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Förord  
  
”När du tror att du kan sluta upp med att förändra dig är du slut”  
-   Benjamin Franklin 

 
Under tiden som den här uppsatsen har vuxit fram har inte bara den förändrats utan 
även vi, för som Lewin (1947) beskriver existerar inte några sociala situationer utan 
förändring. Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Bengt Jönsson som har kommit 
med matnyttiga tips under resans gång och ställt upp när vi har behövt bolla idéer. Vi 
vill även rikta ett stort tack till Region Gotland och samtliga vårdcentraler som 
deltagit i studien, era tankar har varit betydelsefulla. Vidare vill vi även tacka vår 
seminariegrupp som gett oss inspiration och möjlighet att utvecklas tillsammans. 
 
Visby, maj 2018 
 
Annakaisa Fjellborg och Matilda Haake



 

Sammanfattning  
 
Förändring är ett tidlöst fenomen som dagligen sker i alla organisationer. Forskning 
visar å ena sidan att en mellanchef ofta ses som en motståndare till förändring. Å 
andra sidan ses en mellanchefs roll som avgörande för att implementera och realisera 
en förändring. Syftet med studien var att utifrån ett mellanchefsperspektiv beskriva 
de utmaningar som upplevs i samband med ett, från ledningen skapat, 
förändringsarbete. Studien avsåg även att diskutera de bakomliggande orsakerna  
till utmaningarna.  
 
Studiens datainsamling har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer på 
det valda fallföretaget, primärvården inom Region Gotland. Semistrukturerade 
intervjuer har genomförts med fem verksamhetschefer på samtliga av Region 
Gotlands vårdcentraler, både i egenregi men även de privata aktörerna. Studiens teori 
har baserats på forskning om en mellanchefs roll i ett förändringsarbete, 
förändringsprocessen, förändringsmotstånd samt motivations- och hygienfaktorer.  
Den teoretiska referensramen har även använts som grund för att ta fram frågorna till 
studiens intervjuguide. 
 
Resultatet av studien visar på att en mellanchefs roll är komplex och att en 
mellanchef möter på ett stort antal utmaningar i ett förändringsarbete. En 
mellanchefs främsta utmaning är att hen måste prioritera mellan olika roller som 
behöver intas i ett förändringsarbete. Bakgrunden till problematiken är tidsbrist, 
vilket överensstämmer med tidigare forskning inom ämnet. Studien visar även på att 
faktorer såsom stöd, delaktighet samt återkoppling bör vara uppfyllda för att uppnå 
ett lyckat förändringsarbete, vilket tillika kan antas vara några av förändringsarbetets 
utmaningar. Det är även en utmaning för en mellanchef att motiveras till att 
genomföra en förändring om inte hygienfaktorerna föreligger. Det främsta bidraget 
från studien är således en beskrivning av individer i en mellanchefsposition samt 
deras upplevelser av de utmaningar som uppstår genom ett, från ledningen, initierat 
förändringsarbete.  
 
Nyckelord: förändringsarbete, mellanchef, förändringsmotstånd, hälso- och sjukvård 
 



 

Abstract  
 

Change is a timeless phenomenon that takes place in organizations daily. Research 
shows that middle managers are often perceived as opponents of organizational 
change. On the other hand, research also shows that their role is very important for 
implementing change. This qualitative study examines the potential challenges that 
may arise during the implementation of change. The study also aims to highlight the 
individual’s experience of the middle manager’s role during a change created by the 
upper line. Our choice of research methodology includes semi-structured interviews. 
The study consists of interviews of five middle managers in the Primary care of 
Region Gotland. The theoretical framework has been used as a guideline in the 
process of creating interview questions. The theory of the research study is 
constructed using theories about change management, change resistance, job 
satisfaction and the role of the middle manager. Our empirical data has been 
analyzed with selected theories. Our research indicates that the middle managers 
often end up in a conflict of roles. The most noticeable challenge for middle 
managers is the need to prioritize their roles. This often occurs due to a lack  
of resources.  
 
Keywords: change management, middle manager, change resistance, health care  
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1     Inledning  
 
1.1   Bakgrund  
Lewin (1947) pekar på att det i alla situationer existerar olika typer och mängder av 
förändring. Jacobsen (2013, s.21) förklarar att det inte råder någon tvekan om att 
samhället förändras i allt snabbare takt och att kravet på förändring har blivit allt 
starkare. Vidare definierar han förändring på följande sätt: ”en organisation har 
förändrats när den uppvisar olika drag vid (minst) två olika tidpunkter”. Balogun och 
Hope Hailey (2004) förklarar att förändring kan beskrivas på olika sätt beroende på 
vilken kontext den uppstår i och argumenterar för att det är viktigt att anpassa en 
förändringsprocess efter en situations förutsättningar för att uppnå ett lyckat resultat. 
 
Ett förändringsarbete är enligt Svenningsson och Sörgärde (2015) en naturlig och 
självklar punkt i ledningens agenda. En organisationsförändring genomförs ofta på 
initiativ från en organisations ledning, medan implementering av en förändring 
genomförs av dess mellanchefer (Bryant och Stensaker, 2011). Önnevik (2010) 
poängterar att ett bra ledarskap är en viktig förutsättning för att en organisation ska få en 
positiv utveckling. Vidare förklarar han att motivera och entusiasmera sina medarbetare 
har blivit en allt större del av dagens och framtidens ledarskap. För att lyckas motivera 
en organisations medarbetare behöver ledarna skapa rätt förutsättningar, exempelvis 
genom att skapa hög grad av delaktighet, utvecklingsmöjligheter, ge belöningar 
kopplade till arbetsprestation eller tydligt kommunicera arbetets syfte (Önnevik, 2010). 
Likaså är god kommunikation en grundläggande förutsättning för att medarbetare  
ska bli motiverade. 
 
En mellanchef är en position i en organisation som har chefer över, under och bredvid 
sig i hierarkin (Franzén, 2004). Rollen har en stor påverkan på hur beslut från högre 
chefer implementeras och hur informationsspridning över olika hierarkiska nivåer inom 
organisationen sker. I ett förändringsarbete är en mellanchef, enligt Balogun (2003), en 
nyckelperson och fungerar som förändringsagent genom att förmedla information 
mellan den strategiska och den operativa kärnan. Franzén (2004) påtalar att rollen 
kännetecknas å ena sidan av drivkraft och självständighet, å andra sidan av 
kommunikation, kompromisser, anpassning och förhandling. 
 
Olika typer av organisationer kräver olika former av ledarskap. När det gäller privata 
företag är det VDn som på uppdrag av styrelsen och ägarna är den tydliga dirigenten 
(Bolagsverket, 2018). Organisationer inom offentlig sektor är till skillnad från privata 
företag politiskt styrda, varpå Sveriges myndigheter sätter upp regler för hur 
verksamheternas tjänster ska vara utformade (Ragneklint, 2002). Enligt Mintzberg och 
Weastly (1992) är offentliga organisationer komplexa på grund av att de är beroende av 
politik, lagar och valda företrädare som i sin tur är i behov av andra former av 
ledarskap. Olsson och Ingvald (2004) konstaterar att kraven på en mellanchef inom 
offentlig sektor är höga på grund av att hen befinner sig i en roll som ska tillmötesgå 
både politiker, överordnade chefer, medarbetare samt kunder. Organisationsformen 
karaktäriseras ofta av deduktiva förändringar, vilket innebär att dessa uppstår från idé 
till handling och "uppifrån och ned" i en organisation. 
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1.2   Problematisering  
Enligt Svenningsson och Sörgärde (2015) är tre fjärdedelar av alla 
organisationsförändringar inte framgångsrika om man utgår från ambitionerna som 
fanns vid förändringsarbetets början. Engagemang för utveckling inom en organisation 
är ofta tudelat. Ofta finns det en entusiasm hos de som har i uppgift att genomdriva 
förändringar, men samtidigt finns det ett motstånd hos de som är föremål för 
omvandlingen. Burnes och Jackson (2011) påtalar att professionen, vars arbete påverkas 
av omställningen, ofta känner sig exkluderade och uteblir från processen. Många gånger 
ligger bristen i att en övergripande ledning har misslyckats med att förmedla 
förändringens syfte vilket resulterar i att en organisations medarbetare har en okunskap 
om förändringen. Ledningen har därmed misslyckats att inom den egna organisationen 
skapa en vilja till förändringsarbetet. Hur påverkar då detta till exempel den som  
är mellanchef? 
 
Petersson (2006) argumenterar för att det finns tecken på att organisationer inom 
offentlig sektor har blivit allt hårdare styrda de senaste åren till följd av minskade 
skatteintäkter och hårda krav på kostnadsbesparingar. Förändringar inom offentlig 
verksamhet som initieras ovanifrån, från en politisk nivå genererar ofta en trög process 
(Petersson, 2006). Deduktiva förändringar upplevs ofta som tröga en förändringsprocess 
(Weick och Quinn, 1999). Det är främst i en episodisk förändring som motstånd 
uppkommer i en organisation. Medarbetare och chefer ges ingen möjlighet att resonera 
kring konsekvenserna på grund av utebliven information. Resultatet kan då bli att en 
mellanchef har lika lite information som personalen som ska förverkliga förändringen. 
Burnes och Jackson (2011) konstaterar att cirka 70 procent av samtliga 
förändringsarbeten inom hälso- och sjukvården misslyckas. Studier har visat på att 
övergripande reformer som har översatts till konkreta förändringsidéer möter på 
motstånd inom hälso- och sjukvården bland tjänstemän, läkare och chefer i 
landstingskommunal verksamhet (Huzell, 2005).  
 
Bland vissa forskare har mellanchefen beskrivits som motståndare och sabotör som 
fördröjer förändringsprocessen (Balogun, 2003). Bryant och Stensaker (2011) 
poängterar dock att senare studier har visat på motsatsen, att en mellanchef  
snarare bidrar strategiskt och agerar som en mellanhand i samband med en 
organisationsförändring. Vad innebär då detta för en mellanchefs roll i  
ett förändringsarbete?  
 
Enligt Oreg (2003) kan en förändring upplevas som ett stressmoment, vilket individer 
reagerar olika på. Ofta undermineras mänskliga faktorer i ett förändringsarbete och mer 
strukturella frågor prioriteras. Gilley, Gilley och McMillan (2009) menar att mänskliga 
faktorer behöver tas hänsyn till för att möta ett förändringsmotstånd på bästa sätt. 
Förmågan att sluta samman arbetsgrupper, motivera och kommunicera är karaktärsdrag 
som en ledare behöver ha i ett förändringsarbete. På vilket sätt påverkar då detta en 
mellanchef som vanligen ska genomföra ett praktiskt förändringsarbete? 
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1.3   Problemformulering  
Med utgångspunkt i problematiseringen kommer studien att diskutera och behandla 
följande frågeställning: 

•   Vilka är de utmaningar som en mellanchef upplever genom, ett från ledningen 
skapat, förändringsarbete? 

 
1.4   Syfte  
Studien syftar till att utifrån ett mellanchefsperspektiv beskriva de utmaningar som 
upplevs i samband med genomförandet av ett förändringsarbete. Även de 
bakomliggande orsakerna till utmaningarna kommer att diskuteras. 
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2   Tillvägagångssätt  
 
2.1   Forskningsmetod  
Undersökningsproblemets karaktär och syfte är avgörande för vilken forskningsmetod 
som används vid insamling av data (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, 2011). 
Bryman och Bell (2017) hävdar att forskare i samband med olika metodologiska frågor 
vanligen särskiljer kvantitativ och kvalitativ forskning. Vi behövde komma empirin nära 
och för att på bästa sätt undersöka vår forskningsfråga har vi därför valt att utgå från ett 
kvalitativt förhållningssätt. Enligt Bryman och Bell (2017) är respondenternas 
perspektiv betydelsefullt vid kvalitativ forskning vilket stämmer överens med  
studiens syfte. 
 
Vår studie präglades av en abduktiv karaktär i och med ett utgångsläge i både teori och 
empiri. Bryman och Bell (2017) skriver att det är svårt att få ett renodlat induktivt eller 
deduktivt förhållningssätt i en studie. En induktiv ansats innebär att på basis av sina 
iakttagelser eller data söka förklaringar i teorin medan en deduktiv ansats syftar till att 
utgå från teorin och därefter undersöka det empiriskt (Bryman och Bell, 2017). 
Karaktären på forskningsstrategin i denna studie präglades å ena sidan aven deduktiv 
ansats på grund av att teorier har legat till grund för vår intervjuguide och å andra sidan 
av ett induktivt förhållningssätt, då en analytisk induktion genomfördes efter 
insamlingen av materialet. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) diskuterar samtliga 
angreppssätten och menar att det är fördelaktigt att kombinera båda synsätten, induktion 
och deduktion, genom ett abduktivt angreppssätt.  
 
2.2   Forskningsdesign  
Bryman och Bell (2017) lyfter fram att forskningsmetoder är länkade till olika former 
av forskningsdesigner. I och med karaktären på forskningsfrågan har vi valt att använt 
oss av en fallstudie som undersökningsdesign. Fördelen med att genomföra en fallstudie 
är att man kan identifiera och på djupet analysera ett specifikt fall, för att sedan 
applicera forskningsfrågan på likvärdiga sammanhang (Bryman och Bell, 2017).  
 
Semistrukturerade intervjuer har använts som tillvägagångssätt för att samla in studiens 
empiriska material. Bryman och Bell (2017) poängterar att fördelen med semi-
strukturerade intervjuer är att de ger flexibilitet för forskaren och skapar utrymme för 
respondenterna att besvara frågorna med stor frihet. Semistrukturerade intervjuer är 
likaså fördelaktiga på grund av att de ger möjlighet till en mer intensiv granskning av ett 
enskilt fall. Studiens intervjuer har baserats på förberedda frågor, samt ett antal 
följdfrågor som ställdes vid behov. Intervjuerna var cirka 75 minuter långa vardera. Vi 
valde att spela in intervjuerna för att inte störa själva intervjumomentet och för att få 
möjlighet till transkribering och vidare analys. Som hjälpmedel till intervjuerna 
skapades en intervjuguide (se bilaga A) med frågor som baserades på studiens  
teoretiska ramverk.  
 
