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Denna studie har ingått i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet "Ett kunskapsperspek-
tiv på organisation och ledarskap". I projektet har en serie fallstudier genomförts i kunskaps-
intensiva organisationer, som arbetar med komplexa förändringar eller innovationsarbete, då 
behovet av att skapa förutsättningar för lärande och nyutveckling av kunskap ställs på sin 
spets. Ledarskap och organisering som främjar kunskapsutveckling, blir särskilt viktigt i så-
dana skeden. Hur lärandeklimatet i innovationsmiljöer kan utvecklas är ett genomgående tema 
i studierna – på spaning efter kunskapens ledarskap.  
 
Studien har ingått i Vinnovas forskningsprogram Kunskapsbildning och Organisering 
under 2003-2007. Se vidare www.vinnova.se 
 
Ett varmt tack till SVT som möjliggjort denna studie.  
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1. En föränderlig värld 
Att genomföra förändringar i organisationer är många gånger svårt, men att förändra sättet att 
genomföra förändringar är nog ännu svårare. Det visar inte minst denna studie av ett föränd-
ringsarbete inom en enhet vid Sveriges Television (SVT). 

Sedan flera år tillbaka finner sig SVT i en situation av genomgripande förändring som berör 
allt från nya marknadsförutsättningar och ny teknik, till omorganisation av företaget och för-
ändrade yrkesroller. Centralt i detta förändringstryck är den tekniska utvecklingen i form av 
övergången från analog produktions- och utsändningsteknik till digital teknik. Genom histori-
en har ny teknik väckt förhoppningar om en effektivare verksamhet med möjlighet till kost-
nadsbesparingar. Så var fallet även i denna förändring. 

Sveriges Television 
Sveriges Television är ett medieföretag inom public service, vilket bland annat innebär att 
man ska ge allmänheten tillgång till opartisk och mångsidig information. Det är en fri och 
oberoende, men inte statlig, television med fem nationella kanaler (SVT1, SVT2, SVT24, 
Barnkanalen, Kunskapskanalen), en internationell kanal (SVT Europa) samt ett interaktivt 
forum (SVTi) med webb-TV, öppet arkiv, med mera. Verksamheten finansieras av en TV-
avgift som alla som äger en TV-apparat ska erlägga. Budgeten är på ca 3,7 miljarder kronor 
årligen.  

I företagets strategiplan fram till år 2006 fanns omfattande förändringar planerade, föränd-
ringar som berörde såväl verksamheten i stort som teknik och arbetsformer. Övergången från 
analog till digital produktions- och utsändningsteknik var en viktig del i denna förändring. 
Investeringar skulle i det sammanhanget göras motsvarande cirka 300 miljoner kronor, men 
förhoppningen var att dessa skulle minska de fasta kostnaderna för administration, distribu-
tion, produktion, teknik och lokaler. Sammantaget beräknades satsningen frigöra mellan 100 
och 150 miljoner kronor årligen, pengar som skulle tillföras programproduktionen. Mottot var 
”mer program för pengarna, mer pengar till programmen”. VD Christina Jutterström konstate-
rade på SVTs hemsida i början av år 2005 att de föreslagna åtgärderna är den största invester-
ingen i SVTs historia, men också att de kommer att innebära en minskning i antalet anställda 
på sikt. Företaget leds under studietiden av en verkställande ledning, som består av en verk-
ställande direktör och en programdirektör. Programverksamheten styrs genom uppdrag till 
programproducerande enheter spridda över landet. Organisationen framgår av figur 1 nedan. 
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Figur 1: SVT:s organisation vid projektets början år 2005. 

Direkt under verkställande ledningen finns också den Teknisk enheten som arbetar med tek-
nisk strategi och utveckling, och Planeringsenheten som planerar, tar emot, förbereder, sänder 
ut och arkiverar färdiga program med hjälp av den teknik som Tekniska enheten utvecklar. 
Detta är två enheter som har ett företagsövergripande perspektiv på sitt arbete, och samord-
ningen dem emellan är således väsentlig. Samtliga planerade förändringarna, men speciellt 
övergången till digital produktions- och utsändningsteknik, kommer att ha stor betydelse för 
verksamheten på Planeringsenheten. Den nya tekniken kräver en ny organisation och ett nytt 
sätt att arbeta, och därmed förändrade professionella roller och nya kunskapsprofiler för per-
sonalen. Det är dessa förändringar, inom Planeringsenheten, som är i fokus i denna studie. 

Förändringstryck från många håll 
Den filbaserade (digitaliserade) verksamheten innebär för SVT att program ligger på datafiler 
i stället för på band. Detta får konsekvenser för logistik och arbetsflöden genom hela verk-
samheten. Man behöver inte transportera band, och mycket av hanteringen i sändning, kon-
trollrum och arkiv förändras. Också när det gäller produktion av TV-program har sedan länge 
digitaliseringen komprimerat och integrerat de olika produktionsstegen. Det behövs exempel-
vis inte medverkan från lika många olika yrkesgrupper för att göra ett programinslag. I princip 
kan en reporter med en kamera på axeln och en dator ersätta gamla tiders TV-buss, med alla 
dess medarbetare, mikrofoner, sladdar och lampor. Mycket fast utrustning inom TV-huset på-
verkas också; redigering, ljud, bild, arkiv m m. 

