon nivå av intervjuareffekt ändå förekommit, har den i så fall varit helt omedveten.

Ytterligare ett problem som kan uppstå rörande en undersöknings tillförlitlighet är risken för att respondenterna 

förskönar verkligheten.48 Människor har en tendens att framställa sig själva och den gruppering de tillhör, i det 

här fallet det företag man valt att arbeta i , så fördelaktigt som möjligt. Det kan leda till att respondenterna väljer 

att hålla inne med vad de anser är mindre fördelaktig information. Dock är det just denna mindre fördelaktiga 

information som kan vara nog så viktig, då det är den som visar på vad som kan förbättras. Dessutom kan det hos 

respondenten finnas oro för att anonymiteten inte kan garanteras fullt ut, vilket kan resultera i att negativ 

information, såsom kritik mot ledningen, inte kommer fram. Risken för att den sistnämnda aspekten skulle ha 

påverkat respondenterna är relativt liten då de som intervjuades antingen tillhörde ledningsgruppen eller satt som 

fackliga representanter, vilket gör att de inte har ett beroendeförhållande till ledningen. Dock fick författarna 

uppfattningen att en av respondenterna ”sålde” in Region Stockholms omorganisation. Hela förändrings-

processen beskrevs enbart i positiva ordalag och respondenten menade att det inte fanns något som kunde 

förbättras till nästa gång. Författarna har emellertid varit medvetna om respondentens förskönade svar när de 

analyserade intervjuerna och anser därför att detta inte har äventyrat resultatets tillförlitlighet.

Vidare skulle man kunna kritisera tillvägagångssättet gällande valet av respondenter, som nästan alla 

rekommenderades av regionchefen för Region Stockholm. Författarna bad emellertid regionchefen hjälpa dem 

att komma i kontakt med de personer som varit involverade i planering, beslut och implementering av 

omorganisationen. De kontakter regionchefen förmedlade var just inom ledningsgruppen samt till fackliga 

representanter. Eftersom respondenterna tillhörde de positioner som författarna redan inledningsvis önskat 

komma i kontakt med borde det inte heller här föreligger någon risk för att tillförlitligheten i undersökningen ska 

ha påverkats negativt.

                                                
46

Bell, 2000 som hämtat det från Borg W.R. (1981): Applying Educational Research: A Practical Guide for Teachers. Longman: New York
47

Ejvegård, 2003 
48

Johannessen & Tufte, 2003 
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3. ”Teorier är bara teorier, och det i sin tur är en teori”49

Detta kapitel har till syfte att förklara det val av teorier och modeller som sedan undersökningen kommer att 

grunda sig på. Inledningsvis presenteras kort de allmänna åsikterna inom undersökningsområdet som mer eller 

mindre kommer att användas. Därefter presenteras det ramverk som kommer att användas för att genomföra en 

jämförelse mellan vald teori och empirisk data.  

3.1. Effektivitetspilar

I inledningen omnämndes kort Senges visionspilar som handlar om en ledares kommunikation och kan avgöra i 

vilken mån medarbetarna tar till sig och accepterar en framtidsvision.50 Vid lyckad kommunikation kommer 

medarbetarna att arbeta gemensamt mot ett och samma mål, medan de istället kommer att uppvisa en skild 

måluppfattning vid bristande kommunikation. En tydlig målbild gör att resurserna används väl vilket i sin tur 

leder till ökad effektivitet. Ej lika väl definierade mål kan å andra sidan resultera i resursmissbrukning. Detta 

illustrerar Senge i två pilar där den övre föreställer en grupp medarbetare där alla drar åt olika. Mycket energi 

ödslas bort i en sådan grupp, då insatsen av det arbete som gruppmedlemmarna utför inte fokuseras mot samma 

slutmål. I den nedre pilen fokuseras däremot alla ansträngningar åt ett och samma håll. 

Figur 2: Senges effektivitetspilar
51

3.2. Den individuella känslokurvan

Människan är ett vanedjur och ifrågasätter därför alltid förändringar, oavsett om de är små eller stora.52 När det 

kommer till förändringar av en större dimensionen, fastställde forskaren Elisabeth Kübler-Ross i slutet av 1980-

talet, att varje enskild individ går igenom ett antal olika känslostadier då den själv eller när någon närstående 

ställs inför döden.53 Denna teori har sedan vidareutvecklats av ett antal olika organisationsforskare, däribland 

                                                
49

Sehlström A, Unga Forskare Östra Götaland (2006-05-27)
50

Hughes, Ginnett & Curphy, 2006
51

Hughes, Ginnett & Curphy, 2006 (sid. 413)
52

Grape (2006-01-30) 
53

Kübler-Ross, 1987

Grupp som saknar gemensamma visioner

Grupp med gemensamma visioner
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Perlman och Takacs som särskilde individen och organisationen vid en organisationsförändring med ett utökad 

antal känslostadier.54

Figur 3: Kübler-Ross individuella känslokurva
55

Det första stadiet som individen går in i när denne informeras om den förändring som kommer att ske är 

chockstadiet.56 Under det här stadiet säger inte individen så mycket, utan tycks snarare inte reagera alls och 

uppträder helt oberörd.57 Bakom denna fasad av likgiltighet bearbetas dock den nya informationen. Hur länge 

fasen pågår beror helt på varje enskild individ och hur mycket tid som denne behöver för att bearbeta och ta till 

sig insikten om att en förändring kommer att ske i individens liv. När individen väl har bearbetat klart 

informationen går den från chock- till frustrationsstadiet, vilket även kan kallas för den arga fasen.58 Nu börjar 

individen fundera över hur förändring egentligen kommer att påverka denne personligen. I det här stadiet vill 

individen helst av allt förneka att förändringen kommer att ske och försöker hitta någon eller några att skyffla 

över sin frustration på. När individen till slut inser att förändringen kommer att ske vare sig denne är med på det 

eller inte, så inträder slutligen en acceptans gentemot förändringen. 

När Kübler-Ross individuella känslokurva studeras är det viktigt att komma ihåg att individer kan komma in i 

den vid olika tidpunkter beroende på när de får informationen samt att vissa individer kanske stannar längre vid 

vissa stadier än vad andra gör.59 Därför kan man inte säga exakt hur lång tid det kommer att ta för en grupp 

individer att ta sig igenom den om de alla ställs inför samma förändring. 

Perlman och Takacs modell består till skillnad från Kübler-Ross kurva av tio faser. De faser som varje individ 

går igenom då den ställs inför en organisationsförändring är; jämvikt, förnekelse, ilska, förhandling, kaos, 

depression, resignation, öppenhet, beredskap och återuppbyggelse.60 Dock ska tilläggs att både Perlman och 

Takacs såväl som Kübler-Ross framhåller att det nya först kommer att accepteras efter det att individen tagit itu 

med de negativa känslorna som uppstår vid en förändring. 

                                                
54

Perlman & Takacs, 1990 – Nursing management
55

 Ellis & Dick, 2003 (sid. 246)
56

Hughes, Ginnett & Curphy, 2006, Kübler-Ross, 1987
57

Angelöw, 1991 
58

Hughes, Ginnett & Curphy, 2006, Kübler-Ross, 1987
59

Hughes, Ginnett & Curphy, 2006, Kübler-Ross, 1987 
60

Perlman & Takacs, 1990 – Nursing management
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3.3. Orsaker till motstånd vid förändringar

Vid organisationsförändringar kan motstånd uppstå, men genom att identifiera varför och var någonstans som det 

uppstår kan man på bästa sätt bearbeta det. Ellis och Dick har identifierat de vanligaste bakomliggande orsakerna 

till varför motstånd kan uppstå vid en organisationsförändring.61 Den första orsaken som de lyfter fram är 

förlorad kontroll. Med detta menas att förändring är acceptabelt så länge det är individens egen idé, men kan 

framstå som hotande om det är någon annan som kommer med förslaget. Om de medarbetarna därför får ta del i 

beslutsfattandet finns det en chans att de lättare kommer att acceptera organisationsförändringen. En annan 

bakomliggande orsak för motstånd hos medarbetare kan vara en känsla av osäkerhet – att inte veta vad som 

kommer att ske med en själv och hur ens närmaste framtid ser ut. Just oro för framtiden och ängslan för om man 

besitter tillräckligt med kompetens för att klara av den nya situationen är alltså vanliga tankar som kan uppstå 

hos den medarbetare som ställs inför en organisationsförändring. 

Att en organisationsförändring kommer som en överraskning kan även det vara en orsak till motstånd, då 

medarbetarna kan bli chockade och även känna sig överkörda.62 En förändring kan dessutom komma att störa 

andra planer och projekt på arbetsplatsen, men det kan till och med gå så långt att det påverkar medarbetares 

aktiviteter utanför arbetstid. Just det med att förändring ibland kan innebära att det blir ännu mer jobb och arbete 

för de inblandade kallar Ellis och Dick för knock-on effekter, vilket inte direkt leder till ett minskat motstånd 

bland dem som drabbas av organisationsförändringen. Den sista orsaken som Ellis och Dick tar upp är det hot 

som hela förändringen innebär – hotet om att ens situation ska komma att försämras i och med det nya. 

Förändringar kan ibland skapa vinnare och förlorare och det är därför viktigt att de som implementerar 

förändringen inte lovar någonting som de inte kan hålla och att de på så sätt inte skapar några falska 

förhoppningar. 

3.4. Att skapa ett välkommande till förändringar

Kübler-Ross individuella känslokurva, Ellis och Dick samt Perlman och Takacs visar alla hur individer först 

uppvisar ett motstånd till en förändring innan de accepterar den, och de är inte ensamma. Det finns många 

forskare som påstår samma sak, att individer alltid kommer att vara emot förändring innan de accepterar den –

att acceptansen är en efterföljare av motståndet. Dock ska det även framhållas att det samtidigt finns många 

forskare som inte alls håller med på den punkten. Dessa menar istället att ett sådant perspektiv snarare bidrar till 

att fokuseringen hamnar på motståndet, vilket gör att man väljer att utelämna de individer som faktiskt är 

positiva till förändringen och accepterar den redan från början.63 Det finns forskare som varnar för att man ska 

utgå från att alla medarbetare kommer att motsätta sig förändringen och menar att man genom att göra så istället 

kommer att orsaka negativa handlingar.64

Angelöw tillhör även han den skaran av forskare som inte tror att en förändring måste mötas med motstånd. Han 

anser att människor har ett behov av förändring, förnyelse, utveckling samt nya utmaningar, och att människan 
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därför välkomnar förändringar som kan förbättra deras situation.65 Hur människor ställer sig till förändringar 

beror på omständigheterna och Angelöw menar att det även är de omständigheterna som hjälper människan att 

värdera förändringen. Om en förändring uppfattas som fördelaktig kommer den att värderas som någonting 

positivt. Uppfattas den däremot som ett hot mot individen kommer den istället ses som någonting negativt och 

därmed även skapa ett motstånd hos individen. Om individen anser att förändringen varken kommer att medföra 

några positiva eller negativa konsekvenser kommer den istället att anses som irrelevant Hur än individen 

påverkas av förändringen, upplever själva genomförandet av förändringen och dess konsekvenser, kommer det 

att resultera i olika handlingar. Angelöw har listat tretton orsaker som kan skapa motstånd hos individen mot en 

förändring66 samt lika många orsaker som kan leda till att individen accepterar eller till och med välkomnar en 

förändring. Genom att vara medveten om dessa orsaker kan en organisation försöka förebygga så många punkter 

på motståndssidan som möjligt, och därmed istället skapa en bättre stämning gentemot organisations-

förändringen.     