Brinkmann och Kvale (2014) påtalar att ett för stort antal intervjuer inte alltid är att 
föredra vid en kvalitativ studie. Brinkmann och Kvale (2014) menar vidare att en stor 
mängd data kan påverka tolkningen negativt och vidare även analys och resultatet. Vi 
valde därför, i samråd med vår handledare, att intervjua totalt fem verksamhetschefer 
vilket ansågs som lämpligt med tanke på studiens omfattning. Antalet respondenter 
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omfattade samtliga vårdcentraler inom Region Gotland. Utifrån antalet intervjuer 
upplevde vi att vi fått tillräckligt med information vad gäller studiens belysta ämne och i 
och med det uppnått en mättnadsnivå inom studiens valda område. 
 
Fyra av studiens fem intervjuer genomfördes som personliga intervjuer och den femte 
intervjun genomfördes via telefon. Personliga intervjuer ger till skillnad från 
telefonintervjuer, möjlighet till att läsa av ansiktsuttryck. En personlig intervju är i de 
flesta fall att föredra men kan dock även innebära nackdelar. Till exempel kan 
respondenten, enligt Bryman and Bell (2017), påverkas av intervjupersonen och därmed 
lämna svar som denne tror att intervjupersonen i fråga vill höra. Innan intervjuerna 
påbörjades var vi väl medvetna om de rådande utmaningarna och möjligheterna, vilket 
bidrog till att vi kunde säkerställa kvalitén på ett tillförlitligt sätt. 
 
2.3   Urval  
Studien inleddes med en urvalsprocess för att besluta vilka personer som skulle ingå i 
undersökningen innan datainsamlingen påbörjades. Urvalet föll på studieobjekt inom 
Region Gotland, vilket var den kommun/region som låg närmast vår studieort. 
Denscombe (2009) poängterar att urvalet kan motiveras av att välja studieobjekt som 
innebär minimum restid och kostnader, förutsatt att studieobjekten är lika 
ändamålsenliga som resterande alternativ. Den inledande kontakten bidrog till att vi fick 
kontakt med Bo Magnusson, verksamhetsutvecklare på Regionstyrelseförvaltningen 
kvalitet och digitalisering på Region Gotland. Genom Magnusson fick vi sedan även 
kontakt med Lina Jacobsson projektledare på eHälsa MIT Region Gotland, som i sin tur 
gav oss kontaktuppgifter till lämpliga studieobjekt. Vi har dock inte intervjuat 
Magnusson och Jacobsson inom ramen av studien och de ingår således inte i  
det empiriska underlaget. 
 
I vår uppsats har vi använt oss av ett målstyrt urval och har med hjälp av information 
från Jacobsson valt ut de vårdenheter inom primärvården på Gotland som ligger längst 
fram i införandet med e-tjänster. I val av undersökningsdeltagare har vi, även där, 
använts oss av ett målstyrt urval då vi önskade att intervjua chefer på mellannivå inom 
organisationen. Målstyrt urval syftar till att strategiskt välja ut undersökningsdeltagare 
utifrån att de är relevanta för studiens frågeställning och syfte (Bryman och Bell, 2017). 
Urvalet i vår uppsats föll på fem personer, vilka samtliga för närvarande har eller har 
haft det yttersta ansvaret för en verksamhet inom primärvården. Ett ytterligare krav var 
att samtliga respondenter aktivt har medverkat som ledare under ett införande av e-
tjänster. En av respondenterna arbetar ej förnärvarande som verksamhetschef, men har 
tidigare ansvarat för två vårdcentraler. Anledningen till att personen intervjuades var för 
att denne deltagit i det för studiens aktuella förändringsarbete, vilket vi upplevde som 
relevant i sammanhanget. I tabell 1 nedan listas respondenterna, vilken vårdcentral de 
arbetar på samt vilken roll de har haft i förändringsarbetet. 
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Vårdcentral Respondent Roll i förändringsarbetet 

Hemse 4 Verksamhetschef/E-
hälsocoach 

Slite 2 Verksamhetschef 

Unicare Gotland (privat 
vårdgivare) 

5 Verksamhetschef 

Visborg (privat 
vårdgivare) 

1 Verksamhetschef 

Visby Norr/Wisby Söder 3 Tidigare verksamhetschef 

Tabell  1:  Vårdcentraler,  respondenter  samt  roll  i  förändringsarbetet  
 
2.4   Studiens  valda  förändringsarbete    
Teknisk utveckling är en drivkraft, som enligt Svenningsson och Sörgärde (2015) kan 
vara orsak till förändring. Primärvårdens organisation tillhandahåller ett flertal e-tjänster 
som involverar dels verksamheten, dels invånare i varierad utsträckning. Studien avser 
att undersöka införandet av e-tjänster inom hälso- och sjukvården, vilket således är 
förändringsarbetet i detta fall. I avsnitt 4.1 redogörs det vidare för vilka typer av e-
tjänster förändringen specifikt syftar till. 
 
Hultgren (2007) berättar att termen e-tjänst har blivit allt mer vardaglig, på grund av ett 
ökat nyttjande av smartphones, persondatorer och framförallt internet. E-tjänster är en 
typ av tjänst som tillhandahåller IT-system utan att fysisk möta en kund. Bokstaven e, i 
ordet e-tjänst syftar för att tjänsten är elektronisk och kräver IT som resurs i samband 
det att de tillhandahålls. Ordet tjänst, i e-tjänst, syftar på att användandet av IT relaterar 
till en kund.  
 
2.5   Analysmetod  
Samtliga av studiens intervjuer har transkriberats för att användas som grund till 
studiens analys. Den teoretiska referensramen har använts som utgångspunkt för att 
strukturera, bearbeta och analysera studiens empiriska material. Analysen tematiserades 
för olika faktorer som kan ge upphov till utmaningar för en mellanchef i en 
organisatorisk förändring, för att på ett överskådligt sätt få möjlighet att dra slutsatser 
från det insamlade materialet. 
 
2.6   Metodreflektion  
Den externa reliabiliteten kan ofta ses som svaghet i kvalitativ forskning, på grund av 
att en intervjumiljö förändras med tiden (Bell och Bryman, 2017). Genom att 
kontrollera att en framtida forskare antar en liknande social roll som tidigare forskare 
kan dock den externa validiteten höjas. Den interna validiteten tenderar, enligt Bell och 
Bryman (2017), att vara en styrka hos kvalitativa studier i och med möjligheten att 
säkerhetsställa begrepp samt observationer hos respondenterna.  
 
Den externa validiteten är ofta låg i kvalitativa fallstudier på grund av att intervjuer 
sällan är generaliserbara (Bell och Bryman, 2017). Vi har, som tidigare nämnt, använt 
oss av ett målstyrt urval vilket Bryman och Bell (2017) redogör för ej är representativt 
för hela populationen. Vi är medvetna om att en organisationsförändring är unik och 
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skillnader i resultatet kan uppstå ifall studien genomförs på en annan organisation. 
Kvalitativa studier har, enligt Bryman och Bell (2017), andra kriterier för att säkerställa 
tillförlitlighet. Trovärdighet, vilket är kvalitativa studiers motsvarighet till intern 
validitet. Överförbarhet, vilket motsvarar extern validitet. Pålitlighet vilket likställs med 
reliabilitet, samt möjligheten att konfirmera och styrka vilket kan jämföras  
med objektivitet.  
 
Bryman och Bell (2017) konstaterar att trovärdighet måste uppnås när forskaren 
beskriver en social verklighet. För att skapa en så riktig bild som möjligt av 
respondenternas åsikter, har dem kontaktats och fått godkänna vår tolkning av deras 
svar i intervjun. Respondenterna har därmed fått ta del samt kommenterat den rådata vi 
samlat in. Detta gör att vi, enligt Whittemore (2001), försäkrar oss om att intervjuerna är 
tillförlitliga. För att försäkra oss ytterligare om respondenternas verklighetsbild gällande 
den specifika kontexten, ställdes följdfrågor. Bryman och Bell (2017) menar att 
säkerställandet av verklighetsbilden ökar studiens trovärdighet och därmed  
studiens validitet. 
 
Överförbarhet innebär, enligt Bryman och Bell (2017), att studiens resultat ska kunna 
appliceras på en likvärdig kontext vid ett senare tillfälle. Vi upplever att detta är möjlig i 
och med vår detaljbeskrivning av fallstudien. Vi har beskrivit fallföretagen, 
intervjupersonerna, dess befattning inom organisationen intervjuernas syfte, vilket 
bidrar till att överförbarheten säkerställs. Objektiviteten är ofta komplex i en kvalitativ 
studie i och med det förhållningssätt man bör ha till det insamlande materialet. Även 
tolkning av materialet kan ses som en komplicerad process. Bryman och Bell (2017) 
redogör för att komplexiteten med en kvalitativ studie och att inte låta personliga 
uppfattningar påverka tolkningen av data och i sin tur analysen och resultatet. Vi har 
själva säkerhetsställt att vi, vår handledare och samtliga opponenter, haft möjligheten att 
granska vårt arbete. Vi har varit transparenta och tydliga kring vilka metoder som 
använts i studien vilket innebär att kriterier som pålitlighet och möjligheten att styrka 
och konfirmera uppfyllts (Bryman och Bell, 2017). 
 
2.7   Etiska  överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) visar på fyra forskningsetiska principer: informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetkrav och nyttjandekrav. I vår studie uppfylldes 
informationskravet och samtyckeskravet i och med att respondenterna fick ta del av 
studiens syfte via mejl innan intervjutillfället samt genom att vi bad om deras samtycke. 
Nyttjandekravet uppfylldes i och med att respondenterna svar endast har använts i denna 
studie och deltagarna innan intervjun informerades om att de har rätt att redigera deras 
uttalanden. Konfidentialitetskravet har uppfyllts i studien i och med att uttalanden inte 
har kopplats specifikt till respondenterna. Det som redogörs är endast om dessa arbetar 
på en privat vårdcentral eller inom den regionala egenregin. 
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3   Teorier  om  förändring  och  mellanchefer  
Det centrala i det teoretiska ramverket nedan är hur en mellanchefs roll kan tänkas 
påverkas i ett förändringsarbete. Under första avsnittet, förändringsprocessen, redogör 
Lewin (1947) med flera för tre faser som genomgås under en förändring. Vidare 
åskådliggörs i det andra avsnittet en individs, i vår studie en mellanchefs, reaktion på 
förändring. Forskning från Rubenowitz (2004) med flera lyfts fram i avsnittet, som 
belyser hur och varför förändringsmotstånd uppstår. Därefter beskrivs Baloguns (2003) 
forskning om en mellanchefs fyra roller i ett förändringsarbete, vad som karaktäriserar 
dessa roller, samt hur det påverkar mellanchefen i fråga. Slutligen sammanfattar 
Herzberg (1966) varför eller varför inte en mellanchef motiveras till att genomföra ett 
förändringsarbete med hjälp av hans teori om motivations- och hygienfaktorer. 
 
3.1   Förändringsprocessen  
I slutet av 40-talet presenterade socialpsykologen Kurt Lewin en förändringsmodell som 
ligger till grund för stor del av den moderna litteraturen inom förändringsledarskap 
(Jacobsen, 2013). Ericson (2016) framhåller att Lewins tankegång är en av de mest 
åberopade modeller inom ämnet, både bland praktiker och forskare. Enligt Lewin 
(1947) sker en förändring ur tre olika faser; unfreezing, moving och freezing vilka alla 
behöver genomgås för att uppnå ett framgångsrikt förändringsarbete. Förändring kan 
förklaras som något flytande, likt en flod som ändrar riktning och de tre olika 
perspektiven bör snarare ses som en sammanflätning än som separata faser. Lewin 
förklarar att det i alla sociala sammanhang finns ett kraftfält. Kraftfältet innehåller 
drivkrafter som verkar för förändring, det vill säga omständigheter som påskyndar en 
förändring samt motkrafter som verkar för att bevara stabilitet (Lewin, 1947). I 
inledningen av en förändring behöver gruppnormer och försvarsmekanismer ”tinas upp” 
för att jämvikten i ett socialt närverk ska ruckas.  
 
Den första fasen i en förändring kallas unfreezing (Lewin, 1947). Under stadiet börjar 
någon del i en organisation, exempelvis dess arbetsmetoder eller mål att ifrågasättas och 
granskas. Efter att problemet har identifierats, påbörjas en kartläggning och prioritering 
av problemet. Lewin (1947) påtalar att hela organisationssystemet i en organisation 
behöver ses över och anpassas när en organisationsförändring införs. I kombination med 
att en granskning av ett organisationssystem genomförs, bör även en systematisk analys 
av medarbetarnas beteende utföras. Lewin (1947) förklarar att det ofta är lönlöst att 
försöka ändra en individs beteende och för att lyckas med att få en grupps medlemmar 
att anpassa sig till en ny förändring krävs det att gruppen själv får makten att bestämma 
över sin egen utveckling.  
 
Jacobsen (2013) konstaterar att ett bristande ledarskap i första fasen kan resultera i att 
ett förändringsmotstånd skapas inom en arbetsgrupp. För att förenkla en implementering 
behöver en ledare aktivt arbeta med att skapa ett förändringsklimat inom en 
arbetsgrupp, exempelvis genom att hjälpa organisationens medlemmar att skapa sig en 
förståelse för ett förändringsarbetes syfte. De berörda personerna förstå behovet av 
utveckling och eventuellt till och med önska en förändring.  
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Lenneér-Axelson et al (2009) argumenterar för att en lyckad förändring präglas av att 
medarbetarna har en medveten självinsikt och att de berörda parterna inser de befintliga 
arbetssättens svagheter. Vidare förklarar Lennéer-Axelson et al att medarbetarnas 
motivation till att genomföra en förändring ökar när dem ser meningen med den och 
därmed övertygas om att den är nödvändig. 
 