Inom Planeringsenheten (som den var organiserad i början av studien) produceras med något 
undantag inte några program, men man koordinerar alla övriga steg i kedjan – tablåläggning, 
schemaläggning, utsändning, direktsändning, inköp av program, repriser, försäljningsverk-
samhet, arkiv, dokumentation, hallåor, logotyper, programskyltar, trailers för kommande pro-
gram, översättning mm. ”Det är vi som gör att det blir television” brukar man framhålla inom 
planeringsenheten, eller ”det är vi som skapar varumärket SVT”. Att många av dessa uppgif-
ter kan ske i en filbaserad miljö förändrar ordningen och flödena i organisationen, och olika 
steg behöver inte längre ske sekventiellt, som tidigare då det var videobandets väg genom sy-
stemet som styrde. I den digitala världen blir det möjligt att ta saker i en annan ordning och 
olika yrkesgruppper kan arbeta parallellt med samma material. Därför har också många idéer 
prövats om hur den formella organisationen skall se ut i en fullt utbyggd digitalt baserad verk-
samhet. Man har flyttat ihop och flyttat isär enheter, man har försökt skapa ett publicerings-
center som integrerar mottagning och arkiv, och nu senast har man delat upp planeringsenhe-
ten och lagt flera av delverksamheterna under den tekniska enheten. Vi skall återkomma till 
detta närmare nedan.  
Samtidigt förändras marknadssituationen och det omgivande mediasamhället, vilket också 
påverkar förändringarna inom Planeringsenheten. Sändning sker inte bara i TV-rutan, utan via 
mobiler och webb-tv. HD-TV med högre bildkvalitet gör sitt intåg. Inom en inte avlägsen 
framtid kan tittare beställa sina TV-program (”TV on demand”) utan att vara bunden av en 
fastlagd tablå. I och med den förändrade mediasituationen, blir också upphovsrättsliga frågor 
av än mer strategisk betydelse. Varje artist, skådespelare, musiker etc skall ha ersättning när 
de program de medverkar i sänds eller återbrukas. ”Lagret” av upphovsrätter blir därför en av 
TV-företags största tillgångar. Likaså arkivbilder och film blir en viktig tillgång, där SVT sit-
ter på en verklig guldgruva från TV-mediets barndom, och den kunskap arkivets personal har 
är en viktig del i detta. Arkivbilder och filminslag kan användas för många kommersiella eller 
samhälleliga ändamål – TV-program, undervisning, företagspresentationer, konferenser, och 
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här har SVT sannolikt en fortfarande orealiserad affärsmöjlighet. Det är en lång resa kvar in-
nan det nya mediasamhället har ”satt sig” – eller åtminstone nått en ny mer stabil platå.  
Den planerade omvandlingen påverkar yrkesrollerna i organisationen. Vissa arbetsuppgifter 
blir smalare – och kanske tråkigare – t ex att övervaka utsändningar där allt är i princip färdigt 
på fil, men där ändå kvalificerade ”brandkårsutryckningar” behövs när något fel uppstår. 
Andra yrken blir bredare och det är en fördel att vara multikompetent för att kunna ta ett bre-
dare helhetsgrepp över hela arbetskedjan. Man kan även kombinera yrkesroller på nya sätt, 
skapa arbetsrotation och multikarriärer. IT-kompetens blir helt central för den som är verksam 
i branschen. Samtidigt försvinner mycket gammalt kunnande – som ändå kan vara mycket 
värdefullt för organisationen. Detta kunnande kan röra allt ifrån ”att ha rätt kontakter vid BBC 
när man köper in TV-program”, till att kunna ”göra konstgjord snö i en film” som en inter-
vjuperson uttryckte det.  Många intervjupersoner uttrycker en viss oro för att de gamla kvali-
tetskraven inte längre kommer att gälla, att de inte längre kan påverka t ex ljussättningen, 
ljudklanger etc, att översättningar skall göras alltför snabbt och summariskt osv. Det finns en 
viss rädsla för att det skall bli hastverk av den högprofessionella ambitionen. Många brinner 
för sitt yrke och har stort yrkeskunnande. ”Det var egentligen bättre kvalitet när det var svart-
vit TV”, sade en intervjuperson skämtsamt.  

Liksom i många andra branscher, finns det också i TV-branschen ett hårt tryck i riktning mot 
ökad outsourcing, dvs ökad användning av underleverantörer. Fristående produktionsbolag 
gör allt fler program, TV-personligheter, producenter och journalister startar eget och säljer 
sitt kunnande, något som visserligen alltid förekommit, men nu ökar i omfattning. Översätt-
ning, arkivhantering, m m kan läggas utanför organisationen. Ett exempel på detta är att ett 
underleverantörsföretag i Ånge fått i uppdrag att överföra alla gamla band till fil-format, nå-
got som man tidigare gjorde inom huset. Denna outsourcing-trend skapar emellertid också ett 
tryck på att behålla ”rätt” saker i företaget, eftersom det vanligen krävs kompetens att köpa in 
kompetens. Vissa personer undrar om det är rätt att gå allt för långt i outsourcingen, om man 
riskerar att sälja ut företagets själ, och om man inte lurar sig på kostnadsbesparingarna. Andra 
framhåller att andra TV-företag klarar sig bra med minimala egna resurser, och att köpa in blir 
billigare i längden. Hos personalen finns således många olika funderingar kring de föreståen-
de förändringarna, och många av dem är knutna till omsorg om kvaliteten på produktionen. 
SVT möter också ett tryck från den politiska debatten där vissa politiker framhåller att SVTs 
roll i första hand är renodlad public service, dvs sådana program som inte kommersiella bolag 
kan eller vill producera. I debatten förekommer också argumentet att inte ens public service-
program motiverar SVTs särställning, också dessa kan handlas upp på en fri marknad. Detta 
är något som inte alltid faller i god jord i organisationen. Att vara en garant för det breda och 
folkliga utbudet (melodifestivaler, serier och dramer) och samtidigt leverera djupa och analy-
serande program (dokument utifrån, uppdrag granskning mm) är en väl inarbetad mix inom 
SVT. Många tror att SVT inte skulle klara sig i mediakonkurrensen om man inte längre får 
skapa också breda program, att SVT då skulle marginaliseras. Vissa menar också att kommer-
siella bolag helt enkelt inte klarar att leverera djupa och smala samhällsprogram, (jfr t ex ut-
budet från UR) eftersom de blir alltför beroende av ”vad som går hem i stugorna”. Stoltheten 
över att inte vara reklamfinansierad är oftast stor – att vara en ”fri television” framhålls ofta 
som något eftersträvansvärt. Om inte SVT får behålla sin egen produktion, kommer samhälls-
debatten att förytligas, befarar dessa bedömare, vilka inte alls skall misstolkas vara ”bakåt-
strävare” utan många gånger tvärtom om som personer som är mycket måna om effektivise-
ring och framåtskridande. De har dock en annan syn på hur detta bäst går till.  
Det är i denna situation, med ett redan stort förändringstryck från många håll, som den teknis-
ka förändringen från analog till digital mottagning och utsändning av program ska genomfö-
ras inom Planeringsenheten och i företaget i stort, en förändring som antas få såväl organisa-
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toriska som kompetensmässiga konsekvenser. Det är också i denna miljö som diskussionerna 
om ett nytt och annorlunda sätt att genomföra förändringar uppstår. 