Orsaker till motstånd mot förändringar
Orsaker till acceptans eller
välkomnande av förändringar

Hotad anställningstrygghet Trygghet

Omplaceringar och förlust av sociala kontakter Bättre och sociala kontakter

Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll

Sämre förmåner Utökade förmåner

Inkompetent arbetsledning Kompetent arbetsledning

Lägre status Högre status

Ingen förändringsvilja Förändringsvilja

Låg delaktighet Delaktighet

Bristande förtroende Förtroende

Låg självkänsla Förstärkt självkänsla

Bristfällig information Information

Dåligt val av tidpunkt Bra val av tidpunkt

Innebär ett hot Innebär en utmaning

Tabell 1: Orsaker till motstånd eller välkomnade av förändringar
67

3.5. De tre förändringsfaserna

Kurt Lewin definierar förändring som ett övergående tillstånd som bryter av ett annars stabilt tillstånd. 68 Lewin 

menar att en organisationsförändring genomgår tre faser, vilka han kallar för upptining, förändring och 

nedfrysning. Under den första fasen, upptining, skapas medvetet en obalans inom organisationen genom att de 

som försöker få igenom en förändring drar nytta av den otillfredsställelse som redan existerar. I den första fasen 

är det viktigt att verkligen förmedla syftet till alla inblandade om varför förändringen måste ske för att på så sätt 

skapa ett mer samarbetsvilligt klimat. Det är även av vikt att man motarbetar både den stress och det motstånd 
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som kan uppstå, då det är under denna fas som känslor som chock och frustration inträder i Kübler-Ross 

individuella känslokurva.  

Figur 4: Lewins modell för organisationsförändring
69

När organisationen befinner sig i ett stadium av obalans efter upptiningen är det dags att implementera de nya 

strategierna för att på så sätt uppnå det beteendemönster som förändringen strävar emot. Detta sker under den fas 

som Lewin kallar för förändringsfasen.70 Under denna andra fas är det viktigt att alla inblandade arbetar mot 

samma mål, precis som enligt Senges visionspilar71, för att kunna utnyttja all kraft och energi som finns i 

organisationen. Dock ska påpekas att människors beteendemönster innehåller svåra förändringskomponenter så 

som personlighet och värderingar, vilka kan vara ytterst svåra att förändra. Därför kan det ta sin tid för en 

organisation att ta sig igenom denna fas. Förändringsfasen fortsätter tills en ny balans och det nya beteende-

mönstret som förändringen har strävat mot uppstår.72 När detta så inträffat måste den nya balansen och det nya 

beteendemönstret stabiliseras, vilket sker i den tredje och sista fasen i Lewins modell. Under nedfrysningen 

gäller det för de som gett upphov till själva förändringen att uppmuntra det nya beteendemönstret så att inte 

organisationen och dess medlemmar går tillbaka till gamla vanor och rutiner.  

3.6. En fusion av teorier

För att på ett enkelt och tydligt sätt förklara på vilket sätt som författarna ämnar använda de teorier som har 

presenteras i detta kapitel, redovisas fyra av teorierna i en syntes som visas i figur 5. Figuren visar en 

förändringsprocess som inleds med att en organisation visar upp en otydlig målbild hos medarbetarna. 

Förändringen kan ha både ett formellt och ett informellt syfte för att få organisationen att arbeta mot samma mål, 

vilket Senges andra effektivitetspil visar. 
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Figur 5: Syntes av Kübler-Ross, Perlman & Takacs, Lewin och Senges teorier

Den insamlade empirin kommer att presenteras efter den informella och formella processen. Den empiri som hör 

till den formella processen kommer att presenteras utifrån Lewins tre förändringsfaser; upptining, förändring och 

nedfrysning. Denna empiri kommer sedan att analyseras och diskuteras efter Pearlman och Takacs tio 

känslofaser som placerats utmed Kübler-Ross individuella känslokurva. Empirin kommer även att diskuteras 

efter Ellis och Dicks vanligaste orsaker till varför motstånd kan uppstå vid en organisationsförändring. Den 

empiri som framkommit under den formella förändringsprocessen kommer avslutningsvis att diskuteras utifrån 

Angelöws orsaker till motstånd samt för acceptans eller välkomnade till en förändring. Detta för att på ett tydligt 

och överskådligt sätt visa var utmed Angelöws tabell som den granskande organisationen placerar sig.  
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4. Att förbereda sig på en förändring

Uppsatsens empiri har delats upp i två kapitel för att på så sätt skapa en lättare överblick för läsaren. I detta 

kapitel redovisas hur Region Stockholm steg för steg gick tillväga från det att man observerade vissa delar i 

organisationsstrukturen som behövdes förändras, till det att den officiella implementeringen påbörjades. Syftet 

med kapitlet är främst att ge läsaren en bakgrund till varför Region Stockholm valde att genomföra en 

omorganisation och på så sätt introducera läsaren till själva undersökningen.

4.1. Vem är vem och varför

För att kunna försöka svara på hur de som har ansvaret för en omorganisering uppfattar de känslor som uppstår 

hos medarbetare som blivit utsatta för en sådan förändring, intervjuades sju personer som medverkat under 

Region Stockholms förändringsprocess. Förutom regionchefen och två fackliga representanter, intervjuades även 

controllern, informationsansvarig, personalutvecklingschefen samt ansvarig för personaladministrativa frågor, 

som alla ingick i projektteamet. 

I och med det sekretessavtal73 som ingåtts med Region Stockholm kommer inte bara respondenternas namn att 

undanhållas, utan även deras position i nästkommande kapitel. Respondenterna kommer därför att omnämnas 

som Magnus, Martina, Max, Markus, Maja och Matilda. De fingerade namnen har dessutom ingen som helst 

koppling till respondenternas kön, allt för att försvåra identifiering av respondenterna. Regionchefen har dock 

gett sin tillåtelse till att dennes position används istället för ett fingerat namn. Då regionchefen är den som haft 

den slutgiltiga makten över förändringsprocessen, känner författarna att det är av vikt att det framkommer vilka 

åsikter denne har haft. Eftersom de andra respondenternas röster vägde lika tungt under förändringsprocessen, är 

det inte ett problem att helt anonymisera dessa.

4.2. De fem första stegen

”There is nothing more difficult to carry out, nor more doubtful of success, nor more 

dangerous to handle, than to initiate a new order of things” // Machiavelli, 151374

Inledningsvis valde regionchefen och sedermera även projektteamet att fokusera på verklighets-, visions- och 

planeringsarbete, vilket lade grunden inför själva implementeringen av omorganisationen. Dessa första fem steg 

som togs kallas inom Region Stockholm för den informella processen. På de följande sidorna presenteras dessa 

steg som slutligen ledde fram till själva förändringen, närmare.  
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 Citatet är hämtat från Kilduff & Dougherty, 2000 – Academy of Management Review (sid. 778), som i sin tur har fått det ifrån 
Machiavelli N. (1961; första gången publicerad 1513): The Prince. Penguing: New York.
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Figur 6: Överblick  över Regions Stockholms olika steg inom förändringsprocessen

4.2.1. Steg 1: Att definiera problemet

Det första steget i förändringsprocessen handlade främst om att försöka definiera varför organisationen ska 

förändras. Grundorsaken bakom organisationsförändringen bottnade i att Aktiebolag X fick en ny kund från och 

med den 1 januari 2006, vilken skulle komma att bli organisationens största och därmed även viktigaste kund. 

Det blev därför viktigt att alla regioner inom Aktiebolag X harmoniserade med kundens organisation, för att på 

så sätt enklare och smidigare kunna svara mot den nya kundens behov.75 För Region Stockholms del betydde 

detta att organisationen behövde skära ned på antalet kontaktytor gentemot kunden, vilket i praktiken betydde 

färre distrikt.76 Dessutom, som regionchefen uttryckte det, skapade Region Stockholms relativt svåröverskådligt 

organisationsstruktur förvirring både inom och utanför verksamheten. Innan organisationsförändringen var 

Region Stockholm indelad i fem distrikt med var sin distriktschef och ställföreträdande distriktschef. Tanken var 

att omorganiseringen reducera antalet distrikt till tre och varje distrikt skulle vara indelat i arbetsområden. Det 

vill säga, fem distriktschefer skulle nu bli tre och de ställföreträdande distriktscheferna skulle försvinna och 

istället omvandlas till arbetsområdeschefer. Hela processen handlade kort sagt om en omdefiniering av roller.77

Men det fanns även en annan mer bakomliggande orsak till förändringen. Under åren hade det nämligen uppstått 

en slags suboptimering78 inom Region Stockholm där varje distrikt nästintill hade förstatligats. Distrikten 

agerade alltså inte i samklang med regionen, utan både mentalitet och mål kunde skilja sig från ett distrikt till ett 

annat.79 Region Stockholms suboptimering gjorde att distrikten drog åt olika och håll och att de helt enkelt inte 

verkade se  nyttan med att jobba mot ett gemensamt mål. Inom organisationen talade man bland annat om hur 

nord- och sydstaterna skapat sina egna kulturer och levt sina egna liv, vilket rest en mur mellan de distrikten.80

Det informella syftet med förändringsprocessen blev därför att få alla distrikt inom Region Stockholm att arbeta 

mot samma mål i enlighet med Senges effektivitetspilar81.
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”Det var en viktig strategi att försöka påverka varför, eftersom om folk inte förstår varför 

så är det ännu svårare. //…// det vi försökte påvisa var just det här som //…// beskrevs 

som en suboptimering mellan distrikten. Att det var fem öar som levde sina egna liv och 

man samverkade inte.” // Magnus

4.2.2. Steg 2: Att skapa visioner och mål

Den andra fasen i förändringsarbetet kretsade kring att skapa sig en bild av hur organisationen skulle se ut. För 

att lösa den splittring som skett inom Aktiebolag X med uppkomsten av suboptimerade distrikt sökte sig 

regionchefen bakåt i tiden för att på så sätt försöka hitta tillbaka till Aktiebolag X:s rötter. Innovation behöver 

nämligen inte alltid handla om att skapa något helt nytt, utan ibland kan det bästa vara att skapa ett nytt tänkande 

utifrån ett gammalt.82 Aktiebolag X:s grundtes har alltid varit att organisationen ska vara geografiskt inriktad –

att verksamheten ska finnas där behovet finns.83 Dock hade Region Stockholm kommit bort från detta tänk under 

åren, och därför beslutades det regionens struktur skulle bygga på att den minsta gemensamma nämnaren är ett 

arbetsområde. På så sätt skapades automatiskt en mer lättförståelig och övergripbar organisationsstruktur.

Som ny på Region Stockholm upplevde dock regionchefen att det var svårt att skapa sig en objektiv bild av 

organisationen och de förändringar som den var i behov av. De dåvarande distrikts- och ställföreträdande 

distriktscheferna förmedlade sin egen bild av verksamheten, vilken allt som oftast var färgad av deras eget arbete 

och prioriteringar. För att komma detta inledde regionchefen informella möten med fackliga representanter från 

LO och PTK84. Eftersom fackföreningarna ser till hela organisationen och alla dess anställda, tjänar de inte på att 

förmedla en förvrängd bild, och därmed blev de till det objektiva bollplank som regionchefen saknade. Tack vare 

fackföreningarna hade regionchefen någon att testa sin egen bild av organisationen på. För att kunna sträva mot 

att försöka få en hel organisation att arbeta mot ett och samma mål måste man vara oerhört tydlig med vad det 

verkliga målet är och vilka visioner som finns. Genom att föra en informell diskussion med fackföreningarna 

kunde regionchefen få insikt i hur man tänkte inom olika nivåer i organisationen för att på så sätt kunna utforma 

ett mål som kan passa organisationen som helhet.