I fas nummer två, moving, prövas de nya handlingsalternativen som beslutats och 
gruppen förflyttas från det gamla jämviktsläget till ett nytt, önskat jämviktsläge (Lewin, 
1947). Lennéer-Axelson et al (2009) förklarar att konflikter och intriger ofta skapas i en 
arbetsgrupp under stadie två. En fördel med att befinna sig länge i denna fas är att 
gruppen får tid till att reflektera, återhämta sig, samt tid till att låta förändringen växa 
fram i gruppen. Desto stabilare en arbetsgrupp är, desto längre klarar den av att befinna 
sig i denna fas. I andra fasen är ledarens roll central och medarbetarna är ofta i stort 
behov av stöd, uppmuntran och information i skedet för att förmå sig på genomförandet. 
Ledaren har i uppgift att skapa rätt förutsättningar och resurser för införandet och 
beroende på arbetsgruppens inställning till förändring, kan ledaren behöva anpassa  
sin ledarstil (Jacobsen, 2013).  
 
Ledarskapsutmaningar förekommer huvudsakligen i det två första faserna: upptining 
och genomförande (Jacobsen, 2013). Redan innan en förändring påbörjas behöver 
ledaren i stadiet unfreezing bereda väg för att förändringen ska kunna genomföras. 
Ledningens uppgift är att skapa en uppfattning hos personalen att förändringen är 
nödvändig för organisationens överlevnad. För att skapa en stor uppslutning kring 
förändringen krävs det även att medarbetarna uppfattar förändringen som en nödvändig 
(Jacobsen, 2013). I vissa fall ses förändring som en självklar lösning på ett problem, 
men i många fall kan sambandet mellan förändring och resultat uppfattas som tvetydig 
även långt efter en förändring har implementering.  
 
Den tredje fasen, freezing, präglas av att en förändring börjar slå rot och ett nytt 
jämviktsläge skapas (Lewin, 1947). En av de största utmaningarna med att genomföra 
en förändring är att undvika att falla in i gamla mönster (Lennéer-Axelson et al, 2009). 
Omfattande förändringar tar tid och för att lyckas hålla förändringar vid liv, behöver de 
ansvariga kontinuerligt fortsätta med att stimulera intresset. Om en förändring bevakas 
positivt utifrån, exempelvis av media, är det lättare för en organisation att upprätthålla 
de nya rutinerna. 
 
Cummings, Bridgman och Brown (2016) förklarar att Lewins teori har luckrats upp med 
tiden och har, i flera avseenden, tolkats som något annat. Vidare diskuterar Cummings 
et al (2016) att konsulter flitigt omvandlar teorin till enkla modeller som är praktiskt 
relevanta för företagsledare. Även Ericson (2016) uttrycker kritik mot att teorin 
urvattnats med tiden och idag ofta illustreras på ett sätt långt ifrån ursprungskällan. Vi 
har, genom att använda oss av ursprungskällan Lewin (1947), säkerställt tolkningen av 
de olika faserna. Som komplement har vi även redogjort för Lennéer-Axelson et al 
(2009) och Jacobsen (2013) tolkningar för att se hur modellen har utvecklats över tid.  
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3.2   Förändringsmotstånd  
Svenningsson och Sörgärde (2015) förklarar att individer kan reagera olika på en 
förändring, både i positiv och i negativ bemärkelse. Vanligtvis möter en organisation 
motstånd under episodiska förändringar och många individer har en reserverad och 
negativ inställning till förändring (Weick och Quinn,1999; Rubenowitz, 2004). Orsaken 
till att individer reagerar negativt på en förändring menar Rubenowitz (2004) kan bero 
på att de upplever en förvirring och oro över att förlora kontroll. Ett visst motstånd till 
förändring är naturligt, men om inte de anställda är eniga med ledningens syn på 
förändring kan inte en organisation fungera på ett tillfredställande sätt.  
 
Rubenowitz (2004) beskriver att en individ ofta reagerar på andra värderingar under en 
förändring jämfört med en organisation, nämligen vilka konsekvenser som förändringen 
medför personligen för individen. När en medarbetare informeras om att en förändring 
kommer att äga rum, ifrågasätter personen hur omställningen kommer att påverka hens 
arbetsvanor och position i verksamheten. Rubenowitz (2004) påtalar att förändring kan 
upplevas som ett hot av en medarbetare på grund att hen tvingas att förnya sitt redan 
invanda arbetssätt. Förändringen kan i sin tur påverka personens arbetsbörda, funktion, 
anställning eller belöningssystem. En individ överger i allmänhet ogärna sitt arbetssätt 
på grund av att hen strävar efter att skapa en känsla av trygghet, säkerhet och 
självförtroende vilket invanda arbetsmetoder ger. Rubenowitz (2004) konstaterar att en 
individ ofta grundar sin status och sitt självförtroende på den arbetsskicklighet som 
personen har övat upp inom sitt nuvarande arbete. En negativ inställning till en 
förändring kan vara ett resultat av en rädsla för att förlora status och trygghet. En 
medarbetare ifrågasätter sig även om organisationen kommer att ta hänsyn till hens 
personliga synpunkter, erfarenheter och önskemål.  
 
Ett psykologiskt motstånd dröjer sig ofta kvar, även om en individ blivit övertygad om 
att en förändring är befogad ur ett logiskt perspektiv (Rubenowitz, 2004). Rubenowitz 
(2004) poängterar att motstånd till förändring inte alltid är medvetet eller uttalat, utan 
snarare kan ges uttryck genom en allmän negativ attityd som smittar av sig på 
omgivningen. För att en individ ska bli motiverad att aktivt bidra i en förändring 
behöver hen först uppleva att omställningen gynnar personen både på ett organisatoriskt 
och personligt plan. Det är vanligt att en företagsledning försummar den enskilde 
individens reaktion, på grund av att ledningen är upptagen av den organisatoriska och 
tekniska omställningen (Rubenowitz, 2004). Ledningen är ofta medveten om betydelsen 
av acceptans från sin personal, men prioriterar trots det vanligen ändå bort personalen 
på grund av tidsbrist. Om en personalstyrka försummas, dröjer det sällan lång tid innan 
de verkliga problemen med att genomföra en förändring förflyttas till ett  
psykologiskt plan.  
 
Motståndet, som tidigare nämnts, grundar sig ofta i att involverade parter inte har 
tillåtits vara tillräckligt delaktiga eller upplever att de inte fått tillräckligt med 
information under en förändringsprocess (Weick och Quinn, 1999). Ofta uppstår 
opposition när ett förändringsarbete uppfattas som rörigt. Således uppstår motståndet 
snarare som en reaktion på hur en förändring genomförs än att den genomförs. 
Svenningsson och Sörgärde (2015) förklarar att motstånd i en förändringsprocess kan 
hanteras genom att involvera och informera de anställda. Rubenowitz (2004) 
argumenterar för att delaktighet är en nyckelfaktor för att undvika förändringsmotstånd. 
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3.3   En  mellanchefs  roller  i  ett  förändringsarbete  
Bryant och Stensaker (2011) redogör för att en mellanchef har en komplex roll under en 
organisationsförändring. Komplexiteten är en följd av att en mellanchef både är ledare 
och mottagare av förändring. En mellanchef förväntas således att både tillgodose 
medarbetarnas behov och ledningens förväntningar under en förändring.  
Balogun (2003) har i sin studie försökt fånga en mellanchefs position i ett 
förändringsarbete och menar att en mellanchef vanligtvis ses som en länk mellan högre 
och lägre operativa nivåer inom en organisation. En mellanchef spelar en betydande roll 
i ett förändringsarbete och har i uppgift att tolka, förmedla samt implementera en 
förändring. Balogun (2003) förklarar att en mellanchef även kan benämnas som 
"förmedlare av förändring" och att hens uppdrag är att förtydliga syftet med en 
förändring samt samordna och leda en arbetsgrupp. Balogun (2003) har genom sin 
forskning identifierat de följande fyra rollerna som en mellanchef innehar och som ses 
som särskilt viktiga för att ett förändringsarbete ska lyckas: 1) genomföra egen 
förändring, 2) hjälpa medarbetade genom förändring, 3) bedriva daglig verksamhet, 4) 
implementera förändring. Därmed bör en mellanchef, enligt Bryant och Stensaker 
(2011), lära sig att prioritera mellan de roller som ingår för hen i ett förändringsarbete. 
 

 
Figur  1:  Egen  tolkning  av  Balogun  (2003)  

 
De fyra olika rollerna kan delas in i två olika aktivitetsområden som visas i figur 1. De 
första två rollerna, ”genomföra egen förändring” och ”hjälpa medarbetare genom 
förändring” är icke-traditionella roller som verkar meningsskapande för verksamheten. 
De andra två rollerna ”bedriva daglig verksamhet” och ”implementera förändringen”, 
tillhör det traditionella sättet att se på mellanchefsrollen, där fokus ligger på att 
koordinera och leda (Balogun, 2003). De traditionella rollerna präglas till stor del av det 
synliga förändringsarbetet som en mellanchef bedriver. Historiskt sett har de 
traditionella ledarskapsrollerna upplyfts som viktiga, men med tiden har fokus allt mer 
förflyttats från de klassiska åtagandena till mer abstrakta uppgifterna som generar 
förståelse och motivation hos medarbetare. Balogun (2003) framhåller att även de 
mindre synliga, icke traditionella rollerna, är avgörande för om en förändringsprocess 
blir framgångsrik. En mellanchefs roll är dock mycket komplex och ett större antal 
faktorer behöver tas hänsyn till för att förstå dess position. 
 
3.3.1  Meningsskapande  
För att en mellanchef ska ha möjligheten att leda ett förändringsarbete krävs det att hen 
först har genomgått den första rollen, ”genomföra egen förändring” (Balogun, 2003). 
Rollen innebär att en mellanchef skapar sig en uppfattning, samt anpassar sig till den 
aktuella förändringen. Innan en förändringsprocess påbörjas och ledaren kan anta de 
efterföljande rollerna, behöver hen först tolka samt översätta en förändrings 
konsekvenser och innehåll.  
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Balogun (2003) påtalar att tolkning av förändringen oftast sker i samarbete med 
övergripande ledning och det är vanligt att denna aktivitet får för lite uppmärksamhet. 
Ett försämrat samarbete under de meningsskapande faserna kan leda till att stöd uteblir 
under resten av en förändringsprocess.  
 
Balogun (2003) observerar att hög en arbetsbelastning samt brist på tid och stöd är 
frekvent förekommande utmaningar för en mellanchef i ett förändringsarbete. De 
problematiska villkoren leder således till att en ledare ofta inte vet vilka aktiviteter de 
ska prioritera på grund av den stressiga kontext de befinner sig i. Balogun (2003) 
påpekar att en mellanchef ofta uppfattas som motståndare till ett förändringsarbete. Den 
negativa inställningen kan dock oftast snarare förklaras som en effekt av bristande 
resurser än ett resultat av att ledarna motsäger sig förändringen. Den första rollen en 
mellanchef har innebär främst att skapa en känsla av delaktighet och meningsfullhet 
(Balogun, 2003). Meningsskapandet syftar till att öka medarbetarnas förståelse för 
vikten av den aktuella förändringen och dess konsekvenser. Ju högre grad av motstånd, 
desto viktigare roll spelar de meningsskapande aktiviteterna i ett förändringsarbete.  
 
Balogun (2003) argumenterar för att kommunikation är en kritisk aspekt i en 
organisationsförändring. En meningsskapande roll kan ses som kommunikativ och för 
att hjälpa medarbetare genom en förändring krävs det god kommunikation i form av 
informationsmöten, coaching och liknande stödfunktioner. Att kommunicera ut 
budskapets syfte kan vara problematiskt för en mellanchef på grund av att hen inte själv 
har förstått förändringsarbetets konsekvenser. Förloppet att själv ”genomföra egen 
förändring”, är därmed en viktig förutsättning för att kunna anta den andra rollen 
”hjälpa medarbetare genom förändring” (Balogun, 2003). 
 
3.3.2  Koordination  och  ledning  
Ett förändringsarbete kan upplevas som en utmaning för en mellanchef på grund av att 
det finns en betydande risk att processen stjäl fokus från den dagliga verksamheten 
(Balogun, 2003). Rollen ”bedriva daglig verksamhet” handlar om att upprätthålla 
kärnverksamheten samtidigt som implementering av en förändring sker. Balogun (2003) 
påtalar att det är svårt att behålla en balans mellan rollerna eftersom en mellanchef i ett 
förändringsarbete både förväntas implementera förändringen, bedriva 
kärnverksamheten, säkerställa medvetenheten hos medarbetarna samt prioritera sin egna 
roll i den aktuella förändringen.  
 
En mellanchefs förmåga att prioritera mellan de olika rollerna är avgörande för att alla 
fyra rollerna ska kunna hanteras och för att ett lyckat förändringsarbete ska ske 
(Balogun, 2003; Bryant och Stensaker, 2011). Att hjälpa medarbetare genom förändring 
är en nödvändigt i ett förändringsarbete men en vanlig effekt av aktiviteten är att en 
mellanchef får mindre tid till att driva den dagliga verksamheten och vice versa. 
Balogun (2003) anmärker att problemet leder till att en mellanchef behöver prioritera 
och omfördela sina resurser, vilket sätter krav på att ledaren har denna kunskap för att 
båda processerna ska flyta på parallellt. 
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När en förändring implementeras i en organisation har en mellanchef i viss mån 
möjlighet att påverka beslutsfattandet (Balogun, 2003). I praktiken kan det handla om 
att fördela arbetsuppgifterna till att planera in olika aktiviteter som underlättar 
implementeringen. Implementering av en förändring innefattar en mellanchefs 
aktiviteter över hela processen från början till slut och lika så rollen. Balogun (2003) 
påpekar att aktiviteterna inte nödvändigtvis behöver vara något konkret utan kan snarare 
handla om mer abstrakta ting såsom att hitta lösningar eller att aktivt jobba  
med medarbetarna. 
 