1. Förändringens logik – behov av ett nytt sätt att 
förändra 

Under SVTs 50-åriga historia har tekniken gått framåt med rasande fart. Företaget har därför 
ständigt fått utveckla sin teknik och anpassa organisationen och personalens kompetens till 
nya tekniska förutsättningar. Det finns därför inom SVT en lång historia av organisatoriska 
och tekniska förändringar. Liksom i många andra verksamheter har tilltron till teknikens för-
ändrande kraft varit stark, även om forskning visar att det inte är fruktbart att se tekniken som 
en extern kraft som skapar specifika effekter (se t ex Löwstedt 1989). Även kopplingen mel-
lan teknik och organisation har ifrågasatts av forskare. Redan under sent 80-tal konstaterar 
exempelvis Stymne (1989) att det knappast finns några övertygande belägg för att det skulle 
föreligga en teknologisk determinism som innebär enkla samband mellan teknik å ena sidan 
och organisation och arbetsmiljö å den andra. Snarare tycks många olika faktorer påverka 
teknikens effekter och hur organisationer förändras i samband med ny teknik. Resultaten kan 
lika väl bero på utformning av själva förändringsprocessen, hur aktörerna tänker om den nya 
tekniken och de föreställningar som finns om tekniken och organisationen (Löwstedt 1989, 
1993; Shani & Sena 1994).  

Traditionellt har de tekniska förändringarna på SVT, liksom i många andra högteknologiföre-
tag, genomförts enligt en rationell modell som innebär en arbetsgång med utredning, framta-
gande av alternativa lösningar, val av lösning och beslut om genomförande. Därefter vidtar 
den praktiska implementeringen i form av information och utbildning i hur arbetet ska utföras 
och organiseras. Människor antas sedan börja arbeta på det nya sättet. Denna bild bekräftas av 
ett antal intervjuer med tidigare chefer och projektledare inom SVT som gjordes av en person 
anställda på Planeringsenheten som processledare (se nedan) för att inledningsvis i föränd-
ringsarbetet ta del av tidigare erfarenheter från förändringar inom SVT. Intervjucitaten nedan 
bekräftade att förändringar normalt har bedrivits enligt det gängse rationella planeringssättet: 

Vi är rätt dåliga på genomförandefasen, tycker jag. Vi identifierar problemen, lyfter upp frågan 
på en hierarkiskt hög nivå, och tillsätter ofta en utredning som får ett väldigt stort uppdrag. 
Men sen när det ska genomföras är det för stort. Det är saker som har drivits och analyserats 
så långt ifrån genomförandet att det faller i genomförandet. 

Förändringar initieras oftast uppifrån genom att man pekar ut en eller två personer och säger: - 
Ni gör en utredning. Sen gör utredningen sitt jobb, och gör det väldigt, väldigt bra. Sen kommer 
det tillbaka till beslutsfattarna som ofta är för högt upp i organisationen. Man tar beslut och så 
ska det genomföras, och så ska alla säga OK. Men man skulle önska att förändringarna skulle 
hanteras tidigare, vara lite mindre, och ske på mycket lägre organisatorisk nivå. 

Det gängse sättet är att cheferna kommer överens om hur man ska göra, och sedan tillsätter 
man en projektgrupp som försöker åstadkomma något, ofta med ganska klent resultat. Det är 
den här ’top-down processen’. Du får ingen uppslutning från medarbetarna. 

Man ger en mindre grupp människor i uppdrag att ta fram ett underlag, ett förslag. Det bearbe-
tas sedan på chefsnivå, och sedan ’trycker’ man ut det i företaget. [Ibland] så säger vi plikt-
skyldigast [till enheterna]; - Har du några synpunkter så vill vi ha dom. Och så gör man möjli-
gen någon justering, men ändå handlar det om att ’trycka’ ut någonting. 

Det ska inte vara så att en viss enhet blir utsatt för en förändring utan att enheten känner ägar-
skap och vill driva det själva. Lyckade projekt har haft en stor involvering hos personalen. 

Erfarenheterna från tidigare förändringar är således inte genomgående positiva. Flera tidigare 
chefer beskriver en kortsiktig rationalitet med implementeringsproblem som följd. Andra an-
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ställda vittnar om missnöje med att användarnas behov har förbisetts, om tekniska problem, 
förseningar i tidsplaner och ökade kostnader samt att rationaliseringsvinsterna kommit betyd-
ligt senare än vad som förväntats, eller rent av uteblivit.  

Dessa svårigheter har gjort att intresset väckts hos vissa i personalen och hos en del chefer 
och projektledare för ett annat sätt att driva förändring. Även flera av de tidigare cheferna och 
projektledarna förde i intervjuerna fram argument för att något måste göras. Det fanns en öns-
kan om ett nytt förhållningssätt till förändring. Flera ser ett behov av att involvera användarna 
tidigt för att därmed göra dem mer delaktiga i förändringsprocessen, att bättre ta vara på 
medarbetares kunskaper och kompetens, och att skapa samsyn kring förändringarna. Använ-
darnas synpunkter och verksamhetens behov blir med den utgångspunkten viktiga för val och 
utformning av ny teknik.  

Det är viktigt att betona att både den problembild som skisseras ovan och önskan att förändra 
förändringen delas av många olika slag av privata och offentliga organisationer. De organisa-
toriska mönster vi beskriver i denna studie är inte unika för SVT, även om de specifika mark-
nads- och teknikförutsättningarna givetvis är det. I både internationell och svensk forskning 
finns tidigare studier som visar på svårigheter att göra förändringar i etablerade organisatio-
ner, och vi möter många chefer och ledare i de mest skilda företag som brottas med en liknan-
de problematik. Det är därför viktigt att skapa en djupare förståelse av de mönster som ligger 
bakom det man allmänt brukar kalla ”förändringströghet”, och som i många organisationer 
upplevs ge försämrad effektivitet och gör det svårt att uppnå strategiska mål i en föränderlig 
omvärld. Med denna studie vill vi bidra till en sådan djupare förståelse om bakomliggande 
mekanismer.   