4.2.3. Steg 3: Att förankra idén

När problem, visioner och mål definierats var det dags för regionchefen att förankra idén om en mer avsmalnad 

organisation i ledningsgruppen. Reaktionerna inom ledningsgruppen var blandande, men återkommande var en 

känsla av trötthet,85 vilket till största del härstammade från  att denna omorganisation följde så tätt inpå en annan 

organisationsförändring som Region Stockholm genomfört bara ett par år tidigare. Det fanns en önskan om att 

man skulle låta organisationen få visa ansiktet innan det hann bli dags för ytterligare en ny omorganisering. 

Bland annat Magnus uppfattade även inledningsvis förändringen som ett sätt för den nya regionchefen att sätta 

sitt avtryck på organisationen.
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”Och sen fanns det naturligtvis i bakhuvudet, en känsla av att nu har vi en ny regionchef. 

Måste alla nya regionchefer verkligen göra sina organisatoriska avtryck, kan ingen chef 

acceptera den organisation som är och börja bygga från det. Att det kan bli en viss 

klåfingrighet när det kommer nya chefer att ändra organisationen. Men den känslan 

försvann rätt så mycket när jag hörde skälen till organisationsförändringen.” // Max

Men när väl syftet med förändring förklarats såg de flesta i ledningsgruppen förändringen som någonting positiv, 

till och med som både klokt och förståndigt.86 Ledningsgruppens första reaktioner visar tydligt att det inom 

organisationen både fanns en trötthet gentemot förändringar samt att man nästan förväntade sig att regionchefen 

skulle dra igång en omorganisation bara för att han var ny. Med sådana förutsättningar är det svårt att skapa en 

positiv reaktion oavsett hur bra bakgrunden till förändringen är. Just eftersom ledningsgruppen själv till en 

början hade en negativ inställning, anser författarna att just informationsspridningen borde ha uppmärksammats 

som ett av det viktigaste instrumentet i den här förändringsprocessen. 

4.2.4. Steg 4: Att skapa ett projektteam

När väl idén förankrats var det dags skapa det projektteam som skulle driva själva förändringsprocessen inom 

Region Stockholm. De som kom att ingå i teamet var ledningsgruppen minus de fem distriktscheferna, då dessa 

skulle komma att drabbas av omorganisationen i och med att distrikten skulle komma att bantas ned. 

4.2.5. Steg 5: Att lägga upp en implementeringsplan

Det sista steget i den informella processen var att projektteamet tillsammans med regionchefen lade upp en 

implementeringsplan av den formella förändringsprocess som skulle komma att följa. En tanke man jobbade 

mycket utifrån var att en organisation måste harmonisera med dess ledare och därför måste dennes stil 

återspeglas i organisationen. Enligt regionchefen måste en implementering följa ett mönster för att man över 

huvudtaget ska kunna ha någon kontroll över den.
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5. Region Stockholm rubbar sina cirklar

I uppsatsen femte kapitel presenteras de empiriska data som ligger till grund för studien av den formella 

processen. Empirin kommer att redovisas efter Lewins tre förändringsfaser87. Empirin kommer att fortlöpande 

analyseras i enlighet med de teorier som presenterades i teorikapitlet. 

5.1. Första fasen – upptining

Region Stockholms formella förändringsprocess inleddes under mellandagarna i december 2005 genom att 

regionchefen tillsammans med projektteamet kallade LO och PTK till en första formell förhandling. Detta 

stadium i omorganiseringen är relativt enkelt då det finns en mängd paragrafer och formalia som styr varje nytt 

steg i processen.88 Trots att omorganisationen inte skulle komma att drabba hela organisationen berördes de 

flesta inom organisationen ändå.89 Även om det främst var de chefer som befann sig på mellannivå i 

organisationen, det vill säga distriktscheferna och ställföreträdande distriktscheferna, som drabbades, påverkades 

även deras underordnande av förändringen90. 

5.1.1. Första reaktionen

Region Stockholm inledde sin formella förändringsprocess genom att stiga in i en upptiningsfas, vilken inleddes 

genom projektteamet informerade hela organisationen om att en omorganisation var i antågan. Reaktionerna på 

den planerade förändringen blev inte så starka som de senare kom att visa sig att bli, samt varierade mellan 

distrikts- och de ställföreträdande distriktscheferna. Redan från första början var det en viktig strategi enligt 

projektteamet, att samtliga medarbetare skulle informerades om förändringens syfte på ett sådant sätt att de 

verkligen tog till sig av denna information.91 Om människor inte förstår varför en förändring ska genomföras så 

blir hela processen ännu svårare.

Regionchefen upplevde att de chefer som kom att bli drabbade av förändringen blev chockade, men att de utåt 

fortsatte som om ingenting hade hänt. Enligt den individuella känslokurvan och de befintliga känslostadierna 

längs kurvan, är just förnekelse den första känslan som en individ upplever när denne lämnar ett stadium av 

jämvikt och ställs inför en förändring. Individen förstår vad som kommuniceras ut till den, men tar inte till sig 

hur det kommer att påverka individen personligen. Därför var det väldigt viktigt att projektteamet inte bara 

bestod av personer med mindre erfarenhet av förändringsprocesser, då dessa kan tolka den inledande tystnaden 

som att de drabbade har tagit det bra. Detta är enligt regionchefen, en helt normal reaktion och att det först är när 

de drabbade fått tid på sig att ta till sig informationen som reaktionerna kommer fram. Det är även av stor vikt att 

informationen når samtliga vid samma tidpunkt, annars kommer medarbetarna komma in i känslokurvan vid 

olika tillfällen. Om medarbetarna upplever olika känslor vid samma tidpunkt kan detta försvåra 

förändringsarbetet. Sett utifrån denna information anar författarna att kanske inte alla inom projektteamet hade 
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lika stor erfarenhet av förändringsprocesser. Vissa av respondenterna ansåg nämligen att alla som drabbats av 

omorganisationen hade tagit in och hanterat informationen om den förestående organisationsförändringen på ett 

bra sätt. Vilket alltså motsätter sig det som både känslokurvan och regionchefen uttrycker. 

”… när det här kom fram att det skulle beröra dem så blev det väldigt tyst. Dom 

blev ställda. Nu så var det ställt utanför deras kontroll – ingen hade frågat dem 

om vad de tyckte innan, utan det var ett faktum att nu skulle det hända 

någonting.” // Maja

”… nästan förneka allt. Man hörde vad som sades men man tog inte in det 

intellektuellt så att säga //…// man fortsatte köra på det gamla. Nästan lite 

avskärmning skulle jag vilja säga. Det där gäller inte mig…” // Magnus

5.1.2. Att få delta eller inte

På frågan om projektteamet hade försökt skapa en delaktighet bland de drabbade för att på så sätt motivera 

förändringen, går åsikterna isär bland respondenterna. Enligt Maja så var syftet att skapa delaktighet men att det 

inte blev så eftersom att processen drog ut på tiden, vilket snarare gjorde att det skapades mer oro än delaktighet 

och motivation. Martina menade å andra sidan att man inte kan ha någon delaktighet alls i sådana här 

förändringsprocesser eftersom det är chefen som bedömer och slutligen väljer vem som ska sitta var. Det kan 

ställas mot Markus åsikt som ansåg att alla visst har en möjlighet att påverka, men att det i slutänden handlar om 

att leverera resultat. Båda Martina och Markus är lite inne på samma spår, även om de har helt motsatta åsikter 

gällande i vilken utsträckning som de drabbade hade möjlighet att påverka sin situation. I slutänden handlar det 

helt enkelt om vilka som kan möta upp mot de krav som ställs på den nya tjänsten. Antingen så har man uppvisat 

bra resultat eller så har man det inte, och det är chefen som sitter på det slutgiltiga avgörandet. 

Det är viktigt att poängtera att de dåvarande distriktscheferna faktiskt satt med i ledningsgruppen när det 

beslutades om att en organisationsförändring skulle ske.92 Detta gör att de drabbades motstånd går stick i stäv 

med de vanligaste bakomliggande orsakerna till motstånd, nämligen att individen känner motstånd till en 

förändring om förslaget kommer från någon annan och inte individen själv. Dessa orsaker tar även upp att 

förändringar som kommer som en överraskning skapar motstånd, men inte det heller passar in på det här fallet. 

Angelöw tar i sina orsaker till motstånd eller acceptans93 upp delaktighet i förändringsprocessen som en 

anledning till varför en individ är öppen för en förändring eller inte. När det gäller omorganisationen på Region 

Stockholm så anser författarna att det har förekommit både och. Som tidigare nämnts, diskuterades idén om en 

omorganisation öppet i ledningsgruppen där de dåvarande distriktscheferna ingick under den informella 

processen.94 Det var även i ledningsgruppen som beslutet togs om att organisationsförändringen verkligen skulle 

ske och hur den i stora drag skulle komma att se ut. Delaktigheten var därmed stor för några av de chefer som 

senare skulle komma att drabbas av detta beslut. Den delaktigheten försvann emellertid när man kom in i det 
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skedet som rörde vilka som skulle tillsättas på vilka platser då det var regionchefen som beslutade detta. Men, är 

det verkligen egentligen så klokt att samtliga i en förändringsprocess har full delaktighet? Kan inte en 

delaktighet för de drabbade innebära att de enbart kommer att se till sitt eget bästa och inte organisationens? Det 

är ett beslut som författarna tror måste hamna på chefens bord i slutänden. Kan det inte också vara så att det 

ibland är så att alla inte vill vara med och bestämma, människor vill helt enkelt vara veta hur det ska bli?

”… folk var liksom med på förändringen, men sen blir det en annan sak när det 

drabbar en enskild person. Då är man inte lika riktigt med //…// man kan tycka 

att det skulle vara jag som hade den här tjänsten istället för den personen.”      

// Max

5.1.3. Tajming i teori och praktik

Under intervjuerna uttrycktes ett missnöje med att det dröjde alldeles för länge från det att man meddelade 

planerna om en omorganisering tills dess att de som främst kom att drabbas av omorganisationen fick reda på 

vad förändringen skulle betyda för dem.95 Några av respondenterna menar att detta skapade en onödig oro. Just 

val av tidpunkt är ytterligare en orsak som är avgörande för om individen välkomnar eller tar avstånd till en 

förändring. Under intervjuerna framkom det att flera ansåg att tidpunkten för omorganisationen kanske inte var 

den bästa, vilket hade mycket att göra med att regionchefen var relativt ny inom Region Stockholm. Flera av 

respondenterna berättade, som tidigare framkommit, att de själva hade haft funderingar på om omorganisationen 

bara var ett sätt för regionchefen att sätta sitt organisatoriska avtryck. Det gjorde att de sedan kände en oro för att 

även organisationen skulle uppfatta nyheten om en stundande organisationsförändring på samma sätt. Även om 

alla respondenterna efter ett tag insåg nyttan med omorganisationen, uppfattade de att det var många andra inom 

organisationen som inte gjorde det, utan fortsatte koppla samman förändringen med den nye regionchefen. 

”Jag tyckte hjälp, vilken dålig tajming, jag kände att vi hade en ny regionchef, 

han har precis kommit och gett förhoppningar i organisationen //…// pratat om 

att han inte ville göra en omorganisation för att han var en ny chef så att säga. 