3.3.3  Rollkonflikt  
Balogun (2003) konstaterar i sin studie att en mellanchef traditionellt sett utvärderas 
utefter det synliga förändringsarbetet med tillhörande roller. Att implementera en 
förändring och samtidigt bedriva daglig verksamhet blir därmed två parametrar att 
bedömas utefter. Icke-traditionella roller som ”genomföra egen förändring” och ”hjälpa 
medarbetare genom förändring” blir därmed lidande och bortprioriterade i 
sammanhanget. Balogun (2003) poängterar att en mellanchef förväntas ta sig an alla de 
fyra roller, men måste prioriterade beroende av förändringskontexten. Om större fokus 
läggs på en av rollerna blir konsekvensen att mindre utrymme ges åt andra vilket kan 
likna en rollkonflikt. Rollkonflikten kan, enligt Balogun (2003), uppstå när en 
mellanchef drabbas av tidsbrist och denne tvingas prioritera mellan rollerna.  
 
Bryant och Stensaker (2011) påtalar att det är en utmaning för en mellanchef att 
balansera förväntningar från ledning och medarbetare i ett förändringsarbete. Motstånd 
från en mellanchef uppkommer när implementering kolliderar med krav från 
övergripande ledning. Balogun (2003) påtalar att övergripande ledning ofta ser 
förändringsarbete som en mekanisk process, samtidigt som arbetet innefattar mer än så. 
Exempelvis måste en mellanchef konstant omvärdera sina prioriteringar när nya 
förutsättningar och information uppkommer vad gäller implementeringen. 
Prioriteringen mellan rollerna påverkas beroende på synen av en mellanchefs roll. Om 
en mellanchef, ihop med övergripande ledning, ser de mer traditionella rollerna som 
betydande kommer dessa att prioriteras vilket lämnar mindre utrymme eller helt 
utesluter rollerna som skapar mening för förändring och vice versa. 
Prioriteringsegenskapen är både är den största utmaningen och den ytterst den viktigaste 
faktorn för en mellanchef för att uppnå en balans mellan rollerna  
(Balogun, 2003: Bryant och Stensaker, 2011). 
 
3.4   Motivations-  och  hygienfaktorer  
Herzberg (1966) argumenterar för att ett flertal specifika faktorer behöver vara 
uppfyllda för att medarbetare ska motiveras och känna hög arbetstillfredsställelse. Han 
utgår i sin teori från att en medarbetare behöver känna en hög grad av 
arbetstillfredsställelse för att motiveras till att utföra en god arbetsprestation. De olika 
elementen kan delas in i två olika kategorier; hygienfaktorer (yttre faktorer) och 
motivationsfaktorer (inre faktorer). Hygienfaktorerna är grundläggande krav hos 
individer som behöver vara uppfyllda för att en individ ska känna belåtenhet och om de 
inte tillgodoses, orsakar det missnöje. Exempel på hygienfaktorer är arbetsförhållande 
som tillexempel arbetstid, resurser för att lyckas med sina arbetsuppgifter, ekonomisk 
belöning och personalpolitik.  
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Herzberg (1966) påpekar att risken för att en medarbetare vantrivs minskar om inte 
hygienfaktorerna uppfylls. För att en organisations personal inte endast ska känna 
arbetstillfredsställelse, utan även uppleva arbetsglädje och trivsel i sitt arbete, krävs det 
att även att motivationsfaktorerna tillfredsställs hos en medarbetare (Herzberg, 1966). 
Exempel på motivationsfaktorer är personlig tillväxt, känslan av ansvar, beröm och 
erkännande på sin arbetsplats.  
 
Motivationsfaktorerna bidrar till att skapa tillfredsställelse men eliminerar inte 
missnöje. Följaktligen måste både motivations- och hygienfaktorerna vara uppfyllda för 
att en medarbetare ska vara motiverad till att utföra sina arbetsuppgifter. Herzberg 
(1966) för på tal att om stora delar av motivationsfaktorerna är uppfyllda, men det finns 
brister hos hygienfaktorernas tillhandahållande, uppstår det en risk för att en 
medarbetare ej tar uppskattning och beröm på allvar. Önnevik (2010) exemplifierar 
fenomenet i en situation där en medarbetare får mycket beröm och lovord för sitt arbete, 
men ej tillhandahålls med rätt resurser och ekonomisk kompensation. 
 
3.5   Operationalisering  och  intervjuguide  
En metodologisk operationalisering har genomförts där teoretiska begrepp har 
operationaliserats till mer hanterbara, mätbara, variabler. Under förberedelsen av 
intervjuguiden studerades ett flertal teorier som berörde vår forskningsfråga som 
därefter var utgångspunkten i utformandet av intervjufrågorna. Underlag från Region 
Gotland kopplat till e-tjänsterna studerades även för att vi skulle skapa oss en bild om 
organisationen. Med detta som grund hade vi möjligheten att anpassa och utforma 
relevanta intervjufrågor som passade både fallföretaget, intervjupersonerna och studien i 
sig. Intervjufrågorna berörde därmed till viss del det teoretiska ramverk som är 
presenterat ovan i avsnitt 3-3.4.  
 
I och med att en förhandsundersökning genomfördes av både teorin samt de underlag 
som var tillgängliga kunde frågorna skräddarsys efter organisationen i fråga. Bryman 
och Bell (2017) redogör för att det är ett grundläggande tillvägagångsätt i utformandet 
av en intervjuguide. Brinkmann och Kvales (2014) råd efterföljdes också i och med att 
frågorna utformades och ställdes, dels på ett dynamiskt sätt, men även utifrån tematiska 
aspekter. Studiens vetenskapliga ämne och syfte fick därmed en relevant förankring till 
intervjufrågorna. I tabell 2 illustreras ett operationaliseringsexempel med  
tillhörande intervjufrågor.  
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Teoretiskt område Teori Exempelfråga 

 Lewin (1947)  
Förändring Förändringsprocessen Hur fick du reda på 

förändringen? Hur 
reagerade du? 

 Herzberg (1966)  
Motivation Motivationsteori: 

Hygienfaktorer 
Hur motiverad har du 
varit för att genomgå 
förändringen? 

 Balogun (2003)  
Mellanchefens roll i 
förändringsarbetet 

De fyra faserna: 
Genomföra egen 
förändring 

Hur påverkades du 
personligen av 
förändringen? 

Tabell  2:  Operationaliseringsexempel  
 
3.6   Koppling  av  teori  till  vår  empiriska  studie  
Vår studie kommer att behandla alla faserna Lewin (1947) redogör för i en 
förändringsprocess. Vidare i Lewins (1947) teori om förändringsprocessen beskrivs det 
att en ledare bör arbeta aktivt med att skapa ett förändringsklimat inom en grupp, 
exempelvis genom att hjälpa en organisations medlemmar att skapa sig en förståelse för 
ett förändringsarbetes syfte. Ledningen i studien avser övergripande ledning och 
medarbetare syftar på mellanchefen samt arbetsgruppen i fråga. Det aktuella 
förhållandet kommer vidare prägla studien i sin helhet. Studien kommer även fokusera 
på alla berörda roller som tagits upp i Balogun (2003) ramverk gällande en mellanchefs 
fyra roller i ett förändringsarbete. I Herzbergs (1966) teori om motivations- och 
hygienfaktorer kommer enbart hygienfaktorerna att behandlar. Därmed avser studien 
undersöka det missnöje som kan uppstå om inte alla faktorer föreligger.  
 
Vi är väl medvetna om att ett flertal faktorer kan påverka en mellanchefs roll i en 
organisationsförändring. Vi väljer dock att begränsa studien inom den ovannämnda 
teoretiska referensramen eftersom att det inte är av intresse att studera alla faktorer  
som ger upphov till utmaningar för en mellanchef i ett från ledningen  
skapat förändringsarbete. 
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4   Hälso-  och  sjukvård  i  förändring  
 
4.1   Digitalisering  av  hälso-  och  sjukvården  
Enligt McKinsey (2016) har kostnaderna för sjukvården i Sverige vuxit snabbare än 
BNP det senaste decenniet. Primärvården, som har en central roll, inom det svenska 
sjukvårdssystemet står för en femtedel av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna 
(Angelis, Glenngård, Jordahl, 2016). Genom initiativ av regeringen, har hälso- och 
sjukvården sedan år 2005 genom gått en digitaliseringsprocess under beteckningen 
Nationell e-hälsa (Socialdepartementet, 2010). Projektets syfte är att öka 
implementeringen av digitala medel i den dagliga verksamheten och därmed utveckla 
och förbättra processer inom hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016). Strategin med digitaliseringen är att öka möjligheten för medborgare 
att delta i sin egen vård, samt att samordna och strukturera IT-stödet inom vården.  
 
Inom primärvården på Region Gotland finns det i dagsläget ett flertal e-tjänster. 
Invånartjänsten 1177 Vårdguidens infördes under 2011-2012 på Gotlands vårdcentraler. 
Till en början bestod tjänsten endast av rådgivning, men har på senare tid utvecklas till 
ett mer större system där invånarna har möjlighet att ta del av ett flertal tjänster. 1177 
Vårdguiden har utvecklats till att patienterna kan boka en tid via webbtidbokning, 
förnya ett läkemedelrecept, läsa sin journal samt skriva frågor direkt till sin vårdcentral 
(Inera1, 2018). Under 2016 påbörjades införandet av e-tjänsten journaler på nätet och i 
dagsläget har samtliga av Gotlands vårdcentraler implementerat tjänsten. 
Implementering av e-tjänsten webbtidbokning påbörjades under 2017 och har i 
dagsläget införts på fyra av sex vårdcentraler. Införandet av e-tjänsten har försenats hos 
de privata vårdgivarna på grund av tekniska skäl. 
 

  
Figur  2:  Tidslinje  skapad  från  intervjuerna  

 
Tidslinjen i Figur 2 ovan, förtydligar under vilken period e-tjänsterna har 
implementerats. Målsättningen är att alla vårdcentraler ska ha samtliga ovan nämnda e-
tjänsterna innan årsskiftet 2018-2019. 
 
4.2   Hälso-  och  sjukvården  inom  Region  Gotland  
Gotlands kommun är en svensk kommun som bildades 1971 (Region Gotland, 2018c). 
Den 1 januari 2011 bytte kommunen namn till Region Gotland och har sedan dess ett 
regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten genom länsstyrelsen (Lag 
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, 4 § 2 st).  

                                                
1 Företaget Inera AB ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Verksamheten koordinerar 
och utvecklar digitala tjänster i samverkan med landsting, regioner och kommuner. 
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Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, omsorg, räddningstjänst, gator, vägar, 
vatten och avlopp med mera (Region Gotland, 2018c). Organisationens styrande organ 
är regionstyrelse samt regionfullmäktige (Region Gotland, 2018a). Eftersom att det inte 
finns något landsting, ansvarar även regionfullmäktige i frågor som rör exempelvis 
sjukvård som i vanliga fall behandlas av landstingsfullmäktige. Inom Region Gotland 
ansvarar och beslutar hälso- och sjukvårdsförvaltningen över all finansierad hälso- och 
sjukvård (Region Gotland, 2018b).  
 
Angelis et al (2016) redogör för att en vårdcentral är det första steget i vårdkontakten 
och är tänkt ska fungera som en samordnare och vidare skapa kontinuitet i 
vårdprocessen. Primärvården inom Region Gotland består av sex olika vårdcentraler 
belägna i Visby, Slite, Hemse samt en filialmottagning i Klintehamn utöver dessa. Av 
dessa sex vårdcentraler är två aktörer privata som bedriver primärvård i uppdrag från 
Region Gotland. Nedan följer en presentation av verksamhetscheferna på  
respektive vårdcentral. 
 
4.3   Presentation  av  verksamhetscheferna  
 
Respondent 1 – Verksamhetschef Visborg vårdcentral 
Respondent 1 arbetar sedan år 2015 som verksamhetschef på Visborgs vårdcentral som 
omfattar cirka 30 anställda. Respondent 1 delar verksamhetsansvaret med tre andra 
medarbetare och arbetar även kliniskt som psykolog. Visborgs vårdcentral bedriver 
primärvård i privat regi i uppdrag av Region Gotland. Vårdcentralen tillhör vårdgivaren 
Praktikertjänst, vilket är den största koncernen inom privat hälso- och sjukvård i 
Sverige. Vårdcentralen tillhandahåller samtliga av 1177 Vårdguidens e-tjänster förutom 
webbtidbokning som är i påbörjandet av att införas. Respondent 1 har medverkat under 
implementeringen av journaler på nätet och är just nu ansvarig för införandet av 
webbtidbokning. Intervjun ägde rum på Visborgs vårdcentral. 
 
Respondent 2  – Verksamhetschef Slite vårdcentral 
Respondent 2 arbetar sedan år 2012 som verksamhetschef på Slite vårdcentralen som 
omfattar cirka 20 anställda. Respondent 2 arbetar sedan september 2017 även som 
tillförordnad verksamhetsområdeschef för primärvården, i vår studie diskuterar vi dock 
endast hens roll som verksamhetschef. Slite vårdcentral tillhandahåller i dagsläget 
samtliga av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Respondent 2 har medverkat under 
implementeringen av webbtidbokning och journaler på nätet. Under införandet av 
webbtidbokning medverkade även Respondent 2 i en projektgrupp för att ta fram 
tjänstens utformande. Intervjun genomfördes på Slite vårdcentral. 
 