Många goda förutsättningar att förändra förändringen 
I övergången från analog till digital utsändningsteknik, vilken omfattade såväl tekniska som 
organisatoriska förändringar, verkar det ha funnits många goda förutsättningar att förändra 
sättet att bedriva förändring. I projektledningen för förändringsprojektet fanns personer som 
ville involvera användarna tidigt och på Planeringsenheten, där tekniken skulle användas, 
fanns en avdelningschef med en övertygelse om att frågor om lärande, delaktighet och 
gemensamt framtagande av kunskap är väsentligt. Bland många av de anställda fanns för-
hoppningar om att projektet skulle genomföras på ett annorlunda sätt än vad som tidigare varit 
fallet. Avdelningschefen uttryckte behovet att förändra arbetet med förändringar på följande 
sätt:  

Vi kan inte fortsätta så här. Vi klarar inte omvandlingen om vi inte skapar ett lärande förhåll-
ningssätt. Tidigare har alltid tekniken varit i förgrunden och har inte involverat medarbetarna. 
Man har bara sagt att nu ska ni jobba så här. Det har lett till mycket fel och frustration. Ständigt 
har vi gjort om samma misstag. Det borde gå att göra på ett annat sätt. 

Två begrepp blev centrala i diskussionen om att förändra förändringen – att skapa bred delak-
tighet tidigt i förändringsarbetet och att bli en lärande organisation. Med delaktighet menade 
man vanligen att förändringar borde utgå från verksamhetens behov, att man tidigt borde be-
akta komplexiteten i organisationen, se till yrkesroller, ta vara på människors kunnande och 
ge människor möjlighet att påverka och bidra. Man ville förena det sociala systemet med det 
tekniska. Med en lärande organisation menade de som använde begreppet vanligen att skapa 
goda förutsättningar för personalens lärande genom t ex processer där erfarenhetsutbyte över 
enhetsgränser kunde ske, att ha högt i tak för att väcka frågor, att kunna ifrågasätta förgivet-
tagna antaganden. Men också att den individuella kunskapen som skapas skall spridas i orga-
nisationen. Begreppet lärande syftade över huvud taget till att få igång en bred dialog kring de 
förändringar som ägde rum, och fånga upp olika gruppers erfarenheter för att ta tillvara och 
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samordna kompetens i den vardagliga verksamheten och med hjälp av till exempel processe-
minarier och workshops. Även om begreppet i sig sällan användes kan man uttrycka det som 
att det man söker efter var ett lärande förhållningssätt till förändring. 

Intresset för ett sådant lärande förhållningssätt gjorde det också möjligt för en medarbetare att 
få rollen som processledare för att arbeta lokalt på Planeringsenheten med lärandeaspekterna i 
förändringsprojektet. Han tog kontakter med organisationer som arbetat på ett annorlunda sätt 
och tog in teorier och metoder från den senaste internationella forskningen och praxisutveck-
lingen. Det är annars ganska ovanligt att det finns en ”förändringsagent” med intresse för 
lärande- och förändringsfrågor som dessutom har gediget verksamhetskunnande (dvs teknik- 
och TV-kunnande). Tidigt i projektet observerade han att många i organisationen hade mycket 
oklara bilder av vem som egentligen initierar förändringsinitiativ och olika föreställningar om 
vem som leder och styr dem. För att få en tydligare bild av hur förändringar har bedrivits i 
företaget genomförde han därför de 14 intervjuer med tidigare chefer och projektledare inom 
SVT som nämnts ovan.  
Vidare förde många av de tidigare cheferna och projektledarna på SVT, som vi har sett ovan, 
fram argument för behovet av ett nytt förhållningssätt till förändring som tog avstamp i en ti-
dig delaktighet för den personal som berörs av förändringen. Även det är ett stöd för ett läran-
de förhållningssätt till förändringar. Ett ytterligare stöd för ett sådant förhållningssätt till den 
pågående förändringen fanns i den högsta ledningens skriftliga dokument. Det skymtar bland 
de värderingar som uttrycktes i företagets strategidokument 2002 – 2005. Bland annat nämns 
att verksamheten ska präglas av ”en utvecklad dialog” samt en ”effektiv och lärande organisa-
tion”. Ett strategiskt mål var att arbetsplatsen skall ge utrymme för individens kreativitet, lust 
att utvecklas och våga pröva nya uppgifter. På SVT:s hemsida på Internet1 konstateras också 
att företaget ska utvecklas mot ”att bli ett lärande företag”.  
SVT är inte ensam om dessa tankar och erfarenheter. Ser vi oss omkring i organisationslittera-
turen kan vi konstatera att det lärande som sker i arbetet, och förmågan att omsätta detta i ett 
kollektivt handlande, under senare år har framhålls som avgörande för organisationers utveck-
ling och möjlighet att hantera förändringar. Många författare betonar att organisationers vikti-
gaste tillgång i det sammanhanget är den kunskap som finns inom dess egna gränser i form av 
de människor som arbetar där (t ex Nonaka & Takeuchi 1995, Docherty & Nyham 1997, Dix-
on 2000). Vidare betonas att lärande och kunskap är en betydande strategisk fråga (Starkey 
2004:1), att förmågan att lära är en av de avgörande faktorerna för organisationers överlevnad 
(de Gues 1988, Stata 1996), och att kärnan i ett företags organisatoriska kompetens är sam-
ordningen och integreringen av dess medlemmars kompetens (Grant, 1996). Inom forskning-
en knyts behovet av lärande särskilt till situationer där utveckling, förnyelse och innovativitet 
behövs (Senge 1990, Argyris 1992, Nonaka & Takeuchi 1995, Ellström 1996, Von Krogh et 
al. 2000, Normann 2001, Larsson 2004). 

Trots all information om ”den största investeringen i företagets historia” var ändå vissa av de 
anställda kritiska. Man var luttrad efter att ha varit med om många förändringar och många 
nya organisationsskisser utan att det hade betytt så mycket för det konkreta vardagsarbetet. 
Många bar med sig en ”ryggsäck” av erfarenheter som innebar att förändringar mest sker på 
det formella planet men sällan förändrar handlingsstrukturerna. En person som jobbat länge i 
företaget och sett många nya organisationsskisser passera revy uttryckte det så här. 