Sen kom det här ändå. Det handlade inte om att han var ny men jag tyckte det var 

synd att det skulle kopplas som här kommer den nya chefen som vill visa att här 

gör man en ny omorganisation.” // Magnus

Valet av tidpunkt kan vara en av de aspekterna som har legat projektteamet mest i fatet vad gäller 

implementeringen av den nya organisationsstrukturen. Om organisationen tror att förändringen endast är till för 

att befästa den nya regionchefens ställning föreligger det en stor risk att man inte tar förändringen på allvar – att 

man inte inser nödvändigheten med den. Så egentligen borde Region Stockholm försökt att skjuta på 

omorganisationen tills organisationen lärt känna och fullt ut accepterat regionchefen. Problemet är dock att 

verkligheten inte alltid uppför sig på det vis som man i teorin skulle önska – i teorin kan nämligen teori och 

praktik vara samma sak, men däremot inte i praktiken.96 Den grundläggande orsaken till omorganisationen var 
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som sagt att Region Stockholm fick en ny huvudkund från 1 januari 2006. Det gjorde att organisationen behövde 

förändras så att den svarade mot kunden på bästa sätt. Ibland sker det förändringar vid mindre passande 

tidpunkter i en organisations omvärld och då finns det inte så mycket annat att göra än att försöka lösa det på 

bästa sätt.

”Men ibland är tajming så att man inte rår på det riktigt” // Martina

5.1.4. Angelöws tabell – sammanfattning    

Orsaker till motstånd mot förändringar
Orsaker till acceptans eller
välkomnande av förändringar

Hotad anställningstrygghet Trygghet

Omplaceringar och förlust av sociala kontakter Bättre och sociala kontakter

Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll

Sämre förmåner Utökade förmåner

Inkompetent arbetsledning Kompetent arbetsledning

Lägre status Högre status

Ingen förändringsvilja Förändringsvilja

 Låg delaktighet  Delaktighet

Bristande förtroende Förtroende

Låg självkänsla Förstärkt självkänsla

Bristfällig information Information

 Dåligt val av tidpunkt  Bra val av tidpunkt

 Innebär ett hot Innebär en utmaning

Tabell 2: Orsaker till motstånd eller välkomnade av förändringar efter upptiningsfasen

Delaktighet

Efter att ha granskat upptiningsfasen har författarna kunnat bocka några av de orsaker som påverkar 

inställningen gentemot förändringar.97 Vad gäller de drabbades delaktighet i förändringsprocessen så existerade 

en delaktighet inledningsvis då de drabbade distriktscheferna var med och beslutade om att en 

organisationsförändring skulle genomföras. Men när väl var dags för planerna att lämna ritbordet och de nya 

platsernas skulle tillsättas, minskade de drabbades delaktighet i förändringsprocessen helt. 

Just nivån på delaktigheten kan vara en svår bit i förändringsprocesser. Om de som ansvarar för en 

omorganisation skapar ett öppet klimat kan det generera i en större förståelse för förändringen. Men alltför öppna 

dörrar kan även inverka negativt på syftet med förändringen då människor har en tendens att se till sitt eget bästa 

i första hand och inte helhetens. Ser man utifrån detta agerade projektteamet på ett väldigt bra sätt, då de tillät 

delaktighet på strukturnivå men stängde dörrarna när det kom ner på personalnivå. Därför väljer författarna att 

bocka av båda nivåerna av delaktighet i Angelöws tabell.
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Tidpunkt

Många av respondenterna ansåg att förändringen drogs igång vid en mindre bra tidpunkt.98 Den största 

anledningen till att det var en dålig tidpunkt för en förändring var att regionchefen var relativt ny i regionen. 

Detta faktum gjorde att många trodde att hela förändringen bara var ett sätt för den nye regionchefen att sätta sitt 

trademark på organisationen. För det andra gick den första fasen, upptiningsfasen, i Region Stockholms 

förändringsprocess, relativt långsamt, då den kom att störas av en yttre faktor i form av ledighet i samband med 

jul- och nyårshelgen. Detta gjorde att samtliga som kom att beröras av förändringen blev lämnade längre än 

nödvändigt i det känslostadie som kopplar de två första förändringsfaserna, upptining och förändring samman, 

det vill säga förnekelsefasen. Genom att åstadkomma en längre förnekelsefas frambringades än större oro inför 

framtiden än vad som är nödvändigt. Det ska dessutom tilläggas att de flesta var trötta på förändringar och därför 

helst ville att organisationen skulle få vara som den var. Detta gjorde inte heller att valet av tidpunkt föll i så 

mycket bättre jord. 

Även om detta är tre mycket starka argument till varför Region Stockholm inte skulle valt att dra igång sin 

förändringsprocess när de gjorde det, hade inte projektteamet så mycket val i och med det krav på en smalare 

organisation som kom med den nya kunden. Just förändringar i omvärlden är en sådan aspekt som står utanför 

organisationers makt och som de måste svara emot, vare sig det är ett bra tillfälle eller ej. Det gör att författarna 

väljer att bocka av båda sidor i Angelöws tabell när det gäller val av tidpunkt.  

Hot 

Den formella processen påbörjades då projektteamet tinade upp organisationen genom att informera om varför 

en förändring var nödvändig, samt att i stora drag beskrivit hur den nya organisationen skulle komma att se ut. 99

Kortfattat så innebar förändringen att organisationen skulle bantas ned från fem distrikt till tre. Eftersom ingen

riktigt visste vad förändringen skulle komma att innebära för den enskilde individen skapades en känsla av 

osäkerhet inför framtiden utifrån vetskapen om att vissa områden, och därmed även positioner, skulle komma att 

försvinna. Just osäkerhet framkallar ofta en känsla av ett överhängande hot för dem som befinner sig inom den 

del av organisationen som ska förändras. Ett sådant hot hänger kvar fram tills dess att det klargörs vilka som 

kommer att drabbas och på vilket sätt. Det är även en av de vanligaste orsakerna som leder till att motstånd 

skapas gentemot förändringar.100

Sammanfattning

Efter den första fasen i Region Stockholms formella förändringsarbete hamnade organisationen i en orosfas. 

Individerna visste att en förändring var i antågande, men fortfarande inte vad implementeringen exakt skulle 

komma att innebära för den enskilda individen. 
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5.2. Andra fasen – förändring 

Under den andra fasen i förändringsprocessen inleddes de formella förhandlingarna mellan projektteamet och de 

fackliga representanterna. Målet med dessa är att utröna vilka av cheferna som kommer att avancera inom 

organisationen, vilka som måste ta ett steg ned och var de ompositionerade cheferna kommer att hamna. Denna 

fas uppfattades som en väldigt jobbig period för de dåvarande distrikts- och ställföreträdande distriktscheferna 

eftersom de utelämnades från själva beslutsprocessen.101 Det ska dock påpekas skillnaden mellan den studerade 

omorganisation och tidigare förändringar som Region Stockholm genomfört, var att man den här gången utgick 

från att alla skulle få plats i den nya organisationen.102 Därmed förelåg det inget hot om uppsägningar.    

”Vi har en ganska lång tradition med ganska stora nedskärningar bakom oss //…// Så det 

lugnet hade den här förändringen på sitt plus konto //…// Det är alltid några som drar i 

alla fall men det är av andra skäl än arbetsbrist.” // Max 

5.2.1. Information och dess kanaler

De personer som författarna har intervjuat är ense om att syftet och bakgrunderna till omorganiseringen var bra. 

Men på frågan om de anser att de som främst drabbades av omorganisationen tog till sig rätt uppfattning om 

bakgrunden blev svaren blandade. En av respondenterna ansåg att information var väldigt klar och tydlig, och 

menade att därför fick alla en korrekt bild om varför förändringen var nödvändig.103 Maja menade å andra sidan 

att det var olika mellan olika människor hur man tog in informationen.. Hon berättade att den av de chefer som 

minst tog till sig beslutet om hur den nya organisationen skulle se ut försökte hitta andra argument och lösningar 

som inte var aktuella. Maja kände att den här individen inte tog till sig av informationen, att det var som om den 

hade en blockering.

”Vad är tillräcklig information? Komplex fråga. Det behövs olika mycket 

information för olika individer.” // Regionchefen

Matilda valde att ta upp problematiken med att informationskedjan hade varit alldeles för lång, vilket gjorde att 

när väl informationen nådde fram till sista individen så hade den till viss del förvanskats. Det här är något som 

författarna har valt att kalla för visklekseffekten. Effekten kan uppstå om inte alla av dem som drabbas av 

förändringen får reda på all information samtidigt och från samma håll. Resultatet kan då bli att alla gör sin egen 

tolkning av informationen samt använder sig av olika ord för att beskriva till nästa part. Risken för att 

informationen filtreras och förändras växer med varje ny mottagare.. Slutresultatet kan därmed bli felvridet och 

framkalla onödig oro och förvirring. 

”Om regionchefen informerar, och nästa steg går till distriktschefen och sedan till 

ställföreträdarna och sedan till arbetsledarna – det blir på något sätt för många 

steg //…// cheferna är bara människor. Och deras information blir också färgat, 
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lite färgat, hur man uppfattar situationen. Och en del tar det bra och en del 

mindre bra.” // Matilda

En lärdom som Region Stockholm ska ta med sig till nästa omorganisering enligt Max, är att de ansvariga måste 

vara oerhört övertydliga om vilken information som man kan gå ut med till organisationen och vilken som ej ska 

spridas. Enligt Max har det förkommit vissa problem under förändringsprocessen som berott på att ofullständig 

eller på annat sätt olämplig information spridits inom organisationen. Vid risk för ryktesspridning är det viktigt 

att de ansvariga exakt vet vilken information som kommunicerats ut av de andra i projektteamet. Detta för att 

direkt kunna dementera felaktig information för att på så sätt reducera oro, förvirring och känslomässig berg-

och-dalbana hos de drabbade. När det florerade som mest rykten på grund av subgrupperna, var det ibland svårt 

att själv veta vad som kom från vårt läger och vad som var påhittat, förklarar Max, vilket gjorde det svårt att veta 

vad man skulle svara när människor krävde svar. 

”i sådana här lägen blir det också så att //…// det bildas sanningar, där också 

tystnaden är en sorts sanningen. //…// så är det ingen som har sagt att det ena 

har hänt men eftersom ingen säger motsatsen så blir tystnaden en sorts 

bekräftelse ibland...” // Max

Ytterligare en aspekt med att inte ge ut information till samtliga vid samma tidpunkt är även att det föreligger en 

risk för att vissa medarbetare får reda på det via annan kanal och känner sig åsidosatta, överkörda och mindre 

viktiga. Just att individerna känner sig överkörda är även det en av vanligaste orsaker som skapar motstånd, 

vilket i sig kanske inte är så förvånande. 

”Sen blir det ju så i en organisationsförändring att alla inte vet allt samtidigt, 

vilket kan leda till en viss frustration: vad är det som händer?” // Markus

Både projektteamet och facket hade sina egna informationskanaler som användes för att informera 

organisationen om vad som beslutades under förhandlingarna.104 För att komma runt problemet med att inte alla 

får information vid samma tillfälle valde de två aktörerna tillsammans ett klockslag när de skulle släppa 

information till organisationen och (de fackliga) medlemmarna om det senaste som framkommit under 

förhandlingarna. Regionchefen hade dessutom personliga samtal med alla de som kom att drabbas av 

förändringen, där de diskuterade individens roll i den nya organisationen. Det var dock information av mer 

informell karaktär. 

5.2.2. Nr 3 på känslokurvan: ilska

Både projektteamet och de fackliga representanterna uppfattade att de drabbades reaktioner och känslor inför 

förändringen varierade väldigt från person till person. Några av de drabbade drog sig tillbaka, var oroliga och 

avvaktande, medan en annan blev väldigt utlevande och aktiv och försökte mobilisera externa krafter för att tala 

för dennes sak. Det fanns en individ som blev väldigt arg, samtidigt som några slutade att arbeta medan andra 
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jobbade vidare som om ingenting hade hänt.105 Maja påpekar att det var oerhört mycket stormande känslor i 

samband med att förändringsprocessen förflyttades ned till personnivå från att tidigare mer handlat om själva 

organisationsstrukturen. Martina tyckte att de drabbade verkligen började visa vad de kände i samband med att 

den personliga processen började. När man skulle tillsätta positionerna i den nya organisationen och 

regionchefen började ha enskilda samtal med de drabbade cheferna om vad som skulle hända med dem.