Respondent 3 – Tidigare verksamhetschef Visby Norr och Wisby Söder 
Respondent 3 har arbetat som verksamhetschef på vårdcentralerna Visby Norr och 
Wisby Söder mellan år 2000 till och med år 2018. Vårdcentralerna omfattar tillsammans 
cirka 60 anställda och tillhandahåller i dagsläget samtliga av 1177 Vårdguidens e-
tjänster. Respondent 3 var tjänstledig under införandet av 1177 Vårdguiden, men har 
deltagit under införandet av e-tjänsterna webbtidbokning och journaler på nätet. 
Intervjun genomfördes som telefonintervju på grund av att Respondent 3 inte hade 
möjlighet att träffas fysiskt.  
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Respondent 4 – Verksamhetschef Hemse vårdcentral 
Respondent 4 arbetar sedan 2015 som verksamhetschef på Hemse vårdcentral som 
omfattar cirka 32 medarbetare. Respondent 4 är nyligen utbildad e-hälsocoach, vilket är 
en roll som är tänkt ska fungera som stöd under utveckling av e-hälsotjänster. I denna 
studien diskuterar vi Respondent 4 roll som verksamhetschef, men vi ser ändå hens 
kunskap om e-hälsocoachning som värdefull i sammanhanget. Hemse vårdcentral 
tillhandahåller i dagsläget samtliga av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Respondent 4 har 
medverkat vid införandet av journaler på nätet. Intervjun genomfördes på Korpens 
vårdcentral i Visby. 
 
Respondent 5 – Verksamhetschef Vårdcentralen Unicare Gotland 
Respondent 5 arbetar sedan 2015 som verksamhetschef på Vårdcentralen Unicare 
Gotland som omfattar cirka 30 anställda. Respondent 5 arbetar utöver 
verksamhetsrollern även kliniskt som sjuksköterska. Vårdcentralen Unicare Gotland 
bedriver primärvård i privat regi i uppdrag av Region Gotland och tillhör företaget 
Unicare Sverige AB, som äger 10 vårdcentraler i södra och mellersta Sverige. 
Vårdcentralen tillhandahåller samtliga av 1177 Vårdguidens e-tjänster förutom 
webbtidbokning som är i påbörjandet av att införas. Respondent 5 har medverkat under 
införandet av journaler på nätet och är just nu ansvarig för införandet av 
webbtidbokning. Intervjun ägde rum på Vårdcentralen Unicare Gotland. 
 
Vidare i uppsatsen kommer verksamhetscheferna att vara anonyma och ej benämnas 
med namn kopplade till specifika uttalanden. Verksamhetscheferna kommer därmed att 
benämnas med respondent A, B, C, D, och E, samt om verksamhetschefen arbetar på en 
privat vårdcentral eller inom Region Gotlands egenregi.  
 
4.4   Motstånd  i  förändringsprocessen  
Införandet av e-tjänster har fortlöpt i varierande takt på de olika vårdcentralerna och 
enheterna har därmed hunnit olika långt i förändringsprocesserna. Majoriteten av 
verksamhetscheferna har haft en positiv inställning till digitaliseringen av vården och 
förklarat att utvecklingen är ”ett måste” för att klara av att möta framtidens behov. 
Arbetet med att förändra deras vårdenheter har av verksamhetscheferna setts som ett 
”nödvändigt ont” i sammanhanget.  
 
Respondent C förklarar att införandet mötte motstånd från personalens sida på hens 
vårdcentral. Ett flertal av respondenterna beskrev även att dem själva, tillsammans med 
medarbetarna, i början av införandet av 1177 Vårdguidens basutbud hade ett visst 
motstånd till e-tjänsterna. Respondent C berättar specifikt: 
 

Jag har nog ändrat uppfattning under tidens gång, jag var nog motståndare från 
början. Men det var ju återigen något som vi skulle införa så det var ju en intention 
från politikerna det här. Jag tror nog att man ska vara mer tillåtande och  
flexibel där. 

 
Ett inte så fullskaligt motstånd redogör respondent B för, utan hen benämner 
införandefasen av e-tjänsterna mer likt ett frågetecken.  
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Men det var just innan bitarna föll på plats. Det var inga större frågetecken utan en 
del som behövdes rätas ut. Men ingenting som skulle påverka verksamheten på något 
sätt utan mer som en möjlighet att göra vissa saker bättre. 
 

Respondent A konstaterar att omställningen inte förankrades tillräckligt i början av 
förändringsprocessen och att ledningen därmed inte lyckades förtydliga syftet på ett 
tillräckligt bra sätt.  
 

Det hade inte behövt ta så lång tid till ett framgångsrikt användande om man hade 
använt sig av en annan förankring och en annan delaktighet från verksamheten  
från början. 

 
Under intervjuerna lyftes ett flertal negativa aspekter av e-tjänsterna fram av 
respondenterna, ofta med webbtidbokning i fokus. En återkommande aspekt som 
nämndes under intervjuerna är att undanträngningseffekter kan uppstå i samband med 
införandet av e-tjänsten. Ett flertal av verksamhetscheferna förklarar att det funnits en 
rädsla för att den äldre populationen samt kroniker ska trängas undan från vården, till 
förmån för de med digital vana. En diskussion som pågått på vårdcentralerna är att en 
undanträngningseffekt skulle uppstå om alla webtider öppnades upp för allmänheten. 
Respondent C benämner fenomenet som "vårdshopping": ”Det ju en avvägningsfråga 
för det får ju inte bli, vi har ju inte obegränsat med resurser och det får ju inte bli  
någon vårdshopping”. 
 
Respondent E berättar att de på hens enhet har vågat öppna upp för betydligt fler 
webbtider för allmänheten än resterande vårdcentraler och konstaterar att resultaten 
varit över förväntan. Vidare reflekterar respondent E över hur hen ser på patientens roll 
i dagsläget jämfört med i början av förändringsprocessen. 
 

Patienten kan mer än vad vi tror, och det handlar om att ändra vårt tankesätt, 
patienterna kan göra så mycket mer, de patienterna som kan ta ansvar för sig själva 
ska göra det (..) Men för några år sedan så tänkte jag att nu har vi ju äntligen lärt 
patienterna att ringa in via telefon, men ja, jag har tänkt om. 

 
Införandet av e-tjänsterna grundas på politiska beslut och samtliga verksamhetschefer 
beskriver att de har upplevt införandet som ett direktiv snarare än ett samarbete. 
Respondent E berättar att hen har fått möjlighet att vara med och utforma e-tjänsternas 
funktion medan resterande cheferna, tvärtom, upplevt att de har haft svårt att påverka 
produktens design. Respondent C berättar: 
  

Ja ett direktiv, det var beslutat att nu skulle vi införa det här på Gotland också, och 
sedan var det bara att ta sig an uppgiften och utföra den. 

 
Respondent C presenterar vidare ett förslag på till hur framtida förändringsprocesser 
kan bli mindre smärtsamma. Hen argumenterar för att personalen behöver få större 
delaktighet under ett förändringsarbete samt att de nya verktygen behöver 
implementeras med en större försiktighet. 
 

Kanske större delaktighet i personalgruppen och att man hade testkört det först på 
någon vårdcentral och sedan utvärderat det. 
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Till skillnad från resterande respondenter upplever en verksamhetschef, respondent B, 
att hen snarare önskar vara mer frikopplad för att på så sätt även få större frihet att 
påverka enheten. 
 

Mer frikopplad, jag vill inte bli för involverad i alla arbetsgrupper det tar sån 
evinnerlig tid att gå på en massa möten. 

 
Respondent C upplever att övrig ledning ibland lever sitt egna liv och är frikopplade 
från den operativa verksamheten och får medhåll från en annan respondent. Vidare 
förklarar verksamhetschefen att de inte har samma verksamhetsförståelse och att 
kommunikationen sinsemellan därmed blir brisande.  
 

Sedan kanske man inte alltid ser konsekvenserna, att man kanske inte riktigt har 
diskuterat igenom det och alltså tagit reda på konsekvenserna för verksamheterna. 

 
Respondent B tillägger att det förmodligen inte har tagits fram någon rimlig 
implementeringsplan inför förändringen. De båda cheferna anser att den tekniska 
utvecklingen inom hälso- och sjukvården har mycket att tillföra deras verksamheter men 
önskar att det fanns ett tydligare konsekvenstänk kring förändringsprocesserna. 
Respondent B uttrycker: ”Så det finns liksom ingen behovs- eller konsekvensanalys”. 
 
Fyra av fem verksamhetschefer redogör för att de hade önskat mer stöttning under 
förändringsarbetet, varpå en av cheferna beskriver det som primärvårdens 
tillkortakommande. Respondent E beskriver hur hen konkret önskar att det hade  
kunnat förbättrats:   
 

Det jag tänker i vår organisation är att vi skulle behöva någon som driver projektet 
utifrån, vi skulle behöva någon som ansvarar för e-tjänster som har någon slags inte 
projektanställning heller, utan att de har det ansvaret att driva det här frågorna och 
se till att någon håller i det. För det kan inte primärvårdscheferna göra enkom och 
det kan inte verksamhetscheferna heller göra. Vi behöver någon som drar det  
här åt oss. 

 
Majoriteten av respondenterna var av samma åsikt som respondent E och förklarade att 
rollen som verksamhetschef inom primärvården är komplex och ofta innebär ett 
ansträngt schema. Respondent D förklarar att de privata vårdgivarna ibland glöms bort 
under större förändringar och poängterar att de inte får hjälp med de supportfunktioner 
som de hade önskat. Respondent D diskuterar att förutsättningarna hos vårdcentralerna 
behöver ses över inför införandet av ett större projekt, egenregin för sig och de privata 
aktörerna för sig. Hen konstaterade att man som privat aktör inte har samma delaktighet 
i vissa beslut som fattas; -”Jag skulle inte säga att de struntar i oss men vi blir lite 
bortglömda ibland i de här delarna och i besluten som fattas”. 
 
Ett flertal av respondenterna poängterade även att det finns en problematik och stress på 
grund av att det konstant kommer krav på nya förändringsarbeten som ska 
implementeras. Respondent E förklarar specifikt att hen ”drunknar i projekt” vilket 
bidrar till ett bristande vidmakthållande. Respondent A berättar att primärvården ofta är 
duktiga på att snabbt starta upp en förändringsprocess, men att intresset sedan svalnar 
med tiden och enheterna faller tillbaka i gamla vanor.  
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Man är ganska snabb på att rigga och sätta igång men man är sämre på att hålla i det 
och så fiser det ut efter ett tag, för den är en sån kunskapsintensiv bransch, det 
kommer hela tiden nya rutiner, nya uppdateringar så medarbetarna fixar inte att 
vidmakthålla det. 

 
Respondent C berättar att hen tvingades ändra sina arbetsrutiner i samband med att e-
tjänsterna infördes, vilket resulterade i en ökad arbetsbelastning. Verksamhetschefen 
berättar att hen såg nytta i att införa 1177 Vårdguiden och därför var mer motiverad till 
att införa dessa tjänster än webbtidbokning. Hen förklarar att den sistnämnda produkten 
har inneburit en del praktiska problem vid införandet och har därför varit mindre 
motiverad till att introducera webbtidbokning vilket majoriteten av cheferna  
är eniga om.  
 

Alltså det har väl gjort att det har varit mer tungrott för att det har genererat mer 
praktiskt arbete, både för mig som chef i emellanåt när man suttit med vissa 
hands-on uppgifter men även för personalen.  

  
Respondent A tar upp att det i början inte avsattes någon tid för personalen att arbeta 
med de nya arbetsuppgifterna, vilket resulterade i att medarbetarna snarare såg e-
tjänsterna som en ytterligare arbetsuppgift än ett hjälpmedel.  
  

När man har en avsatt tid i sin kalender blir det mer ett naturligt arbetssätt och gagnar 
hjälp för mig och avlastar telefonen, och då börjar man att se nyttan med det. 

  
Respondent B, som är verksamhetschef hos en privat vårdgivare, tillägger i 
resonemanget att hen är stressad för införandet av webbtidbokning. En stress som inför 
webbtidbokning även upplevdes hos medarbetarna på ett flertal av vårdcentralerna. Hen 
poängterar att det ingår i hens roll som chef att hålla undan irritation och oroligheter 
från medarbetarna och att en ny förändring därmed innebär en ökad belastning; -”Och 
det här är en sån sak som kan paja ihop arbetsmiljön, så visst känner jag en stress  
över det”. 
 
Ett flertal av cheferna påtalar att e-tjänsterna ofta uppfattas som problematiska på grund 
av att de ej är en naturlig del av organisationen. Verksamhetscheferna på de två privata 
vårdcentralerna förklarar att de ännu inte har infört webbtidbokning hos dem på grund 
av tekniska problem. Några av respondenterna betonar även att e-tjänsterna är för få och 
att webbtidbokning används i för liten utsträckning för att ge önskad effekt. Respondent 
A förklarar: ”Nackdelen är ju att de är ju så få, så man kan ju nästan inte kalla dem e-
tjänster. Webbtidbokningen har för få webbtider för att det verkligen ska ge effekt 
tänker jag”. 
 
4.5   Mellanchefernas  roller  i  förändringsarbetet  
Införandet av e-tjänsterna har påverkat verksamhetscheferna på vårdcentralerna i 
varierad utsträckning. Samtliga respondenter uttrycker att förändringen har medfört ett 
ökat behov av planering. Verksamhetscheferna betonar dock att administrering inför 
förändringar är en arbetsuppgift som ingår i rollen som mellanchef och att det dagligen 
sker förändringar inom primärvården.  
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En av verksamhetscheferna konstaterar att en mellanchef bör ha en positiv inställning 
till ett förändringsarbete, dels för att på bästa sätt hjälpa sina medarbetare genom 
förändringen, men även för att ge sig själv bättre förutsättningar. Respondent E berättar: 
 

Nej men som sagt en positiv inställd verksamhetschef, tror jag är a och o när man 
ska införa nya saker och att man vågar testa för att det är lätt att vi annars drunknar 
i vardagen och man känner att, åh en sak till. För att det trycks ut saker hela tiden 
som ska implementeras så chefen är definitivt en nyckelperson för att få övrig 
personal med sig och testa och våga hålla i och ha en positiv ansats i det. 