Jag har sett så många sådana där nya organisationsskisser men det blir ingen förändring av det. 
Jag tror inte att folk är särskilt intresserade av dessa modeller. Varför organisera om när verk-

                                                
1 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6213&a=72008 
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samheten ändå är den samma? Man bara byter namn och får ny chef, men själva arbetet – det 
man gör – är det samma. 

Ändå, majoriteten av de anställda på Planeringsenheten såg förväntansfullt fram mot projek-
tet. En av dem hade fått veta att tre nya chefer skulle anställas för att jobba med förändrings-
arbetet kring digitaliseringen och göra det med lärande som utgångspunkt. Han såg fram mot 
vad detta kommer att innebära, och hans förhoppning var, som majoriteten av de anställda, att 
det skulle bli något bra: 

Just nu väntar man på vad som skall hända. Ett tag var det snack att dom där tre nya cheferna 
inte skulle heta chef utan mer förändringsledare eller teamledare, eller vad sjutton det var. Ja, 
det stod i annonsen att det inte var chef utan förändringsledare. Det känns kanske lite mänskli-
gare, lite mjukare. En chef känns mer som boss, medan ledare mer känns som nere på golvet, 
tillsammans med oss. 

Sammantaget fanns således många goda förutsättningar att förändra förändringsstrategin. För 
det första var projektledare för förändringsprojektet positiva till att ta tillvara de anställdas 
erfarenheter och kompetens, lokalt i verksamheten fanns det ledare och medarbetare som var 
positiva till att tidigt involvera de anställda i förändringsarbetet. Det fanns också en problem-
insikt, vilket brukar ge en god grund för förändring, genom att erfarenheterna från tidigare 
förändringsstrategier inte varit så goda, och tidigare projektledares erfarenheter talade för ett 
nytt sätt att hantera förändring. På högre nivåer i organisationen fanns dessutom strategido-
kument som betonade inriktningen på arbetet mot en lärande organisation, vilket kunde tolkas 
som en uppbackning från högsta ledningen för nya förändringsstrategier med ökad delaktighet 
för personalen. I organisationen fanns förändringsvilliga krafter på flera nivåer parallellt; 
bland personal, avdelningschef, gruppledare, projektledare, fackliga aktörer, HR-enhet och 
toppledning. Oddsen var således bättre än vanligt. I alla fall var det vad vi trodde.  

Trots att förutsättningarna i många avseenden var goda denna gång skulle svårigheterna att 
förändra sättet att bedriva förändringsarbetet vara större än man kunde ana. De positiva förut-
sättningarna visade sig inte vara nog för att nya förändringsstrategier med ökad delaktighet för 
personalen och ett lärande förhållningssätt skulle få ett allmänt genomslag i praktiken. I denna 
studie skall vi försöka analysera och diskutera varför det var så svårt att förändra förändring-
en. 

Studiens syfte och genomförande 
Studien ingår i ett forskningssamarbete mellan Planeringsenheten vid SVT och forskare från 
Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för Personal- och Företagsutveckling 
(IPF)/Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet. Syftet med studien är att bi-
dra med kunskap om vad som hindrar eller främjar att lärprocesser utvecklas som gagnar ett 
företags förändringsförmåga. Studien ingår i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt med 
titeln ”Ett kunskapsperspektiv på organisation och ledarskap”, och bedrivs inom ramen för 
Vinnovas arbetslivs- och innovationsforskningsprogram ”Kunskapsbildning och organise-
ring”.  
Denna rapport syftar specifikt till att beskriva och diskutera svårigheten med att förändra sät-
tet att förändra i samband med en teknikdriven organisatorisk förändringssatsning. Rapporten 
fokuserar arbetet vid SVTs Planeringsenhet och belyser personalens och ledares tankar och 
erfarenheter kring det genomförda förändringsarbetet samt diskuterar hinder för en fortsatt 
utveckling mot ökad delaktighet för personalen.  

Studien bygger på en fallstudie där ett första steg i forskningsprojektet togs hösten 2004 ge-
nom inledande kontakter mellan forskarna och en av cheferna på Planeringsenheten. Under 
perioden 2005 – 2006 har sedan forskarna haft möjlighet att delta i och följa vardagsarbetet 
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och olika utvecklingsaktiviteter. En interaktiv fallstudieansats har dessutom möjliggjort att 
forskarna vid olika tillfällen återfört sina iakttagelser till chefer och personal. 
Sammantaget har datainsamlingen baserats på intervjuer, dokumentstudier, deltagande obser-
vationer, samt informella kontakter och besök. En ytterligare datakälla har varit veckovisa 
reflektioner från avdelningschefen via mail till forskarna. Studiens huvudaktiviteter och data-
insamlingstidpunkter framgår av tabell 1 nedan. 
 

Tabell 1: Tidpunkter och aktiviteter i studiens datainsamling. 

Tid Aktivitet 
November 
– december 
2004 

Inledande kontakter mellan forskarna, avdelningschef och processledare på Plane-
ringsenheten. Möte med VD. 
Studiebesök hos olika grupper inom Planeringsenheten. 

Januari – 
februari 
2005 

Möte med förändringsprojektets projektledare. 
Intervjuer med ett urval om 22 personer från olika grupperingar på Planeringsenheten, 
inklusive personer från tekniska enheten som arbetade i projektet. 

Februari – 
April 
Augusti 

Medverkan i planeringsinternat med de nya gruppcheferna (förändringsledarna) på 
Planeringsenheten samt återföring av resultat från intervjuerna. 

Mars – 
maj 

Enskilda intervjuer med de tre gruppcheferna (förändringsledarna) 
Intervjuer med nuvarande och tidigare chefer och projektledare vid SVT om företa-
gets förändrings- och projektstrategier2. 
Återföring av intervjuresultat till projektets ledning, de fackliga organisationerna, och 
personalgrupper. 

Juni – 
augusti 

Återföring av iakttagelser: Till VD, i samband med möte med projektledningen och 
representanter för Planeringsenheten och till Planeringsenhetens ledningsgrupp. 