Magnus upplevde att känslor såsom nedstämdhet och sorg kom fram, men tycker även att han såg hur ilska och 

aggression växte fram allt eftersom hos de drabbade. Han berättar att aggressionen ofta kunde visa sig i andra 

sammanhang. Någon kunde plötsligt tända till på en fråga när de satt i möte som inte hade någon koppling till 

den pågående förändringen, men att det efter ett tag blev uppenbart att det utbrottet egentligen handlade om just 

omorganisationen. Så istället för att direkt rikta sin ilska mot själva omorganiseringen kom den istället fram i 

andra sammanhang och då ofta över småsaker.  Också Max beskriver känslor såsom sorg, förvirring, besvikelse

och frustration. Han kände också att de drabbade saknade tilltro till de som varit med och tagit beslutet om vilka 

som skulle hamna på vilka positioner.106

”Det är ju så att man både är ledsen, bestört, förvånad och arg, och jag kan inte 

säga riktigt i vilken ordning de känslorna kommer, utan de känns ju som att de lite 

hänger ihop. Man är nog alla de där sakerna lite samtidigt – ledsen och arg.”     

// Martina

Av de känslor som respondenterna beskrev tyder några på att vissa av de drabbade i det här läget tagit steget in i 

nästa fas på känslokurvan, nämligen ilska. Regionchefen kallade detta för den arga fasen och menar att den 

frustration som uppkommer i samband med den här fasen leder till att organisationen stannar upp. Därför, menar 

han, är det av stor vikt att man som ansvarig finns tillgänglig för att kunna föra en dialog med de drabbade. Som 

ansvarig måste man vara beredd att ta kritik, att låta medarbetarna få vara arga. De måste få tillfälle att både 

diskutera och ställa frågor för att på så sätt kunna bearbeta alla de känslor som de bär inom sig. I det här stadiet 

är det viktigt att man som chef inte berättar eller lovar någonting som man sedan måste ta tillbaka, avslutar 

regionchefen. Ellis och Dick trycker också på vikten av att de som implementerar en förändring inte skapar 

några falska förhoppningar genom att lova något som de sedan inte kan hålla.107

Det ska dock tilläggas att Region Stockholms omorganisation direkt drabbade ett mindre antal individer vilket 

gjorde det möjligt för regionchefen att ha enskilda samtal med var och en av dem. Den möjligheten finns dock 

inte i organisationsförändringar som drabbar ett större antal individer. Vad gör man då för att låta de drabbade få 

utlopp för sin tankar, funderingar och känslor? Troligtvis är detta endast ett förfarande som används när det 

gäller individer på chefspositioner. För det första handlar det ofta om ett mindre antal individer och för det andra 

är det kanske viktigare att få med sig de som innehar en maktposition inom organisationen. Risken är annars att 

man har personer på ledande positioner som har en negativ inställning till organisationen och dess ledning, vilket 

kan sluta illa.   
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Men för de chefer som fick behålla sitt jobb eller till och med tog ett steg upp i organisationen, var troligtvis inte 

ilska den känsla som följde förnekelse på känslokurvan. Dessa individer kommer därför att avvika från 

känslokurvan redan på den här nivån, då deras känsla genom förändringsprocessen på ett sätt har nått sitt slut. 

Ser man till de orsaker som leder till att en individ känner acceptans och välkomnande av en förändring, hittar vi 

flertalet som passar in på dessa chefer. Att de kan tänkas ha känt ett ökat förtroende för ledningen, förstärkt 

självkänsla, att de fått en högre status samt att de stod inför en utmaning, är säkerligen inte en omöjlighet. Dock 

är de chefer som redan här avviker från känslokurvan en minoritet i Region Stockholms omorganisation. 

Förändringar skapar ofta inte bara vinnare, utan även sådana som känner sig som förlorare. Samtidigt som några 

få chefer fick ett fortsatt eller ökat förtroende, fanns det några som var tvungna att ta ett steg tillbaka. Att inte 

vara den som blir utvald kan ge upphov till både lägre självkänsla och en känsla av att individen har fått en lägre 

status.  

”Det jobbiga och svåra är när det kommer till mig som individ och person – ”jaha, JAG 

är inte en av de tre som får fortsatt förtroende i att vara distriktschef. Okej, jag har haft 

ett betydligt mindre område förut, men jag har varit distriktschef!” – och det känns 

viktigt att man har haft en sådan position. //…// det är nog en känsla att man har åkt i ett 

sådant här organisationsschema – att man har klivit ned ett snäpp.” // Martina  

5.2.3. Nr 4 på känslokurvan: förhandling

Så här långt in i förändringsprocessen börjar de drabbade inse att organisationsförändringen kommer att bli av 

oavsett om de gillar det eller inte,108 och de börjar söka stöd hos alla som de tror kan hjälpa dem att gå vinnande 

ur processen.  Magnus berättar bland annat att det bildades som små ”subgrupper” som försökte komma med nya 

förslag som skulle kompensera de förslag som lagts fram av projektteamet. Dessa ”subdiskussioner” gjorde att 

det under en period blev som två processer som pågick parallellt, vilket ledde till att en mängd rykten

florerade.109 Vissa av grupperingarna fick tills slut för sig saker som inte var sant, berättar även Markus. En fara 

med detta var om individen trodde att en plats var vikt för honom eller henne och sedan blev det inte så. Det 

kunde leda till ett hårt slag för individen då denne redan mentalt placerat sig på den positionen. 

”Under den processen har vi även blivit utsatta för väldigt mycket 

påtryckningar av olika slag. Folk som kommer in och pratar, lägger fram sina 

synpunkter, sätter sig i stolen, funderar och lägger fram sin sak. Omedvetet 

eller medvetet, det är jag inte riktigt säker på. Ibland kan jag tro att det nästan 

är lite omedvetet, medan ibland tror jag det är ganska medvetet, som en lobby-

verksamhet.” // Max

Max höll med om att det uppstod en situation där individer försökte sälja in sig själva, men tror inte att det var på 

ett medvetet plan. Han tror att det enbart handlar om att de som drabbas är uppriktigt ledsna och bekymrade över 

det läge som uppstått. 
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”Jag tror att när man är mitt i en process så vet man inte riktigt hur man 

agerar, jag tror inte alls att man är medveten om vad man gör, utan det är vi i 

omgivningen som uppfattar att det är det den gör.” // Max

5.2.4. Nr 5 på känslokurvan: kaos

Författarna frågade respondenterna om de hade upplevt några kritiska moment under förändringsprocessen, och 

flera pekade på det faktum att det enbart var en av de dåvarande distriktscheferna som fick fortsatt förtroende. 

Det måste ha varit jättetufft för dem som var tvungna att ta ett steg ned, gissar Max. Även om de som inte fick 

fortsätta på sina positioner blev erbjudna jobb som arbetsområdeschefer i den nya organisationen, tror han att det 

lett till att dessa personer inte är lika engagerade längre. Martina tillägger att det måste ha upplevts som både 

oerhört tufft, jobbigt och svårt att ta in när de förstår att de inte har blivit en av de utvalda. 

Magnus berättade om när informationen väl landade hos de berörda att de inte skulle få ett fortsatt förtroende att 

sitta kvar på sin post. Det var nämligen först när han såg hur en av distriktscheferna, som var tvungen att ta ett 

steg ned, som han förstod hur illa den personen verkligen mådde. Personen ifråga hade inte tagit till sig 

informationen tidigare, utan denne tog först till sig det när allt var färdigförhandlat och då rasade allt. Magnus 

kände därefter en stark oro för personen ifråga ett tag efter de hade meddelat beslutet. Efter denna upplevelse 

ifrågasatte Magnus sin egen insats och undrade om det fanns någonting som han i sin roll kunde ha gjort för att 

underlätta processen för den här personen. 

Det som Magnus beskriver är ett tydligt exempel på hur det femte stadiet på känslokurvan kan ta sig. Kaos visar 

sig genom att den drabbades hela värld vänds uppochned och de inser att inget kommer att bli som förut.  I den 

här fasen kan lätt den drabbade känna en blandning av hopplöshet och förvirring, samt kanske även uppfatta sig 

själv som både värdelös och bortglömd. Förändringens inverkan på individens liv är nu ett faktum och det finns 

inget som den längre kan göra något åt det. 

5.2.5. Nr 6 på känslokurvan: depression

Martinas bild är att alla de chefer som berördes av omorganisationen har tagit det olika. Som exempel berättar 

hon om en person som inte verkar har någon förändrat förhållningssätt till sitt nya jobb som arbetsområdeschef –

som är precis lika engagerad, ”på tå, på G”. Motsatt förhållande är det med en annan person som hon uppfattar 

som mycket mer tillbakalutad och som inte verkar vara alls lika engagerad som tidigare. Personen ifråga ser helt 

enkelt inte lika glad ut. Att behöva ta ett steg ned i organisationshierarkin kan betyda olika mycket för olika 

människor. Lika olika som vi människor är på utsidan är vi på insidan, och därför kommer vi att värdera saker 

olika. För vissa människor kan det vara oerhört viktigt att inneha en hög position i sitt yrkesliv, medan det för 

andra kanske är mer viktigt att de trivs på sitt jobb och organisationen vill fortsätta satsa på dem. 

Det som Martina beskriver kan jämföras med det sjätte känslostadiet på känslokurvan – en inre depression. Detta 

känslostadium följer kaosstadiet, och visar sig på så sätt att individen inte är nöjd med den situationen som den 

hamnat i och därför känner sig nedstämd och deprimerad. I detta stadium alstrar individen den mest negativa 
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energin i förändringsprocessen och här föreligger det en risk för att individen ska komma att lämna 

organisationen. Detta kan vara både av fri vilja eller inte, det hela handlar dock om hur individen klarar att ta sig 

ur sin nedstämdhet. Det problem som uppstår för organisationen nu är att avgöra hur länge det är acceptabelt att 

individen befinner sig i detta negativa energistadium. Självklart behöver individen ifråga tid på sig att både 

smälta och vänja sig vid den nya situationen, men det får inte dra ut alltför mycket på tiden då det kan påverka 

andra inom organisationen negativt.  

”Pågår det för länge så tror jag inte det är bra att personen är kvar i 

organisationen. Då blir vi aldrig klara med den. Då blir det negativa vibbar 

som fortsätter. Men man måste sätta ett stopp för det här och sen gå vidare.”  

// Magnus

5.2.6. Att skapa ett nytt förtroende

Just känslan av kaos och den depression som följer, tror inte regionchefen att man kan komma ifrån när man ska 

genomföra en förändring. Däremot menar han att det är viktigt att man som chef inser att det som gör ont inte 

behöver fortsätta vara negativt när man väl kommer ur förändringsprocessen.  

”Man vinner på att det gör ont i slutänden, men det gäller att se till att 

personer får hjälp med den resan genom det onda, och det är det en förändring 

till för. Man ska därför aldrig gå in och säga att det inte kommer att göra ont, 

utan det är lika bra att säga att det gör ont. Vi måste tillåta människor att de 

inte ser vad du ser och att de inte ser vad det leder till, och den insikten får man 

när man gjort en omorganisation. Tillåt människor att ifrågasätta det här! 