 
Hen betonar även att god kommunikation är viktigt för att uppnå ett lyckat resultat 
under en förändring. Vidare tillägger respondent E till resonemanget att kommunikation 
är en komplicerad faktor och att det lätt uppstår missförstånd under en 
förändringsprocess; -”Då tänker jag att kommunikation också kommer uppifrån och 
sedan sprids det i ledningsgrupper neråt, det blir ju selekterat för varje individ som för 
det vidare. Så att det är jättesvårt”. 
 
Under intervjun med respondent C, förklarar hen att verksamhetscheferna ofta påbörjar 
en förändringsprocess långt före resterande av vårdcentralens medarbetare och därmed 
även får längre tid på sig att bearbeta omställningen. Hen redogör för komplexiteten 
kring det:  
 

Man är ju alltid kanske tre steg före sina medarbetare när man ska implementera 
saker och då gäller det att försöka ha förståelse för deras reaktion, och det kan vara 
en svårighet. 

 
Samtliga chefer betonar vikten av resurser under en förändringsprocess. Respondenterna 
beskriver primärvården som en pressad organisation med knappa resurser. En av 
verksamhetscheferna beskriver e-tjänsterna som ett ”spöke” och förklarar att 
medarbetarna i hens organisation upplevde en oro inför införandet. Hen berättar vidare 
att oron bottnar i att planeringen ofta snabbt behöver kastas om samt att personalen är 
rädd för att förlora resurser. Respondent D redogör för hur det drabbat hens 
organisation: ”Man kan ju säga såhär att nackdelarna med e-tjänsterna är ju de som 
kräver administrativa resurser åt oss kan jag uppleva”. 
 
Hen redogör för att vissa e-tjänster innebär en högre grad av administration vilket 
drabbar verksamheten i sin helhet i och med att det inte finns resurser att avsätta för 
arbetet. Respondent D, som är verksamhetschef på en privat vårdcentral, får medhåll 
från övriga verksamhetschefer som även dem menar att e-tjänsterna inte i full 
utsträckning är anpassade efter deras organisationer. Vidare återger respondent A och C 
att nyfikenhet kring att införa nya projekt ofta äts upp av den ”vardagliga” och tunga 
belastningen av att få verksamheten att gå runt. De konstaterar att verksamhetschefen 
lätt fastnar i ett ekorrhjul där "att få ihop verksamheten" ofta hamnar i fokus på grund av 
att primärvården har knappt om resurser. 
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C säger: Snurrar det hjulet, då kan man ägna sig åt alla de här andra tio sakerna, men 
gör det inte det, då måste man släppa något och får snurr på det här hjulet igen. Ja 
förstår ni vad jag menar? 
 
A säger: Det är så tight, det är så få medarbetare och är det är så att någon blir sjuk 
så är det otroligt svårt att driva verksamheten runt. Då äts allt den där nyfikenheten 
upp av liksom det vardagliga av att vara fast i det här ekorrhjulet. 

 
De flesta av cheferna uttrycker under intervjuerna en stor passion för deras roll som 
verksamhetschef och förhoppningar om att erbjuda bästa möjliga vård. I kombination 
med glädjen redogör även cheferna för att de även upplever en hög arbetsbelastning på 
deras position och att de kontinuerligt tampas med att tillgodose behov både ovan- och 
underifrån. Ett flertal av respondenternas berättar just om primärvårdens 
tillkortakommande där verksamhetschefen saknar stöd, återkoppling, reflektionstid men 
framförallt tid till att genomföra ett förändringsarbete. Respondent A och C lyfter 
specifikt fram problematiken: 
 

A säger: För chefen själv har inte tid idag, som chefsuppdragen är utformade idag så 
finns inte tiden att driva ett sånt här förändrings- och utvecklingsarbete inom ramen 
för uppdraget. 
 
C säger: Nej, jag tycker nog att man skulle kunna haft lite mera stöd och 
återkoppling! Men sen är det väl så att liksom, det är väl också ett av primärvårdens 
dilemman, det är så mycket som ska hända på en gång i primärvården så man 
upplever väl kanske att man inte riktigt hinner jobba igenom vissa saker och 
implementera saker på ett bra sätt. 

 
Verksamhetscheferna redogör för att rollen som mellanchef i primärvården är 
mångfacetterad och komplex, samtidigt som utmaningarna är en av orsakerna till det 
roliga. Respondenterna konstaterar att tid är en bristvara i sammanhanget vilket ett 
flertal av verksamhetscheferna upplever som problematiskt. Under intervjuerna 
förklarar ett flertal av cheferna att primärvården historiskt sett har präglats av 
nedskärningar av exempelvis administrativ support, vilket har resulterat i en ökad 
arbetsbelastning för mellanchefen. De privata vårdgivarna upplever, i enighet med 
egenregins vårdcentraler, att de inte har de resurser som krävs att tillsätta i ett 
förändringsarbete, vilket sammanfattningsvis belyses av respondent D: 
 

Alla såna här tekniska förändringar vad det gäller e-tjänster och implementering av 
de vad det gäller utbildning. Det kräver ju resurser av oss. Vi har inte riktigt de där 
musklerna, lite grann att vi är så slimmade alltså, jag har ingen administratör eller 
vad ska man säga HR-funktion. 

 
Avslutningsvis beskriver respondent A problematiken med att förändringsarbeten lätt 
faller ned på verksamheten och samtidigt förväntas implementeras, för att sedan snabbt 
återgå till ordinarie verksamhet. Respondenten uppfattar att det ofta ser ut så vid 
förändringsarbeten och får även medhåll av fler verksamhetschefer i att återkoppling är 
en bristvara i sammanhanget. Tre av fem verksamhetschefer lyfter specifikt fram 
fenomenet vilket även det, genom intervjuerna, går att knyta an till den tidsbrist som 
råder inom primärvården. Respondent C förklarar: ”Allting ska gå så fort, alltså, det är 
så många förändringar som ska genomföras samtidigt”. 
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4.6   Hygienfaktorer  
Motivationen hos verksamhetscheferna att genomföra ett förändringsarbete skiljer sig 
beroende på vilken e-tjänst som implementerats. Respondenterna är eniga i att 
förändringar som främjar verksamheten är av godo och upplever själva att dem är mer 
motiverade av dessa typer. Respondent E redogör för att hen varit mycket motiverad 
vilket har spillt över på medarbetarna. Positiviteten menar hen har varit en bidragande 
faktor till att förändringen lyckats; -”Jag har varit jättemotiverad och det har spillt över 
på min personal. Jag tycker att det är kul att pröva nya saker”. 
 
Motivationen har däremot varit lägre för de förändringar som mellancheferna har 
uppfattat innebär ytterligare arbetsbörda har varit mindre. Respondenterna förtydligar 
att nyttan som förändringen genererar spelar en avgörande roll för hur motiverad de 
varit till att genomföra förändringsarbetet. Respondent C berättar: 
 

Det här med journal på nätet och 1177 Vårdguiden det har jag väl varit med 
motiverad till, och sett alltså att det varit nytta med då, eller större nytta med då… 
Men jag har väl varit mindre motiverad till det här med webbtidbok för att det här 
med webbtidbok det innebar ganska mycket praktiska problem just vid införandet.  

 
Samtliga verksamhetschefer betonar att ersättningsmodellerna inom primärvården har 
haft en betydande påverkan på förändringsarbetets fortskridande. I dagsläget är e-
tjänsterna ej avgiftsbelagda i syfte att locka fler användare, vilket medför att 
vårdcentralerna inte får betalt för de arbete de gör med hjälp av verktyget. Respondent 
B förklarar att medarbetarna på hens enhet inte har berörts av modellens utformning, 
utan att endast hen som mellanchef har påverkas av ersättningsmodellen. Resterande 
respondenter uppger att deras medarbetare har uttryckt ett missnöje över 
ersättningsmodellens utformning. Samtliga chefer är dock noggranna med att belysa att 
deras viktigaste syfte och mål är att bedriva god vård åt medborgarna. Det 
problematiska, upplever de dock, är att ersättningsmodellerna inte gynnar användandet 
av e-tjänsterna. Respondent D förklarar problematiken: ”Nu räknas inte det här som 
läkarkontakt som det faktiskt är om en läkare kommunicerar. Vi får inte tillgodoräkna 
oss den tillgängligheten och det tycker jag är fel”.  
 
Respondent D avslutar med att beskriva att ersättningsmodellen i slutändan blir 
avgörande för inställning till e-tjänster. Hen poängterar att en lösning "vore på sin plats" 
för att få alla inblandade parter motiverade till att utnyttja e-tjänsternas fulla kapacitet 
på bästa sätt. 
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5   Analys  av  förändringsprocesser  och  
mellanchefernas  roll  i  detta  

 
5.1   Motstånd  i  förändringsprocessen  
 
5.1.1  Unfreezing  
I Lewins (1947) fas ett, unfreezing, börjar en organisation röra sig från ett jämviktsläge 
till ett annat. En organisations problem identifieras och kartläggs. Enligt teorin har en 
individ ofta en negativ inställning till en förändring i början, på grund av en oro och 
rädsla över att förlora kontrollen. Fallstudien indikerade, i enighet med teorin, att ett 
flertal av verksamhetscheferna har upplevt ett motstånd hos medarbetarna i början av 
förändringsprocessen. Ett visst motstånd i början av en förändring är naturligt men för 
att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt krävs det att de anställda är eniga med 
ledningens syn (Svenningsson och Sörgärde, 2015). Ett flertal av respondenterna 
förklarade även att de själva har haft en negativ inställning till förändringen i början, 
varav en av verksamhetscheferna berättade att hen ändrat sin inställning med tidens 
gång. Av empirin framgick det att ett flertal av verksamhetscheferna haft en positiv 
inställning till digitaliseringen av sjukvården, men sett en viss problematik i själva 
tillvägagångssättet och de verktyg som de blivit ombedda att använda.  
 
Lewin (1947) beskriver att en ledare behöver arbeta aktivt med att förankra en 
förändrings syfte och därmed skapa ett förändringsklimat inom en arbetsgrupp. Av 
fallstudien gick det att utläsa att förankringen av införandet av e-tjänsterna varit 
bristande, vilket en av verksamhetscheferna specifikt poängterade. Det har även funnits 
en rädsla bland personalen på majoriteten av vårdenheterna för att använda de nya e-
tjänsterna, främst vid införandet av webbtidbokning. Rädslan eller motståndet, har 
grundat sig i att personalen inte har vågat släppa kontrollen över sina knappa resurser. 
En av verksamhetscheferna har, tillskillnad från de andra vårdcentralerna, vågat öppna 
upp ett större antal webtider och berättar att resultatet varit mycket gynnsamt. På grund 
av antalet parter som motsatt sig förändringen i detta fallet, går det ihop att med 
studiens teoretiska ramverk, att konstatera att ledningen har misslyckats med att 
förankra förändringens syfte. 
 
Från empirin framgår det att fyra av fem respondenter uttryckt att de ej haft möjligheten 
att påverka utformningen av e-tjänsterna i den mån de önskat. Weick och Quinn (1999) 
argumenterar för att ett förändringsmotstånd ofta grundar sig i att involverade parter inte 
har tillåtits varit delaktiga eller upplever att de inte fått tillräckligt med information om 
förändringen. Tre av respondenterna uttryckte att de önskat vara mer delaktiga i 
beslutsprocessen kring införandet av e-tjänster rent generellt. Den fjärde respondenten 
hade önskat vara mer delaktighet i processen genom att tvärtom vara frikopplad och på 
så sätt själv ha möjlighet till större inflytande över enhetens utveckling. Den femte 
respondenten var till skillnad från de övriga verksamhetschefer nöjd med graden av 
delaktighet. Hen har tillskillnad från resterande respondenter även upplevt att hen haft 
en större delaktighet och möjlighet att påverka e-tjänsternas utformande  
i förändringsprocessen.  
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Rubenowitz (2004) påtalar att en medarbetare lättare förstår syftet med en förändring 
om hen har fått vara delaktig från start. Respondenterna beskrev att införandet snarare 
har upplevts som ett direktiv än som ett samarbete och uttryckte att det vore önskvärt att 
ha en bättre dialog med övergripande ledning kring förutsättningarna för att varje 
enskild vårdcentral skulle lyckas med att verkställa förändringen. Svenningsson och 
Sörgärde (2015) argumenterar för att motståndet i en förändringsprocess kan hanteras 
genom att involvera och informera de anställda. En av respondenterna lyfte fram som 
förslag att hen hade önskat en större delaktighet i personalgruppen samt att projektet 
hade testkörts bitvis innan hela implementeringen genomfördes, för att på så sätt ha 
möjlighet utvärdera och förbättra verktyget innan det implementerats fullt ut.  
  
Enligt Lewin (1947) är det lönlöst att försöka ändra en individs beteende om hen inte 
själv får makten att bestämma över sin egen utveckling. Den berörda individen behöver 
själv komma till insikt med att organisationen behöver förändras och helst till och med 
önska att förändras själv. Rubenowitz (2004) framhåller att det är vanligt att en ledning 
försummar den enskilde individens reaktion. Av empirin går det att utläsa att två av 
respondenter upplevde att kontakten med den övergripande ledningen har varit 
sporadiskt och att ledningen emellanåt ”levde sitt egna liv”. Majoriteten av 
verksamhetscheferna har upplevt att ledningen saknar verksamhetsförståelse och 
nämner att e-tjänsterna inte är anpassade för vårdcentralen. Vidare förklarade två av 
verksamhetscheferna även att ledningen inte kan se alla konsekvenser som följer med en 
förändring. Enligt Rubenowitz (2004) är en ledning ofta medveten om betydelsen av 
acceptans från personalen men prioriterar bort det på grund av tidsbrist.  
  