Hösten  
2005 

Intervjuer med 10 medarbetare inom gruppen ”Centralkontrollen” 
Intervjuer med gruppcheferna 

Våren 2006 Medverkan i processkonferenser 
Maj – juni  Intervjuer med 25 medarbetare och chefer på de centrala enheterna: Planerings- 

enheten, den Tekniska enheten och andra närliggande enheter inom SVT centralt.  
Höst och 
vinter 2006 

Möten för återföring av iakttagelser och resultat i olika sammanhang inom SVT, in-
klusive möte med VD och del av ledningsgruppen, personal från HR-enhet och per-
sonal som deltagit eller visat intresse för studien, fackliga representanter m fl. 

 
I nästa avsnitt beskrivs förändringsarbetet och dess olika faser och aktiviteter. Vidare redogör 
vi i avsnitt 4 för studiens resultat för att avslutningsvis i avsnitt 5 diskutera de faktorer som vi 
fann försvårade ett lärande förhållningssätt till förändringar.  

 

 

                                                
2 Dessa genomfördes av den person på Planeringsenheten som i texten betecknats ”Processledare”. 
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2. Förändringsprojektet 
Det förändringsprojekt som denna studie baseras på startades under 2005 men påbörjades 
egentligen långt tidigare. Produktionen av TV-program inom SVT hade i stor utsträckning 
digitaliserats sedan tidigare och kontrollrummen ute i landet och på nyhetsredaktionerna hade 
gjorts om för att anpassas till den nya tekniken. Det var en förändring som på sina håll hade 
varit påfrestande för personalen med mycket tekniska problem, samtidigt som företaget tving-
ats till uppsägningar för första gången i sin historia. Detta avsnitt beskriver de olika faserna i 
det förändringsarbete som berörde de centrala enheterna med anledning av övergången till 
digital produktion och utsändning. 

Planerna tar form 
Nu var det de centrala enheternas tur. Istället för att ta emot och sända ut färdiga program på 
fysiska band skulle leveransen ske filbaserat. Tekniken skulle anpassas så att programmen 
kunde förberedas (t ex förses med metadata i form av text, bildformat, längd, upphovsrätter) 
av den producerande enheten, tas emot av Planeringsenheten och sändas ut, samt sedan arki-
veras på digital väg.  Dessutom fanns ambitionen om att skapa ett ”Publiceringscenter” inom 
Planeringsenheten i form av ett gemensamt centralkontrollrum varifrån alla SVTs kanaler 
kunde sändas med mindre bemanning än om varje kanal hade sin egen programkontroll. Ge-
nom den digitala tekniken skulle en sådan rationalisering vara möjlig. Fram till nu fanns sepa-
rata programkontroller för SVT 1, SVT 2 och SVT Europa som sände på band, samt en 
gemensam programkontroll för Barnkanalen, SVT24 och Kunskapskanalen med servrar och 
digital utsändning. För att förbereda denna nya organisation bildades tre nya enheter/grupper 
inom Planeringsenheten under den gemensamma avdelningsbeteckningen Publiceringscentret: 
Mediamottagning, Mediahantering och Centralkontrollen (se figur 2 nedan).  

Företagskultur/Förändringsprocess/

Lärande/Gruppbyggande

Konsultstöd/MIL/HR Ledningsenhet

Förändringsledare 1

Mediemottagningen
(Styrning Digitalt arkiv)

Förändringsledare 2

Medieproduktionen/ 

Mediehanteringen

Förändringsledare 3

Centralkontrollen
(Sändning/Publicering)

Gruppledare

Kundtjänst

Bandprepparering

Lev./kvalitets kontroll

Registrering

Dokumentation

Gruppledare

Analoga samlingar 

(Rörlig bild)  

Kortkatalogkonvent. 

Lagring och gallring

Gruppledare

Arkivtekniker 

K.kanal /UR/Priv. 

Rättigheter 

Gruppledare

Copy 

Digitalisering 

Gruppledare

VB-arkiv/Referens 

Bandinköp + rekond .

Rädda VB 

Migreringsprojektet (*)

ALB registrering 

Gruppledare

SVT Bild 

Tekniskt

Verksamhetsansvarig

för nuvarande PK

samt övergångslösning

& sändningsberedskap

Gruppledare

Sändningsingenjörer 

Teknisk jour

Servicetekniken 

KC 

PUCK Projektet
•Flöde/Process/Arbetssätt/Lokal

•Kompetens/Utbildning

•Arbetsmiljö/Risk & Konsekvensanalys

•Nätverk/Servrar

•Databaser/Applikationer

•Hårdvara

•Support (+ Säkerhet och IT)

Administrativt stöd

Personalplanering

Ekonomisk handläggning

Biträdande enhetschef

Avdelningschef
Internt Informationsstöd 

& kommunikation

 
Figur 2: Plan för Publiceringscentrets organisation 
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Bakgrunden till förändringen var också att processen för "leverans av program" skulle tydlig-
göras, vilket bl a innebar att Planeringsenhetens ansvar blev tydligare att verkställa Program-
direktörens och programledningens leveranskrav på beställningar gentemot de programprodu-
cerande enheterna (t ex SVT Fiktion eller SVT Sport). Detta ställer krav på delvis nya synsätt 
och en ny kultur inom företaget men också, för att denna process ska fungera även vid leve-
rans av program på fil, att informationssystemen för bl a metadata tillhörande programmen, 
tablåplanering, bilddatabaser, osv. kunde integreras tekniskt. 