Tillåt människor att de får vara ledsna och att det gör ont!” // Regionchefen

För att motivera de drabbade cheferna inför sina nya arbetsroller ansåg projektteamet att det var oerhört viktigt 

att visa personerna ifråga att organisationen fortfarande ville satsa på dem. Även om de i nuläget inte ansågs vara 

mogna för rollen som distriktschef i nya Region Stockholm, ville man visa att man verkligen trodde att de hade 

förutsättningarna, men att de behöver utvecklas lite mer först.110 Därför erbjöds de chefer som blev vertikalt 

förflyttade en personlig karriärplanering. Just ett ökat förtroende är en faktor som påverkar om man ställer sig 

accepterande till en förändring. Genom att verkligen visa att organisationen inte har slutat tro på sin medarbetare 

kan det göra att denne tar sig ur sin depression och börjar se ljusare på sin nya yrkesroll.  
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5.2.7. Angelöws tabell – sammanfattning

Orsaker till motstånd mot förändringar
Orsaker till acceptans eller
välkomnande av förändringar

Hotad anställningstrygghet  Trygghet

 Omplaceringar och förlust av 
sociala kontakter

Bättre och sociala kontakter

Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll

Sämre förmåner Utökade förmåner

Inkompetent arbetsledning Kompetent arbetsledning

 Lägre status Högre status

Ingen förändringsvilja Förändringsvilja

Låg delaktighet Delaktighet

Bristande förtroende  Förtroende

 Låg självkänsla Förstärkt självkänsla

 Bristfällig information Information

Dåligt val av tidpunkt Bra val av tidpunkt

Innebär ett hot Innebär en utmaning

Tabell 3: Orsaker till motstånd eller välkomnade av förändringar efter förändringsfasen

Information

Inom en förändringsprocess är information och dess flöde mycket viktiga faktorer då en väl genomtänkt 

kommunikationsplan kan vara avgörande för om organisationen tar till sig och tolkar informationen rätt eller 

inte.111 Eftersom alla individer uppfattar och tolkar information utifrån sin egen förförståelse är det av stor vikt 

att man under en förändringsprocess tänker på att vara övertydlig. Är man inte det finns en överhängande risk att 

organisationen hamnar i en situation som påminner om Senges första effektivitetspil112 där alla strävar mot skilda 

mål.

”Information är absolut det viktigaste och ju mer omorganisationer det kommer 

vara desto viktigare är informationen //…// Men en del har så svårt med det där 

med information, och det är svårt, det är bland det svåraste man kan ge sig på, 

men att inte ge information är förödande för en organisation.” // Matilda

När det gäller Region Stockholms informationsflöde har författarna noterat både bra men också mindre bra 

företeelser. En mindre bra sak var att informationskedjan uppfattades som alltför lång, vilket resulterade i 

visklekseffekten. En av respondenterna har även upplevt problem med att de ansvariga inte har varit fullständig 

överens om vilken information som skulle släppas, och vilken som man skulle vänta med. Respondenten är 

övertygad om att man hade kunnat minska oron och förvirringen om detta inte hade hänt. En positiv sak var dock 

att projektteamet och de fackliga partnerna kom överens om klockslag då man släppte information, för att på så 

sätt säkra att den nådde hela organisationen samtidigt. Eftersom det är just informationen som de flesta av 
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respondenterna tagit upp som en aspekt som borde ha varit bättre, väljer författarna att bocka av information i 

tabellens vänstra kolumn, det vill säga man har uppvisat vissa brister i hanteringen av informationsflödet.

Utmaning eller hot?

När förändringsprocessen nått så här långt framkom det att omorganisationen inte var ett hot för samtliga av de 

drabbade cheferna.113 För tre av dem kom förändringen istället att innebära en utmaning. Två fick närmare 

bestämt fortsatt förtroende som distriktschef medan den tredje tog steget upp från ställföreträdande distriktschef 

till positionen som distriktschef. Detta nya förtroende skapade säkerligen en känsla av att ha fått utökade 

förmåner, förbättrat arbetsinnehåll samt en ökad självkänsla hos de nya distriktscheferna. Genom deras nya 

ställning inom organisationen kom dessa chefer att avvika från känslokurvan i och med att det inte fanns någon 

anledning längre att känna ett motstånd gentemot förändringen114. På så sätt kom dessa chefer att ta ett hopp från 

förnekelsestadiet direkt till känslan av öppenhet på känslokurvan. För dessa individer kom även förändringen att 

resultera i en ökad känsla av trygghet. Att få ett fortsatt förtroende av ledningen att antingen behålla sin position 

eller till och med få en högre position, är ett tydligt tecken på att organisationen vill fortsätta satsa på personen.

Dock var det inte alla av de drabbade cheferna som kunde hoppa över flera stadier på känslokurvan. Eftersom 

förändringen innebär att resterande chefer både blev horisontellt och vertikalt omplacerade, kom att dessa att 

fullfölja alla stadier i känslokurvan. För dessa har en omplacering inneburit en förlust av sociala kontakter och 

för de som var tvungna att ta ett steg ned – en känsla av de fått lägre status inom organisation. Här kan man även 

diskutera om denna förändring lett till att de även fått sämre förmåner och mindre intressanta arbetsuppgifter. 

Men då författarna inte berört detta närmare i sin undersökning, vill de inte heller uttala sig om detta. Däremot 

har det framkommit att de ansvariga för omorganisationen observerat en lägre självkänsla hos de individer som 

var tvungna att ta ett steg ned. 

Författarna har valt att inte bocka av de komponenter från tabellen som de chefer som avvek från känslokurvan 

har upplevt. Just eftersom de avvek är de inte i behov av att få något fortsatt hjälp med att ta sig igenom 

förändringsprocessen, och faller därmed utanför uppsatsens fokus. Istället kommer endast de känslor som de

chefer som fortfarande befinner sig på känslokurvan, att bockas av. 

Trygghet & förtroende

En av de positiva aspekterna med Region Stockholms senaste omorganisation var att detta inte var en förändring 

som krävde att människor blev uppsagda.115 Denna aspekt gjorde att organisationen åtminstone kunde erbjuda de 

drabbade en känsla av anställningstrygghet, även om det fanns en stor framtidsoro. Författarna väljer även att 

bocka av förtroende som en av de komponenter som uppfyllts under implementeringen. Genom att för det första 

gå in i förändringen med en inställning att alla ska vara kvar i organisationen, och för det andra erbjuda de som 

var tvungna att ta ett steg ned i karriärplaneringen, visade de ansvariga att man fortfarande hade förtroende för de 

drabbade.   

                                                
113

Se kapitel 5.2.2 Nr 3 på känslokurvan: ilska
114

Angelöw, 1991
115

Se kapitel 5.2 Andra fasen – förändring och kapitel 5.2.6 Att skapa ett nytt förtroende



Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt

34

Olika stadier på känslokurvan

De känslostadier som de negativt drabbade chefer kom att passera under den här fasen i förändringsarbetet är 

ilska, förhandling och kaos.116 Ilskestadiet kom att bli ett av de stadier som blev otroligt tid- och energikrävande, 

men är ett stadium som inte går att komma undan. Som ansvarig är det dock viktigt att man håller en öppen 

dialog och är noga med att inte skapa några falska förhoppningar hos de som drabbas. Nästa steg på kurvan är 

förhandling vilket innebär att de drabbade började söka stöd hos både regionchefen, projektteamet, facket och 

andra kollegor för att på så sätt försöka få sin vilja igenom. När väl beslutet fallit om vilka som skulle tillträda på 

vilka poster inleddes en period av kaos. För individen väntar en tung period där hela dennes värld har vänts 

uppochned. Kaoset leder så småningom till känslokurvans mest negativa stadium, nämligen depressionen. Det är 

under detta sista stadium som den sista fasen i förändringsprocessen tar vid – nedfrysningen. 

Sammanfattning

Förändringsfasen har handlat om hur de ansvariga har uppfattade de drabbade chefernas reaktion inför de 

omplaceringar som förändringsprocessen kom att resultera i. Av det som framkommit i intervjuerna är det tydligt 

att Region Stockholms förändringsprocess skapat både vinnare och förlorare117. Författarna har dock vald att 

fokusera på de chefer som blev negativt drabbade av omplaceringen

5.3. Tredje fasen – nedfrysning 

Region Stockholms förändringsprocess har passerat upptiningsfasen och förändringsfasen och når den 1 mars 

2006 fram till den sista fasen i Lewins förändringsprocess118 – nedfrysningsfasen. Enligt den implementerings-

plan som togs fram under den informella processen var det tänkt att samtliga poster som distrikts- och 

arbetsområdeschefer skulle ha varit tillsatta. Men fortfarande tre månader efter omorganisationen skulle ha varit 

avslutad är bara två av tre distriktschefer tillsatta. Av de chefer som innan förändringsprocessen satt som 

distriktschefer sitter enbart en kvar på posten. En har valt att lämna organisationen och har uttryckt en 

tillfredsställelse med den uppgörelse den gjort med organisationen.119 Vad gäller de övriga cheferna som blev 

ompositionerade till arbetsområdeschefer har de så småningom börjat anpassa sig till sin nya roll. Dock påpekar 

flera av respondenterna att det inte verkar som om två av de före detta distriktscheferna fullt ut har accepterat 

den nya verkligheten.120 Magnus uttrycker det som de har abdikerat lite, att de inte verkar vara så intresserade av 

att ta sig an det nya område som de är chef över idag. Max är inne på samma linje och tycker sig se att de har 

mentalt taggat ned en aning, de lägger inte längre lite stor glädje på sitt arbete. De arbetsområdeschefer som fick 

byta område har å andra sidan hämtat sig mycket snabbare. Bland dem liknar det mer en nyorienteringsfas, att de 

har accepterat att den nya organisationen är här och därmed agera utifrån de förutsättningarna.

”…när det gäller //…// arbetsområdeschefer //..// där tror jag att där har man 

hämtat sig mycket snabbare. //…// där landande det mycket fortare. När de 
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personerna väl flyttade ut till sin nya värld så var det den som gällde. Det 

tycker jag har gått jättebra. Där har man kommit igen på ett helt annat sätt.”  

// Magnus

Frågar man Martina så tycker hon att det till synes verkar rulla på, men hur de drabbade cheferna kan tänkas 

känna innerst inne och hur de egentligen mår idag, tycker hon är svårt att svara på. Dock, fortsätter hon, kan man 

ana sig till att de känner sig kränkta, förbigångna och inte sedda. Markus är av lite annan åsikt och menar att de 

chefer som är kvar i organisationen ser möjligheterna i allt det nya, även om kanske inte alla är hundra procent 

med än. Markus säger sig leva i den tron att det är mycket bättre idag. 

”Det känns bra. Även de som var bittra börjar finna sig tillrätta De kanske 

ändå inte tycker det är så kul, men de är inte upprörda längre om man säger 

så.” // Maja

När en förändring går in i nedfrysningsfasen så befinner sig de individer som följt känslokurvan sig fortfarande i 

depressionsstadiet. Vad gäller de chefer som drabbades av Region Stockholms omorganisation verkar några ha 

tagit sig vidare in i nästa stadium – resignationsstadiet. Detta stadium kan man kalla för ett startskott för att ta sig 

tillbaka upp på den positiva energisidan av känslokurvan igen. I det här stadiet väljer individerna att ge, eller 

åtminstone att försöka ge, den nya organisationen en chans. Frågan är var de drabbade cheferna befinner sig på 

känslokurvan idag? Officiellt var Region Stockholms förändringsarbete avslutad den 1 mars i år, 2006. Men med 

tanke på att det fortfarande saknas en distriktschef samt att det inte riktigt verkar som om alla har tagit till sig den 

nya organisationen, så kan man inte kalla denna omorganisation för genomförd och klar. Det kan tänkas att vissa 

av cheferna fortfarande befinner sig kvar i depressionsstadiet, medan andra kanske har tagit sig ända fram till de 

sista stadierna – beredskap och återbyggnad, samtidigt som någon just klivit in i stadiet av öppenhet. Det är svårt 

att säga exakt eftersom förändringen kom att påverka de drabbade cheferna väldigt olika. 