Under fas ett behöver en systematisk analys av organisationssystemet och gruppens 
beteende genomföras, för att på bästa sätt ha möjlighet planera ett förändringsarbete 
(Lewin, 1947). Av intervjuerna att döma har det, enligt ett flertal respondenter, ej 
genomförs någon behovs- eller konsekvensanalys som har presenterats för dem. Vidare 
uttryckte respondenterna att det önskat att det fanns ett tydligare konsekvenstänk  
kring förändringsprocesserna. 
 
5.1.2  Moving  
Under fas två, moving, sker en förflyttning från det gamla jämviktsläget till ett nytt, 
önskat läge (Lewin, 1947). Ledarens roll är central i denna fas och en organisations 
medlemmar är i stort behov av stöd, uppmuntran och information (Lennéer-Axelson et 
al, 2009). Av fallstudien framgick det att just stöd, men även återkoppling, har varit en 
bristfällig resurs för verksamhetscheferna under förändringsarbetet. Fyra av fem 
verksamhetschefer redogjorde för problemet inom organisationen och beskrev det som 
ett av primärvårdens tillkortakommande. Jacobsen (2013) förklarar att det är ledningens 
uppgift att skapa rätt förutsättningar, resurser och tid för införandet. En av 
respondenterna uttryckte specifikt att hen hade önskat en extern person som stöd i 
förändringsarbeten. Lewin (1947) förklarar att en ledning behöver anpassa sin ledarstil 
under en förändring utifrån den inställning och de behov som deras personal har. En av 
respondenterna förklarade att hen har upplevt att den övergripande ledning ofta har 
vårdcentralerna inom egenregin i åtanke när en ny förändring tas fram. Hen berättade att 
de privata vårdcentralerna ibland kände sig bortglömda och förklarade att de även hade 
behövt tagit hänsyn till alla vårdcentralers unika behov under en förändringsprocess.  
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Således kan en parallell även dras till att medlemmarna, i vår studie mellancheferna, har 
haft ett bristfälligt stöd vilket i studiens teoretiska ramverk redogörs för är en 
betydandet faktor i för ett lyckat förändringsarbete (Lewin, 1947; Lennéer-Axelson et 
al, 2009; Jacobsen, 2013).  
 
I den empiriska undersökningen framgick det att samtliga respondenter ansåg att 
digitaliseringen av vården är positiv, men fann en viss problematik i det valda 
tillvägagångssättet. För att en implementering av en förändring ska lyckas påtalar Lewin 
(1947) att en ledning måste skapa en uppfattning hos personalen att en förändring är 
absolut nödvändig för organisationens överlevnad. Av fallstudien görs tolkningen att ett 
flertal av medarbetarna snarare har sett förbättringarna som en ytterligare arbetsbörda, 
än som en nödvändighet. Vidare berättade även ett flertal av verksamhetscheferna att 
det har funnits en stress i att det konstant har presenterats nya projekt som de ska 
implementera i sina verksamheter. En av verksamhetscheferna uttryckte specifikt att 
hen ”drunknar i projekt”. En annan respondent beskrev att hen är fast i ett kugghjul som 
endast går ut på att få en fungerande vardag. Ofta uppstår motstånd, enligt Weick och 
Quinn (1999), när ett förändringsarbete uppfattas som rörigt, således uppstår motståndet 
snarare som en reaktion på hur en förändring genomförs, snarare än att den genomförs.   
  
Motstånd till förändring kan uppstå även om en individ är övertygad om att 
förändringen är befogad. Ett motstånd är inte alltid medvetet eller uttalat, utan kan 
snarare yttra sig genom en allmänt negativ inställning (Rubenowitz (2004). Under 
intervjuerna uttryckte respondenterna förändringsmotstånd på olika sätt, bland annat 
berättade en respondent att det har funnits en oro på vårdcentralerna för att 
”vårdshopping” skulle uppstå om alla vårdtider lades ut för allmänheten att boka in sig 
på. Vidare förklarade verksamhetschefen, med medhåll från ett flertal av 
respondenterna, att oron grundade sig i att resurserna inte skulle räcka till för de mindre 
digitalt vana patienterna. Det går även att utläsa från empirin att syftet med 
digitaliseringen av vården var att frigöra fler resurser. Trots det är uttryckte 
respondenterna en rädsla för att digitaliseringen ska bidra till att resurserna inte ska 
räcka till. Av empirin går det att utläsa att det inte har skapats en känsla av att 
förändringen är en absolut nödvändighet för organisationens överlevnad. Därmed går 
det, i enlighet med teorin, att dra slutsatsen att förankringen av förändringen har 
misslyckats. På grund av ovannämnda anledningar har ett förändringsmotstånd skapats. 
 
Förändrade arbetsuppgifter beskriver Rubenowitz (2004) kan uppfattas som ett hot för 
den enskilde individen på grund av att personen tvingas ändra sitt redan invanda 
arbetssätt, vilket kan resultera i att ett förändringsmotstånd skapas. Av fallstudien 
framgick det att vårdcentralerna tvingades till att ändra sina arbetsrutiner i samband med 
att e-tjänsterna infördes, vilket i vissa fall även resulterade i en ökad arbetsbelastning. 
Invanda arbetsmetoder skapar en känsla av trygghet, status och självförtroende, vilket 
medarbetare går miste om i och med en förändring (Rubenowitz, 2004). Den enskilda 
individen grundar ofta sitt självförtroende på sin redan inlärda arbetsskicklighet. En av 
respondenter beskrev att hen varit mindre motiverad till att införa webbtidbokning än de 
övriga e-tjänsterna på grund av att förändringen genererade extra praktiskt arbete för 
hen och övrig personal. Resonemanget fick även medhåll från majoriteten  
av verksamhetscheferna.  
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Därmed görs tolkningen, av intervjuerna att döma ihop med Rubenowitz (2004), att en 
rädsla för ökad arbetsbelastning och förändrade arbetsuppgifter kan vara en av 
orsakerna till den till viss del motstridiga inställningen uppkommit under införandet  
av e-tjänster.  
  
Motståndet, som tidigare nämnt, ter sig ofta i att involverade parter inte har tillåtits varit 
delaktiga eller fått nog med information under processen (Weick och Quinn, 1999). Av 
ett flertal av intervjuerna går det även att utläsa att ett ingen specifik tid avsattes till det 
nya arbetsuppgifter, varpå det endast har upplevts som en ytterligare arbetsbelastning 
för personal och verksamhetschefer. En annan respondent argumenterade för att hen 
kände en stress inför införandet av webbtidbokning med risk att den kunde skada 
arbetsmiljön. För att en medarbetare ska bli motiverad till att aktivt bidra till en 
förändring krävs det att hen upplever att förändringen gynnar individen både på ett 
organisatoriskt och logiskt plan (Rubenowitz, 2004). 
 
5.1.3  Freezing  
Fas tre, även kallad freezing, innebär att en förändring har uppnått ett nytt jämviktsläge 
(Lewin, 1947). Den empiriska undersökningen visade att verksamhetscheferna inom 
egenregin uppfattade att det ofta startades upp projekt inom primärvården men att det 
sällan vidmakthålls. Lennéer-Axelson et al (2009) beskriver fenomenet som vanligt 
förekommande för förändringsarbeten. Att bibehålla förändringar och undvika falla in i 
tidigare mönster ses som en stor utmaning i samband med ett förändringsarbete. Ett 
flertal av respondenterna nämnde just stöd och återkoppling som en bristfällig resurs i 
arbetet och poängterade även att en mellanchef behöver någon som stöttar en genom 
hela förändringsprocessen, dels för att utbyta kunskap men även för att tiden är knapp.  
  
Ett överhängande dilemma med e-tjänsterna är att dem, enligt respondenterna, inte blir 
en naturlig del av verksamheten på grund av olika anledningar. Lennéer-Axelson et al 
(2009) lyfter fram att stora förändringar tar tid och att de ansvariga kontinuerligt 
behöver fortsätta stimulera intresset för att hålla förändringar vid liv. Lewin (1947) 
påpekar att lösningen på problemet i många fall ses som tvetydigt även långt efter dess 
implementering i verksamheten, vilket i detta fall stämmer in på arbetsverktyget 
webbtidbokning. Verksamhetscheferna beskrev att webbtiderna är för få och inte har 
införts i tillräcklig utsträckning för att det ska ge en önskad effekt. Paralleller kan 
därmed dras till att vårdcentralerna inte fullt ut förankrat förändringen och i sin tur inte 
uppnått det Lewin (1947) benämner som ett nytt jämviktsläge.  
 
Sammanfattningsvis, av intervjuerna att döma, kan en rad utmaningar identifieras 
kopplat till var och en av faserna för en mellanchef. Ett flertal av utmaningarna är i 
anknytning till den för en mellanchef övergripande ledning vilket involverar faktorer 
som stöd, delaktighet samt återkoppling. Faktorerna är även sammankopplande med det 
motstånd som teorin redogör för (Weick och Quinn, 1999; Rubenowitz, 2004; 
Svenningsson och Sörgärde, 2015). I enighet med teorin, av intervjuerna att döma, lyfts 
faktorerna fram som särskilt betydenade för ett förändringsarbete, vilket samtidigt blir 
några utav utmaningarna.   
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5.2   Mellanchefens  roller  i  förändringsarbetet  
 
5.2.1  Traditionella  roller  
Balogun (2003) menar att implementering av en förändring kan upplevas som en 
utmaning i och med att processen stjäl fokus från den dagliga verksamheten. Vidare 
redogör teorin för att rollen ”implementera en förändring” innebär att en mellanchef 
ansvar för alla aktiviteter inom processen, allt från konkreta till mer abstrakta ting. 
Resultatet av den empiriska undersökningen visade att samtliga verksamhetschefer har 
upplevt införandet av e-tjänsterna som en extra administrativ uppgift. Respondent D 
diskuterade specifikt problemet och berättade att verksamheten i dagsläget inte har 
tillräckligt med resurser för de administrativa arbete som e-tjänsterna kräver. Balogun 
(2003) förklarar att prioriteringar måste göras och resurser behöver omfördelas vilket 
leder till att implementeringen tar resurser från övrigt arbete.  
 
Rollen ”bedriva daglig verksamhet” speglar enligt Balogun (2003) upprätthållandet av 
en verksamhet samtidigt som förändringen sker. Sammanfattningsvis vad gällde 
verksamhetscheferna, beskrev de att den nyfikenhet som finns vid införandet av nya 
projekt mestadels äts upp av den dagliga verksamheten. Verksamhetscheferna tog upp 
primärvårdens komplexitet i och med att det är finns knappa resurser till förfogande och 
berättar att nya projekt införs konstant vilket bidrar till att planeringen kastas om. 
Balogun (2003) förklarar att problemet ställer krav på en mellanchefs förmåga för att få 
processerna att löpa parallellt. Bryant och Stensaker (2011) tillägger i resonemanget att 
prioritetegenskapen är extra viktig hos en mellanchef för att både klara av att få den 
dagliga driften att fungera och lyckas bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete.    
 
5.2.2  Icke-traditionella  roller  
Innan ett förändringsarbete kan genomföras behöver en mellanchef själv tolka 
förändringen (Balogun, 2003). En av respondenterna förklarade att det är svårt för hen 
att sätta sig in i sina medarbetares svårigheter i en förändringsprocess, på grund av att 
hen som verksamhetschef ofta ligger tre steg före sina medarbetare. Komplexiteten 
råder enligt Bryant och Stensaker (2011) på grund av att en mellanchef samtidigt både 
är mottagare och förmedlare av en förändring. Samtidigt förtydligar Balogun (2003) att 
komplexiteten tillhör rollen. 
 
Stöd är en faktor som överhängande lyftes fram av respondenterna. Fyra av fem 
verksamhetschefer redogjorde för, som tidigare nämnt, att dem saknat någon form av 
stöd i förändringsarbetet. För att en mellanchef ska ha möjlighet att själva realisera en 
förändringsprocess behöver de stöd (Lewin, 1947). Tolkningen sker innan övriga roller 
kan intas i förändringsarbetet och sker oftast i samband med ledningen. Balogun (2003) 
poängterar att processen ofta får för lite uppmärksamhet vilket leder till att 
mellanchefen i fråga förlorar de stöd som anses som särskilt viktigt. Resultatet av den 
empiriska undersökningen går därmed hand i hand med det teoretiska resonemanget  
ur det perspektivet.  
 
En av respondenterna poängterade specifikt att kommunikation är viktigt i ett 
förändringsarbete. Hen berättade dock att missförstånd lätt uppstår och att 
kommunikation ofta blir selektiv, framförallt när informationen sprid nedåt i olika led. 
Empirin finner stöd hos Balogun (2003) som vidare menar att rollen "hjälpa 
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medarbetare genom förändring" ses kommunikativ. Teorin för även fram att 
kommunikation är en kritisk del av rollen. Balogun (2003) poängterar att det är särskilt 
viktigt att en mellanchef har förstått konsekvenserna av en förändring, för att vidare 
klara av att implementera förändringen.  
 
5.2.3  Rollprioritet-  och  konflikt  
Av fallstudien går det utläsa att verksamhetscheferna utryckte en stor passion för deras 
arbete. Samtliga verksamhetschefer betonade dock att primärvården har 
tillkortakommanden i form av stöd, återkoppling, reflektionstid men främst tid att 
genomföra ett förändringsarbete. Balogun (2003) observerar att hög arbetsbelastning 
samt brist på tid är frekvent förekommande utmaningar för en mellanchef i ett 
förändringsarbete, vilket är i enighet med fallstudiens resultat. De problematiska 
villkoren leder således till att en mellanchef ofta inte vet vilka aktiviteter de ska 
prioritera på grund av den komplexa sits de befinner sig i. Bryant och Stensaker (2011) 
betonar att prioritering är en viktig egenskap att besitta för en mellanchef i  
ett förändringsarbete.  
 