Dessa förändringar påverkar Planeringsenhetens arbete med att planera, tar emot, förbereda, 
sända ut och lagra färdiga program. Konkret handlar det om investeringar i ny teknik (hårdva-
ra, nätverk, servrar), men också om nya sätt att jobba (hanteringen av band är något annat än 
att jobba med datafiler) med nya yrkesroller och krav på nya yrkeskunskaper. Exempelvis 
kommer arbetet med att kopiera band att försvinna, kunskaper om videoteknik att ersättas 
med kompetens inom datorer och nätverk, översättning och undertext till program att ske på 
nytt sätt, och så vidare. 
Arbetsflödet behöver också förändras. Exempelvis har t ex det s.k. Arkivet (del av Mediamot-
tagningen, se figur 2) traditionellt fungerat som ett bibliotek sist i kedjan och har tagit hand 
om materialet när det har sänts, arkiverat det, indexerat så att det blir sökbart och kontrollerat 
rättigheter och avtal. Den nya tekniken gör det möjligt att programinformationen, t ex indexe-
ring till katalog, rättigheter, musikrapportering mm, produceras av dem som levererar pro-
grammen till Planeringsenheten. Det gör att de uppgifter som Arkivet har idag kommer först i 
arbetsprocessen.  Arkivet får därmed en helt ny roll, från att liknas vid en klassisk biblioteks-
miljö omvandlas det till att bli en av företagets största tillgångar med stora mängder bild- och 
filmmaterial. Dessa förändringar medför i sin tur att verksamheten behöver organiseras på ett 
nytt sätt, mer i enhetlighet med de nya arbetsflödena. I vissa sammanhang kan det betyda att 
helt nya konstellationer av människor ska arbeta tillsammans. Tankarna på det nya ”Publice-
ringscentret” är just ett sådant exempel. 
Dessa förändringar skulle ske samtidigt som Planeringsenheten hade i uppgift minska sin 
budget med 30 miljoner kronor under åren 2004-2007. I slutet av 2004 informeras personalen 
om de förestående förändringarna och om projektet. Det sker på möten med personalen i olika 
konstellationer. De som inte närvarar får informationen via mail. En del i denna information 
är en skiss på den tänkta framtida organisationen med ett Publiceringscenter inom Planerings-
enheten (se figur 2 nedan), en organisation som planeras till april 2005.  
Detta var inledningen på ett förändringsprojekt som kom att byta skepnad många gånger un-
der de följande två åren. Nedan görs en kort sammanfattning av viktiga händelser i projektet. 

PUCK-projektet startas 
För att förbereda och planera förändringen startades ett förändringsprojekt i början av 2005 
med namnet PUCK-projektet. Projektet drevs från den Tekniska enheten på SVT. Uppgiften 
var att planera hur arbetet i en digital miljö ska genomföras, kartlägga arbetsmiljörisker och 
planera utbildning av personalen, och inte minst viktigt, ta fram den teknik som krävs för att 
kunna ta emot program på fil och sända ut dem digitalt.  
PUCK-projektet hade sin upprinnelse i en tidigare satsning (Digi-TV projektet), som syftade 
till att digitalisera produktionen av TV-program fram till att de skulle levereras till Plane-
ringsenheten för utsändning. Projektet hade således fokus på produktionen av program, inte 
på utsändning. Projektet drog dock ut på tiden och stött på flera tekniska problem. Medarbe-
tarna som berördes av tekniken var heller inte involverade i arbetet – det var ett helt teknik-
dominerat projekt. Ett gemensamt Publiceringscenter låg redan som ett delprojekt i Digi-TV, 
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men man hann aldrig börja arbeta med detta. Därför skapades PUCK-projektet som ett nytt 
projekt, ett projekt för att skapa ett Publiceringscenter med en gemensam centralkontroll för 
utsändning av SVTs samtliga program. Till var och en av de tre nya organisatoriska grupperna 
(Mediamottagning, Mediahantering och Centralkontrollen) som skulle inrymmas i Publice-
ringscentret anställdes en ny gruppchef. Gruppcheferna fick beteckningen ”förändringsledare” 
för att tydligare markera att deras uppdrag var att leda förändringen på Planeringsenheten på 
ett nytt sätt. De rekryterades också med hjälp av en rekryteringskonsult, och i kravspecifika-
tionen var uttalat att de skulle ha vilja och förmåga att arbeta med förändring och lärande.  
En strävan att förändra på ett nytt sätt syntes också i att projektgruppen för PUCK-projektet 
inte enbart var sammansatt av tekniker så som varit vanligt tidigare. Mot bakgrund av erfa-
renheterna från Digi-TV projektet sattes projektgruppen samman med en tvärkompetens inom 
arbetsmiljö, utbildning, information mm. De tekniker som arbetade i PUCK-projektet, hade, 
visar våra intervjuer, intresse för bredare delaktighet och arbete i nya former. Projektet infor-
merade om sin verksamhet på bl a den interna webben, man hade också med olika grupper 
större informationsmöten där anställda fick ställa frågor och kommentera. Man involverade 
också vissa ur personalen i analyser av nuvarande och tänkbara framtida arbetsflöden.  
Ambitionen i PUCK-projektet var att samarbeta nära med de nya förändringsledarna på Pla-
neringsenheten. Dessa nya förändringsledare i verksamheten inledde också sitt arbete med 
flera internat där man tillsammans med avdelningschefen och processledaren försökte utveck-
la förändringsledarrollen och det gemensamma arbetet med att hantera den kommande föränd-
ringen. Man hade under dessa seminarier dels ambitionen att lära mer om hur man kan ut-
veckla ett lärande förhållningssätt, men också att stödja varandra över de enhetsgränser som 
behöver samarbeta i ett gemensamt förändringsarbete. Man gjorde detta bland annat genom 
olika övningar. Bland annat använde man s k ”open space”-dialog för att lista problem och 
möjliga lösningar, olika övningar som illustrerade hur lärande och samarbete kan möjliggöra 
kreativt tänkande, och hur olika sätt att forma en dialog kan gynna utvecklingsarbetet.  

Projektet får nya direktiv 
Under våren förändras förutsättningarna för PUCK-projektet. Just när dess bemanning var 
klar och de hade påbörjat arbetet på riktigt, fick projektet nya direktiv från den verkställande 
ledningen. Under våren hade stora tekniska problem uppdagats, tekniken fungerar ännu inte 
utan störningar. Speciellt problematiskt var samordningen mellan de olika informationssyste-
men som gjorde att systemen ännu inte ”pratade med varandra”. Detta var en förutsättning för 
att arbetet skulle kunna ske i ett nytt Publiceringscentrum. Konsekvensen blev att arbetet med 
att utreda förutsättningarna för att digitalisera mottagandet, utsändning och lagring av pro-
gram på fil försenades. Inför budgetarbetet för år 2006 begärde SVT:s ledning att Planerings-
enheten och PUCK-projektet skulle ”tydligt redovisa vilka nettobesparingar som projektet ger 
förutsättningar för på SVT Planering och i SVT-organisationen i övrigt”. De ekonomiska be-
sparingarna av redan genomförda rationaliseringar och digitaliseringar av programproduktio-
nen hade ännu inte infriats. Av budgetskäl ville man därför skjuta på investeringarna av ett 
nytt fysiskt sammanslaget Publiceringscentrum. 
Samtidigt hade inte samarbetet mellan projektet och förändringsledarna på Publiceringscentret 
utvecklats så som man tänkt. Ett mer nära samarbete hade inte utvecklats och många i perso-
nalen kände att de inte var delaktiga i arbetet. Förändringsledarna å andra sidan drogs snabbt 
in i den vardagliga verksamheten med alla dess kontinuerliga problem och svårigheter. Deras 
tid räckte sällan till för utvecklingsarbetet. Vissa uttryckte att projektet och linjen inte var i fas 
med varandra. Många upplevde en frustration över att det var alldeles för kort tid att etablera 
ett nytt förändringssätt innan nya utredningskrav och tilläggsdirektiv kom från högsta led-
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ningen. Samtidigt fanns en ovana att ta kontakt och att ta upp och diskutera saker och händel-
ser öppet när de inträffade. Trots alla ansträngningar insmög sig istället en känsla av vi-och-
dom mellan linjen och PUCK-projektet.  