5.3.1. Och idag?

Flera av respondenterna kommenterar att det efter omorganiseringen blivit tydligare vad var och en ska göra. 

Organisationen har även kommit att bli snabbare, då det har utvecklats snabbare kommunikationsvägar.121 Om 

man ser till detta verkar Region Stockholm ha uppnått ett av grundsyftena till omorganisationen, nämligen att 

skapa en mer överskådlig och lättare organisationsstruktur. Rörande den suboptimering som kom att bli det mer 

informella syftet för förändringen, så anser både Maja och Markus att problemet mer eller mindre har försvunnit. 

Matilda uttalar å andra sidan en oro över att organisationen saknar en distriktschef. Hon menar att det rent 

generellt inte är bra för en organisation att vara utan en chef, att det i Region Stockholms fall är kritiskt, då det 

kan innebära att verksamhetsområdena fortsätter att bygga vidare på sitt eget såsom man gjorde i den gamla 

organisationen. Maja uttrycker också en oro, men istället över att organisationen ska ha kommit att bli mer sluten 

på grund av omorganisationen – att den har skrämt medarbetarna till att inte våga säga vad de tycker längre. 
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Enligt både Matilda och Magnus är inte det här förändringsprocessen avslutad på långa vägar. Snarare är det så 

att denna förändring bara varit startskottet och att grunden nu är lagt, men att det inom en snar framtid kommer 

ske både en utveckling och anpassning av organisationen. De tror att man alltid kommer att hitta nya 

förbättringar att göra. 

5.3.2. Tankar och funderingar så här efter

Många som på ett eller annat sätt berörts av den Region Stockholms senaste omorganisation har tyckt det har 

varit en alldeles för långdragen process.122 Man har även uppfattat perioden av osäkerhet som värre än när det 

slutgiltiga beskedet om vad som kommer hända med en själv väl kom. Även om beskedet i mångas fall inte 

betraktats som positivt, har många ändå upplevt perioden av osäkerhet och framtidsoro som både längre och 

värre. Personligen tycker Max att det gick snabbt i början men att de helgdagar som inföll i samband med jul och 

nyår ledde till en downperiod, vilket drog ut på tiden innan processen kom igång igen. Egentligen anser Magnus 

att det inte tog så lång tid, men desto kortare tid man behöver för en att genomföra omorganisation desto bättre 

blir det, särskilt sett från produktionens synvinkel. Eftersom en organisation alltid tappar tempo under sådana här 

omständigheter, menar Magnus att man ständigt ska försöka förkorta och därmed förbättra, tidsperspektivet. 

”Mera tid kan göra att man köper argumenten, men det är inte säkert att man 

gör det. Det kan snarare vara så att man drar ut på smärtan ännu längre. Sen 

så tappar man så mycket fart i övrigt i verksamheten om man drar ut på det.” 

// Maja

Region Stockholm är vad man skulle kunna kalla för en förändringsvan organisation.123 Även om medarbetarna 

snarare kanske uppfattar det som en ovana, kan man inte komma ifrån att det samhällsuppdrag som Aktiebolag 

X, och därmed även Region Stockholm har, gör dem till en organisation i konstant förändring. Max menar att 

man genomför små organisationsförändringar närapå dagligen, i och med den interna rörligheten som finns inom 

organisationen. Skillnaden är nog att många inte ser dessa mikroförändringar som organisationsförändringar. 

Max tror därför att många skulle påstå att Region Stockholm är en förändringsovillig organisation. Han å andra 

siden ser dem som väldigt förändringskompetenta, då de hela tiden måste nyorienterar utefter omvärlden 

efterfrågan. 

”Om du sitter i mitten av en karusell så känns rörelsen minst i mitten och mest 

längst ut. Sitter man som VD där då tycker man nog att det är en förskräckligt 

trög och förändringsovillig organisation men är man lite längre ut så känns 

centrifugalkraften mera.” // Max

Man kan utifrån detta tycka att det borde vara av intresse för organisationen att efter varje större omorganisation 

genomföra en grundlig utvärdering av både resultat, men kanske framför allt av själva processen. Detta då det är 

ett bra sätt att reducera risken för att man återupprepar samma misstag under kommande organisations-
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förändringar. Magnus berättar att även om de är bra på att sätta samma konsekvensanalyser inför en större 

omorganisation, är de desto sämre på att utvärdera projektet i efterhand. Det har tidigare förekommit att 

organisationen beslutat att en utvärdering ska genomföras, men att man sedan när vardagen återvänt och det nya 

inte känns så främmande längre, inte ansett att en utvärdering längre är nödvändig.124 På frågan om det kommer 

att ske en utvärdering efter den senaste omorganisationen är de flesta osäkra på om så är fallet. Det är bara Maja, 

Matilda och regionchefen som kan upplysa om att en sådan är inplanerad att tas fram cirka ett halvt år efter 

förändringens avslut, det vill säga till hösten 2006.  

”Jag vet inte varför vi inte gör det men jag kan tänka mig att det rullar på och 

sen är det nästa förändring, det hänger nästan i varandra på något sätt. Men 

jag tycker det är jättebra med utvärdering och vi borde jobba mycket mer med 

det. ” // Magnus

5.3.3. Angelöws tabell – sammanfattning  

Orsaker till motstånd mot förändringar
Orsaker till acceptans eller
välkomnande av förändringar

Hotad anställningstrygghet  Trygghet

 Omplaceringar och förlust av
sociala kontakter

Bättre och sociala kontakter

Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll

Sämre förmåner Utökade förmåner

Inkompetent arbetsledning  Kompetent arbetsledning

 Lägre status Högre status

 Ingen förändringsvilja Förändringsvilja

 Låg delaktighet  Delaktighet

Bristande förtroende  Förtroende

 Låg självkänsla Förstärkt självkänsla

 Bristfällig information Information

 Dåligt val av tidpunkt  Bra val av tidpunkt

 Innebär ett hot Innebär en utmaning

Tabell 4: Orsaker till motstånd eller välkomnade av förändringar efter det att Region Stockholm officiellt avslutat sin förändringsprocess

Förändringsvilja

Inom Region Stockholm har det skapats ett förändringsvant klimat, mycket tack vare det samhällsuppdrag som 

åligger organisationen. Men denna förändringsvana behöver inte betyda att medarbetarna välkomnar 

förändringar i alla lägen. Om man som individ påverkas negativt av en omorganisation, uppvisar man med all 

säkerhet en större ovilja mot förändringen, än om man påverkas positivt. Eftersom författarna valt att fokusera på 

de individer som drabbades hårdast, väljer de därför att bocka av ingen förändringsvilja som en orsak till 

motstånd mot förändringen.  
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Ledningens kompetens

Överlag tycker författarna att Region Stockholms omorganisation genomfördes på ett bra och genomtänkt sätt. 

Tack vare regionchefens enskilda samtal med alla de som direkt drabbades av organisationsförändringen fick 

dessa en möjlighet att ventilera sina känslor gentemot den som hade det slutgiltiga ansvaret. De som ansvarade 

för implementeringen har visats sig vara medvetna om att förändringen inte skulle komma att uppskattas av alla, 

och verkar ha försökt att agera därefter. De känslor som de ansvariga för förändringen beskrivit att de drabbade 

ska ha upplevt, stämmer väl överens med de känslor som redovisas på känslokurvan. Just denna 

överensstämmelse tycker författarna tyder på att man har haft en kompetent arbetsledning under 

omorganisationen, som därför väljer att bocka av detta i tabellens högra kolumn. 

Känslokurvan

Enligt känslokurvan infinner sig känslor såsom resignation, öppenhet, beredskap och återuppbyggnad under 

denna fas, samt det stadium av depression som länkar samman förändringsfasen med nedfrysningen.125 Men 

eftersom förändringen kom att drabba cheferna på olika sätt är det svårt att exakt peka ut var på kurvan som alla 

befinner sig idag. Författarna tror sig dock kunna påstå att Region Stockholm ännu inte nåt fram till Senges 

andra effektivitetspil, då alla arbetar mot samma mål. Även om organisationsförändringen är officiellt avslutad, 

uppfattas den fortfarande inofficiellt som aktiv då inte alla chefsposter ännu är tillsatta. Det gör att 

organisationen fortfarande befinner sig kvar på kurvan.126

Sammanfattning

Det finns inget facit på hur en förändringsprocess ska skötas eftersom alla organisationer är olika och att det 

därför är omöjligt att veta exakt hur dess medarbetare kommer att reagera. Men genom att studera känslokurvan 

med dess olika stadier kan man skapa sig en uppskattning om vilka reaktioner som kan tänkas uppstå. 

Efter den avslutande nedfrysningsfasen har författarna kunnat bocka av flera komponenter på Angelöws tabell 

över orsaker till motstånd eller välkomnade127. Större delen av dessa komponenter befinner sig på tabellens 

vänstra sida, vilket närmare bestämt visar på orsaker till motstånd mot förändringar. Egentligen visar tabellen två 

skilda utgångspunkter i en förändringsprocess. Den högra kolumnen representerar de som på ett tidigt stadium 

har avvikit från den individuella känslokurvan och som därmed sluppit att genomgå en period av ilska, kaos och 

depression. Dessa individer är de som man kan kalla för vinnare128 då de tack vare omorganisationen fått nya 

möjligheter och fördelar, vilket gjort att de direkt hoppat in på känslokurvans åttonde stadium, en känsla av 

öppenhet. Den vänstra kolumnen visar å andra sidan de som inte kom att gå nöjda ur förändringsprocessen, utan 

snarare som förlorare. Sett utifrån att författarna valt att bara bocka av de känslor de ansvariga observerade hos 

de individer som drabbades hårdast av omorganisationen, så är resultatet snarare väldigt bra.

                                                
125

Se kapitel 5.3 Tredje fasen – nedfrysning
126

Se syntes i kapitel 3.6 En fusion av teorier
127

 Angelöw, 1991
128

Ellis & Dick, 2003
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6. Konklusion

I detta avslutande kapitel presenteras kortfattat de slutsatser som författarna kommit fram till under bearbetning 

och analys av undersökningens empiri. Här besvaras även det problem som uppsatsen ämnat försöka svara på 

med hjälp av ovan genomförda undersökning.  

6.1. Uppsatsens ändamål

Uppsatsens syfte129 var att undersöka hur en organisation hanterar den psykosociala arbetsmiljön i anknytning till 

en organisationsförändring. För att försöka uppnå syftet intervjuades de ansvariga på Region Stockholm för att få 

svar i vilken utsträckning de tagit hänsyn till medarbetarnas känslor i samband med organisationens senaste 

omorganisation. Författarna ville även se om det överhuvudtaget går att urskilja några tendenser till hur en 

organisation bäst kan hantera de känslor som uppkommer i samband med en förändringsprocess. Till sin hjälp 

har författarna haft några teorier, varav fyra valdes, och fördes samman till en syntes som bättre skulle komma 

att passa undersökningens ändamål. 

6.1.1. Några slutsatser om Region Stockholms syn på medarbetare

Under alla intervjuer uppkom tidsperspektivet flertalet gånger, och ofta då i samband med en önskan om en 

bättre vald tidpunkt för implementeringen eller att processen skulle ha genomförts snabbare. Orsaken till kritiken 

landade i en förhoppning från de ansvariga att kunna minska den oro och det motstånd som uppstod hos de 

drabbade i samband med omorganisationen. Man önskade helt enkelt att kunna erbjuda de drabbade en så 

smärtfri och hoptryckt förändringsprocess som möjligt. Tittar man dock på de tidsrelaterade faktorer som 

påverkade inställningen till Region Stockholms omorganisation, omöjliggjorde de flesta en snabb och smärtfri 

implementering. Men precis som nämnde redan i uppsatsens inledning130, måste organisationen helt enkelt 

anpassa sig efter sin omgivning och de förändringar som sker där, för att säkra sin fortsatta överlevnad. 