Bryant och Stensaker (2011) påtalar att det är en utmaning för en mellanchef att leva 
upp till dels förväntningar från medarbetare, dels från övergripande ledning. Balogun 
(2003) beskriver att övergripande ledning ofta ser förändringsarbete som en mekanisk 
process samtidigt som att arbetet omfattar betydligt mer än så. Samtliga 
verksamhetschefer beskrev införandet av e-tjänsterna likt en process där dem 
förväntades implementera den från ledningen skapade förändringen och samtidigt få 
verksamheten att gå ihop. Majoriteten av verksamhetscheferna fastställde att det ofta 
sker ett stort antal förändringar samtidigt, vilket resulterar till att tid för reflektion och 
återkoppling sällan prioriteras. Balogun (2003) antyder i sin forskning att en mellanchef 
traditionellt utvärderas utefter det mer synliga förändringsarbetet med tillhörande roller. 
Icke-traditionella roller som att genomföra egen förändring och hjälpa medarbetare 
genom förändring blir därmed ofta lidande och bortprioriterade i sammanhanget.  
 
Primärvårdens knappa resurser bidrar till att verksamhetscheferna redan innan 
förändringen sitter i en klämd sits. Resurserna blir därmed de faktorer som leder till att 
de meningsskapande rollerna ofta blir bortprioriterade, vilket bidrar till att chansen för 
ett lyckat förändringsarbete enligt Balogun (2003) minskar. Även Lewin (1947) och 
Rubenowitz (2004) lyfter fram att meningsskapande faktorer har en positiv påverkan på 
en förändringsprocess. Utöver stöd lyfter de även fram de meningsskapande faktorerna 
delaktighet och återkoppling som särskilt viktiga. Av intervjuerna att döma tyder på att 
de mer icke-synliga rollerna verkar vara betydande för verksamhetscheferna när det 
kommer till att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete. Således finns det belägg för 
att anta att faktorer som stöd, delaktighet samt återkoppling är av betydelse.  
 
Fallstudien indikerade sammanfattningsvis på att rollen som mellanchef är komplex på 
grund av att de fyra rollerna behöver intas för att genomföra ett lyckat 
förändringsarbete. Tid är en orsak till att mellanchefer tvingas prioritera. 
Verksamhetschefernas upplevelser stämmer överens med det som Balogun (2003) 
fastställer som en rollkonflikt. Respondent A och C redogjorde specifikt för att 
nyfikenheten kring att införa nya projekt ofta äts upp av den vardagliga och tunga 
belastningen av att få verksamheten att gå runt. Vidare konstaterade respondenterna att 
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de lätt fastnar i ett ekorrhjul där "att få ihop verksamheten" ofta hamnar i fokus på grund 
de knappa resurserna som tillhandahålls. Sammantaget kan en parallell kring studiens 
empiriska resultat dras till en rådande rollkonflikt, Balogun (2003) redogör för att en 
högre prioritet på att "bedriva daglig verksamhet" ger mindre utrymme till övriga roller. 
Därmed görs tolkningen, med hänsyn till utvalda teorier, att en av de upplevda 
utmaningarna för en mellanchef i ett av ledningen skapat förändringsarbete är den 
rollkonflikt som uppstår på grund av tidsbrist, vilket i sin tur tvingar en 
verksamhetschef att prioritera mellan roller. 
 
5.3   Hygienfaktorer  som  påverkar  
Herzberg (1966) förklarar att en medarbetare behöver känna en hög grad av 
arbetstillfredsställelse för att motiveras till att utföra en god arbetsprestation. För att 
känna en hög grad av arbetstillfredsställelse behöver så kallade motivations- och 
hygienfaktorer vara uppfyllda. Vidare fastställer Herzberg att det finns en risk för att en 
medarbetare vantrivs om tillexempel en resursbrist råder och hygienfaktorerna därmed 
inte är tillfredsställda. Enligt empirin framgick, som tidigare nämnts, att respondenterna 
har upplevt att de inte har haft tillräckligt med resurser för att klara av att implementera 
e-tjänsterna på ett framgångsrikt sätt. Framförallt poängterade verksamhetscheferna att 
tiden har varit knapp och att de har saknat administrativa resurser. Därmed görs 
tolkningen att verksamhetschefer och övrig personal inte har lyckats motiveras till att 
implementera förändringen på grund av att inte alla hygienfaktorer har varit uppfyllda. 
Således är en utmaning för verksamhetscheferna att lyckas uppfylla de hygienfaktorer 
som krävs för att medarbetarna ska motiveras till att genomföra en förändring.  
 
Enligt Herzberg (1966) är även ekonomisk belöning en hygienfaktor. Från den 
empiriska undersökningen går det att utläsa att majoriteten av verksamhetscheferna 
tyckte att det var problematiskt att ersättningsmodellens utformning ej gynnar 
användandet av e-tjänster. I dagsläget är e-tjänsterna ej avgiftsbelagda, vilket medför att 
vårdcentralernas ekonomiska belöning ej matchar den arbetsinsats som krävs. På grund 
av att personalen ej uppfattar att den ekonomiska ersättningen speglar deras arbetsinsats, 
uppfylls enligt Hertzberg (1966) ej hygienfaktorerna. Resultatet blir därmed att 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse sjunker ett missnöje hos personalen skapas. 
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6   Slutsatser  
 
6.1   Slutsatser  
Studiens syfte är att utifrån ett mellanchefsperspektiv beskriva de utmaningar som 
upplevs i samband med genomförande av ett från ledningen skapat förändringsarbete 
samt de bakomliggande orsakerna till utmaningarna. Studien har utgått från 
problemformuleringen: Vilka är de utmaningar som en mellanchef upplever genom, ett 
från ledningen skapat, förändringsarbete? 
 
En slutsats som kan dras utifrån vår undersökning är att tidsbrist med tillhörande 
rollkonflikt antas vara en utmaning för en mellanchef i ett från ledningen skapat 
förändringsarbete. I linje med tidigare forskning indikerade fallstudien att en mellanchef 
hamnar i en rollkonflikt och tvingas till att prioritera mellan rollerna (Balogun, 2003; 
Bryant och Stensaker 2011). Rollkonflikten grundar sig i en rådande tidsbrist. Ofta 
hamnar de icke-traditionella, meningsskapande rollerna i skymundan och så även i vår 
empiriska undersökning. 
 
Därtill kan en slutsats dras att de faktorer såsom stöd, delaktighet samt återkoppling bör 
vara uppfyllda för att uppnå ett lyckat förändringsarbete, vilket tillika kan antas vara 
några av förändringsarbetets utmaningar. I likhet med fallstudien argumenterar även 
Lewin (1947) och Rubenowitz (2004) för att faktorerna stöd, delaktighet samt 
återkoppling är viktiga för att ett förändringsarbete ska implementeras framgångsrikt 
samt för att på bäst möjliga sätt undvika motstånd.  
 
En ytterligare slutsats som kan dras av studien är att det är en utmaning för en 
mellanchef att lyckas uppfylla de hygienfaktorerna som krävs för att motiveras till att 
genomföra en förändring, vilket är i enighet med Herzbergs (1966) teori. Ett visst 
samband kan utläsas vad gäller den ekonomiska belöningen och förändringsmotstånd 
hos en mellanchefs, kopplat till införandet av e-tjänster i fallstudien. Vidare visade även 
den empiriska undersökningen på att resursbrist kan bidra till att arbetstillfredsställelsen 
sjunker hos en mellanchef. 
 
6.1.1  Teoretiskt  och  praktiskt  bidrag  
Genom att bekräfta tidigare forskares konstateranden, lämnar denna studie ett teoretiskt 
bidrag till forskningsområdet. Mot bakgrund av den konstaterande rollkonflikten som 
råder för en mellanchef i ett förändringsarbete följer rimligtvis antagandet om att 
tidsbrist är en betydande faktor. En mellanchef har de facto inte den tid som hen 
behöver för att utföra ett framgångsrikt förändringsarbete. De meningsskapande rollerna 
förlorar ofta fokus trots att rollerna är viktiga för att ett förändringsarbete ska lyckas. 
 
Studien diskuterar att faktorerna stöd, delaktighet samt återkoppling är tre ytterligare 
utmaningar i ett förändringsarbete, vilket ligger i linje med tidigare forskning. Likaså 
resonerar uppsatsen om problematiken för att uppnå arbetstillfredsställelse hos en 
mellanchef. Studien lämnar även ett praktiskt bidrag genom att lyfta fram förslag om 
hur övergripande ledning tillsammans med mellanchefer kan utforma 
förändringsarbeten på ett mer gynnsamt sätt.  
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6.2   Kritisk  reflektion  
Studiens har genomförts efter dess ursprungsplan, med undantag för korrigering av 
frågeställning och tillhörande problematisering.  Det valda tillvägagångsättet, 
semistrukturerade intervjuer, upplever vi har varit ett effektivt tillvägagångssätt för att 
besvara vår frågeställning. Det går att reflektera över om studiens resultat kan ha blivit 
lidande på grund av att uppsatsen har genomfört som en fallstudie och därmed endast 
har undersökt en organisation. En organisationsförändrings förutsättningar varierar 
beroende på den kontext som råder, vilket bidrar till att studiens  
generaliserbarhet försvåras. 
 
Vi är medvetna om att vi i denna studien endast har diskuterat ett fåtal av de 
utmaningarna som råder för en mellanchef i ett förändringsarbete. Studien är baserad på 
mellanchefernas uppfattning om deras roll i fallorganisationen, viket innebär att både 
den övergripande ledningens och medarbetarna i den operativa verksamhetens 
upplevelser är exkluderade. Uppsatsprocessen har i sin helhet varit mycket lärorik och 
vi upplever att vi utifrån givna förutsättningar har lyckats besvara vår  
forskningsfråga och syfte. 
 
6.3   Förslag  till  framtida  forskning  
Trots att de vårdcentraler som studerats i uppsatsen är verksamma inom samma 
organisation, har vår uppfattning varit att upplevelsen av förändringsarbetet har varit 
unikt i varje enskilt fall. Varje verksamhetschef har olika utmaningar att tampas med, 
varpå det är viktigt att den övergripande ledningen anpassar sina direktiv och 
undersöker vilka förutsättningar som råder från fall till fall. Exempelvis konstaterar ett 
flertal av respondenterna att den ersättningsmodell som används på fallföretaget ej har 
motiverarat medarbetarna till att använda e-tjänsterna. Mot denna bakgrund hade det 
varit intressant att vidare undersöka detta samband.  
 
Ett fåtal av verksamhetscheferna nämnde även att de juridiska aspekterna är en 
bakomliggande orsak till att e-tjänsterna inte har implementerats fullt ut i primärvården. 
Att vidare undersöka problematiken kring den ekonomiska styrningen och de juridiska 
aspekter som kommer med införandet av e-tjänsterna upplever vi är två intressanta 
områden för vidare forskning. Det hade även varit intressant att intervjua ett större antal 
inblandade parter, för att fånga upp en mer omfattande och nyanserad bild av 
problematiken. Slutligen hade det varit givande att i framtiden studera vilket samband 
det finns mellan framgångsrika förändringsprocesser och en arbetsgrupps dynamik. 
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Bilaga  A:  Intervjuguide  

Inledande frågor  
•   Berätta om din roll som verksamhetschef på den här enheten?  

Följ upp:  
Hur länge du har jobbat med den här typen av arbete, vad innebär det, berätta! Vad har du 
för erfarenhet av detta? Vad har du för arbetssysslor? Har du någon ledarskapsutbildning? 
 

•   Kan du beskriva din roll och position i organisationen?  
Följ upp:  
Hur många medarbetare finns det på enheten? Är det du som är chef över alla eller finns det 
andra chefsstrukturer? Vilka är dina chefer, vad har du för förhållande till dem?  
 
 
Organisationsförändringen (implementeringen av e-tjänsterna)  

•   Vi är intresserad att prata om implementeringar av de e-tjänster som har skett 
de senaste åren. Berätta! Vad har hänt? Hur har det gått? 

Följ upp:  
Hur länge har du varit med? Vilka har ni samarbetat med? Vem har fattat besluten? Vad är 
nyttan med implementeringen?  
 

•   Vad är syftet med förändringen? Och vad grundar du din uppfattning på?  
Följ upp:  
Hur fick du reda på förändringen? Hur reagerade du? Vad tycker du om förändringen? Hur 
har den påverkat dig? Vad har hänt under resans gång - har din inställning ändrats?  
 

•   Till framtida liknande projekt, skulle du vilja ändra på något i 
förändringsprocessen? (utbildning, information, återkoppling, stöd, 
uppmuntran)  

 
•   Vad vet du om hur medarbetarna har påverkats av förändringen?  

 
•   Tycker du att det finns några för- respektive nackdelar med e-tjänsterna? (ur 

ett organisatoriskt perspektiv)  
 
 
Egen förändring 

•   Hur påverkades du personligen av förändringen?  
Följ upp:  
Hur har motivationen varit? Har du känt av ökat arbetsbelastning eller stress? Hur var din 
inställning i början jämfört med idag?  
 

•   Hur motiverad har du varit för att genomföra förändringen? (din egna 
förändringsprocess)  

 
•   Okej om vi summerar upp det här med din personliga förändring, var du 

förberedd? Fick du stöd? Vad spelade ledningen för roll i din förändring? 
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Avslutning  
•   Då börjar vi känna oss ganska nöjda. Avslutningsvis vill jag bara fråga om 

det är något övrigt du har reflekterat över innan eller under intervjun som du 
vill ta upp? 