Huvudsyftet till Region Stockholms omorganisation var att de fick en ny huvudkund från och med 1 januari 

2006, vilket ställde krav organisationen att anpassa sin struktur för att bättre harmonisera med den nya kundens 

behov. Region Stockholm hade därför inte så mycket annat val än att möta omgivningens krav genom att inleda 

en organisationsförändring. 

I inledningen diskuterades även i vilken utsträckning som organisationer ska erbjuda de som drabbas av en 

omorganisation delaktighet i beslutsprocessen kring planering och implementering131. Fördelen med en stor 

delaktighet är att det kan skapa ett större engagemang och motivation hos individen. Å andra sidan är det ett 

mänskligt drag att i första hand se till sitt eget bästa, vilket kan gå ut över organisationens bästa. Region 

Stockholm valde en mellanväg då man inledningsvis öppnade upp dörrarna till beslutsarenan för några av dem 

som skulle komma att drabbas av förändringen. I detta inledande skede diskuterades syftet med 

omorganisationen och hur själva organisationsstrukturen skulle komma att se ut. Detta gjorde man bland annat 

för att förhindra att de drabbade kände sig överkörda och utestängda. När det sedan var dags att ta ned 

                                                
129

Se kapitel 1.32. Författarnas intention
130

Se kapitel 1.2 Men varför omorganisera över huvudtaget?
131

Se kapitel 1.2.1 Vad gör en lyckad omorganisering?
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förändringsprocessen på personalnivå sänktes graden av delaktighet avsevärt. Syftet med detta var främst att man 

ville eliminera risken för att någon agerade för sitt eget bästa istället för organisationens. Det är helt enkelt en 

omöjlighet att hålla beslutsarenan öppen för alla under detta stadium i förändringsprocessen. 

Informationflödets betydelse för en omorganisation har flera gånger påpekats i uppsatsen. Problemet med 

information är dock att det är en subjektiv företeelse, vilket betyder att informationen färgas av mottagarens 

omdöme, förståelse och sinnesstämning.132 Mottagarens tolkning behöver alltså inte överensstämma med vad 

sändaren verkligen avsåg med informationen. Ju känsligare situation som man befinner sig i, desto större är 

risken för att missförstånd och feltolkningar ska uppstå. Detta ställer stora krav på en övertydlighet under en 

organisationsförändring. De som ansvarade för förändringsprocessen på Region Stockholm verkar ha varit 

medvetna om informationsflödets inverkan på om en organisationsförändring kan anses som smidig och 

underlättande, eller åtminstone är de det nu i efterhand. Författarna har observerat brister i både 

informationskedja och kommunikationen som kan ha förvärrat den känslomässiga situationen för de drabbade. 

Dock ska tilläggas att de ansvariga uppfattat den oro och vånda som detta skapade, och visar en vilja att ta med 

sig denna insikt till nästa förändring. 

6.1.2. Så svaret på frågan är…

I inledningen redogjordes även för det problem som de önskade att besvara med hjälp av sin undersökning.133

Frågan som ställdes var ”Uppfattar ledningen den individuella känslokurva som utspelar sig hos de medarbetare 

som utsätts för en organisationsförändring?”. Redan under intervjuerna, men även senare under analysarbetet, 

skapade författarna sig en känsla av att de ansvariga har haft en väl förankrad uppfattning av hur de drabbade 

känt sig under processen134. De känslor som respondenterna beskrivit och i vilket följd de infunnit sig stämmer 

väl överens med den syntes135 som skapades som grund för undersökningen. Så svaret på problemet är: ”ja”.

Författarna anser att ledningen136 i det undersökta fallet har uppfattat den individuella känslokurva som utspelat 

sig hos de medarbetare som utsattes för Region Stockholms senaste organisationsförändring.    

Det går inte att komma ifrån att förändringar är svårt. Förändringar är lika individuella som människor är, vilket 

gör att det inte finns någon mall för hur man genomför en lyckad omorganisation. Det som fungerar för en 

person kan vara helt bortkastat på en annan. Men genom att de som ansvarar för förändringsprocesserna blir 

medvetna om det känslospektra som de drabbade kan komma att gå igenom, kan man förebygga några av de 

problem som kan uppstå i en sådan process. Eller som en gammal filosof skulle uttrycka det;

”Ingenting är så lätt att det inte kan bli svårt om det görs motvilligt”

// Publius Terentius (ca 185-159 f.Kr.)137

                                                
132

Jakobsen & Thorsvik, 1998
133

Se kapitel 1.3.1 Så frågan som författarna ämnar söka svar på är…
134

Med väl förankrad uppfattning menar författarna utifrån vad teorierna förespråkar för känslosvall under förändringsprocesser. Om detta 
faktiskt överensstämmer med vad de som drabbades negativt av Region Stockholms senaste omorganisation verkligen kände, kan inte 
författarna uttala sig om.
135

Se kapitel 3.6 En fusion av teorier
136

Vilket i det här fallet enbart menas de personer som bär ansvaret för en omorganisering. Se kapitel 1.3.3 Att sätta gränser
137

Citat av Publius Terentius (ca 185-159 f.Kr.) som hämtats från Wallén S, Sven Walléns hemsida. (2006-05-27)
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Bilaga 1

1 (1)

Intervjuguide regionchef

Inledning
1. Vad är en omorganisation? Hur skulle du vilja definiera en omorganisation?1

2. Vilka bakomliggande faktorer och motiv (exempelvis möjligheter och hot) medförde att ni tog beslutet 
att genomföra en omorganisation? Vad var bakgrunden? Varför görs denna förändring inom regionen?2

3. Vilken befattningen har den eller de person/er som introducerade idén med en omorganisation?3

4. Fanns det en klar och tydlig vision för förändringen? Hur kommunicerades den ut till er grupp och 
övriga intressenter?4

5. Vilka stora hinder såg ni för förändringen? Vad gjorde ni för att förebygga eller lösa dessa problem?5

Implementeringsprocessen
6. Hur reagerade regionen på förändringen?6

7. Hur tog de drabbade beskedet om en omorganiseringen?7

8. När och hur inledde ni omorganisationen?8 Hur genomförde ni själva omorganiseringen rent konkret? 

9. Vad anser du karakteriserar en framgångsrik omorganisation eller förändringsarbete? Metod, 
ledarskapstil, engagemang, etc. – vad är viktigt?9

I efterhand
10. Upplevde Du några kritiska händelser under förändringsprocessen? Negativa/positiva händelser, aha-

upplevelser, ”genombrott”, svåra problem el. dyl.10

11. Om motstånd till själva omorganiseringen uppstod, vilka orsaker låg i så fall bakom detta? Hur yttrades 
detta motstånd? Hur hanterades det?11

12. Har implementeringen av omorganiseringen fått den tid den behövt?12

13. Hur förändringsvillig skulle du vilja karaktärisera företagets organisation (mycket, lite, inte alls)?

14. Kommer man att reflektera över hur implementeringen av omorganiseringen har genomförts samt dess 
resultat? 

                                                
1

Allmänt … (Jonsson, 2004)
2
 Informell process – definiera problemet … (Jonsson, 2004)

3
Allmänt … (Jonsson, 2004)

4
Informell process – skapa visioner och mål (Lundberg & Pettersson, 2005)

5
Allmänt … (Jonsson, 2004)

6
Küber-Ross känslokurva… Ellis & Dicks orsaker till motstånd

7
Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Lundberg & 

Pettersson, 2005)
8

Formell process … Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … 
(Jonsson, 2004)
9

Allmänt - (Jonsson, 2004)
10

Kübler-Ross känslokurva … (Jonsson, 2004) … (Lundberg & Pettersson, 2005)
11

Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dick orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
12

 Utvärdering (Jonsson, 2004)



Bilaga 2

1 (2)

Intervjuguide projektteam och fackliga representanter

Inledning
1. Vilken har Din roll varit i förändringsarbetet?1 Har Du haft nära kontakt med de som i första hand 

drabbades2 av omorganisationen?

2. Vad tror Du är bakgrunden/syftet till förändringen?3 Vad tycker Du om detta syfte? Känner Du att de
drabbade fick rätt uppfattning om vad som var bakgrunden/syftet med förändringen?4

3. Inför förändringen, påtalade ni brister i den dåvarande organisationen för att motivera att en 
omorganisation var nödvändig? På vilket sätt i så fall?5

4. Vilka stora hinder såg ni för förändringen? Vad gjorde ni för att förebygga eller lösa dessa problem?6

Implementeringsprocessen
5. Vad var Din första reaktion på förändringen?7 Hur reagerade de drabbade första gången som de 

presenterades med informationen om omorganisering?8 Öppenhet/nyfikenhet eller tystnad/frustration?

6. Hur skulle Du beskriva de drabbades inställning till förändringen?9

7. Hur kommunicerades det ut till de drabbade och den övriga organisationen?10 Anser Du att 
organisationen gav de drabbade den information som de behövde för att förstå bakgrunden/syftet till 
förändringen?11

8. Känner Du att organisationen motiverade de drabbade tillräckligt för denna förändring?12

9. På vilket sätt försökte organisationen skapa delaktighet bland medarbetarna för förändringen?13

10. Togs de drabbades åsikter/känslor på allvar? Tillfrågades de berörda vid något tillfälle hur de ställde sig 
till denna förändring?

11. Finns det en risk för att omorganisationen upplevdes som alltför centralt styrd av de drabbade?14

I efterhand
12. Upplevde Du några kritiska händelser under förändringsprocessen? Negativa/positiva händelser, aha-

upplevelser, ”genombrott”, svåra problem el. dyl.15

13. Om motstånd till själva omorganiseringen uppstod, vilka orsaker låg i så fall bakom detta? Hur yttrades 
detta motstånd? Hur hanterades det?16

                                                
1

Position inom projektteamet … (Lundberg & Pettersson, 2005)
2

Dessa kommer fortsättningsvis att omnämnas som endast de drabbade.
3

Senges visionspilar … (Lundberg & Pettersson, 2005)
4

Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … Ellis & Dicks orsaker till motstånd 
5

Lewin, upptining  … (Jonsson, 2004)
6

Allmänt … (Jonsson, 2004)
7

Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
8

Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
9

Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Lundberg & 
Pettersson, 2005)
10

Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Lundberg & Pettersson, 2005)
11

Lewin, upptining … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
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Lewin, upptining … (Jonsson, 2004) 
13

Ellis & Dicks orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
14

Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
15

Allmänt … Kübler-Ross känslokurva … (Jonsson, 2004)
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Kübler-Ross känslokurva … Ellis & Dick orsaker till motstånd … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Jonsson, 2004)
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14. Kunde planering, genomförande och implementering av omorganiseringen skötts på ett bättre sätt, för 
att på så sätt förenkla den förändring som de drabbade var tvungna att genomgå?17

15. Hur ser de drabbade  på situationen som den ser ut idag?18 Ser majoriteten det som att det har blivit 
bättre eller sämre efter omorganiseringen?  Tycker Du att deras inställning har förändrats under 
förändrings-processens gång?19

                                                
17

Kübler-Ross känslokurva … Lewin … Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans … (Lundberg & Pettersson, 2005)
18

(Jonsson, 2004)
19

Kübler-Ross känslokurva ... Angelöws orsaker till motstånd eller acceptans... (Lundberg & Pettersson, 2005)