Projektet får en ny inriktning 
Som en konsekvens av budgetarbetet förändrades återigen, efter sommaren 2005, förutsätt-
ningarna för arbetet med övergången från analog till digital teknik. Nya direktiv från verkstäl-
lande ledningen gjorde att PUCK-projektet behövde få en ny inriktning. Planerade invester-
ingar i ett Publiceringscenter sköts nu definitivt på framtiden. Istället döptes projektet om till 
Fil-projektet (formellt startades ett helt nytt projekt) som var betydligt mindre och omfattande 
än PUCK-projektet. Projektet skulle nu koncentreras på att kartlägga nya arbetssätt och ar-
betsflöden i och med övergången till filbaserad leverans och utsändning av program. Arbetet 
med att ta fram de rent tekniska lösningarna på samordningen av de olika digitala systemen 
skulle dock fortgå, men arbetet med ett nytt fysiskt sammanslaget Publiceringscentrum lades 
definitivt på is. I samband med detta gick projektet över från den Tekniska enheten till att dri-
vas från Planeringsenheten. 

Som ett led i försöken att förändra förändringen skedde en stor del av arbetet i form av pro-
cesskonferenser i början av 2006 dit ett urval av anställda på alla berörda enheter bjöds in. 
Sammanlagt hölls tre konferenser i workshopform som vardera samlade ca 40 personer under 
ledning av två externa konsulter. Syftet var att ta tillvara erfarenheter från olika delar av orga-
nisationen för att utforma de nya arbetsflöden och processer som måste till för att stödja pro-
gramleverenser till Planeringsenheten på fil. Några viktiga byggstenar i dessa processer var 
fastlagda på förhand, t ex att Leveranscentra skulle upprättas hos dem som producerar pro-
gram och en ny Mediamottagning skapas centralt inom Planeringsenheten för att ta emot fi-
lerna (ännu var Mediamottagningen uppbyggd för att ta emot fysiska band). På det viset skul-
le Planeringsenheten ha kontakt med färre leverantörer och inte behöva kontrollera kvaliteten 
på allt material. Denna kvalitetskontroll skulle ske innan leverans, i s k Leveranscentra, på 
varje programproducerande enhet. 

Konferenserna inleddes med att deltagarna delades in i tvärgrupper för att diskutera hur arbe-
tet från leverans till mottagning och utsändning ska ske i en digital värld (Nylägesanalys). I 
form av scheman fastställde varje grupp sin syn på vad som skall göras (aktivitet), med vad 
(objekt) och vem som ska göra det (roll). Ansvar och överlämningspunkter skulle också fast-
ställas. Det processinriktade arbetssättet syftade till att skapa en delaktighet och att ta tillvara 
den samlade kompetensen i företaget i formandet av de nya arbetssätten. När väl arbetspro-
cesserna hade bearbetats skapades mer homogena grupper (t ex regionsvis) med uppgift att se 
på hur det går till idag (Nulägesanalys) och vad som behöver göras för att uppnå det tänkta 
framtida arbetsflödet enligt Nylägesanalysen. 
Dessa seminarier var mycket uppskattade av personalen. Här erbjöds ett forum för att reflek-
tera och diskutera erfarenheter från olika delar av SVT. En känsla av delaktighet skapades 
bland deltagarna. Man hade fått framföra sina åsikter och allt hade tecknats ner i dokumenta-
tionen. För många var det första gången man såg helheten, hur beslut formar program och vil-
ka arbetsprocesser som leder fram till att ett program visas i TV-rutan – ”Jaha, är det så det 
går till”. Många som arbetade ute i landet hade ingen kännedom om allt det arbete som skedde 
med ett program när det väl var levererat till ”Stockholm”. Mötena skapade kontakter och en 
förståelse för varför problem uppstår hos personer som tidigare bara hade varit anonyma 
namn. Processen innebar även att de planerade förändringarna i organisationen med anledning 
av den kommande leveransen på fil blev begripliga och därmed även meningsfulla. Många 
åkte från dessa möten med en positiv känsla av att ha varit med och påverkat.  
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Filprojektet avslutas? 
Förutsättningarna att förändra förändringsarbetet mot en ökad delaktighet från personalens 
sida förändras åter under våren 2006. I samband med att Filprojektet arbetade med sin rapport 
om hur framtidens arbetsflöden skulle se vid leverans, mottagning och utsändning av program 
på fil kom också besked fram mot sommaren 2006 om att vissa delar inom Planeringsenheten 
skulle organiseras om och överföras till den Tekniska enheten. En omorganisation planerades 
som innebar att de tre nybildade grupperna i Publiceringscentret (inom Planeringsenheten) 
skulle överföras till den Tekniska enheten. Filprojektet lämnade under hösten sin rapport med 
förslag på hur det fortsatta utvecklingsarbetet ska genomföras. Ändå var det bara en kartlägg-
ningsfas som var klar. Nu återstår det stora arbetet med att implementera de föreslagna för-
ändringarna i arbetssättet och att slutföra anpassningen av tekniken till detta. Projektledaren 
för Filprojektet övergick till annan tjänst och arbetet med att implementera de förslag som 
projektet kommit fram till togs över av en central funktion nära VD. Varken Planeringsenhe-
ten eller den Tekniska enheten hade således längre det formella samordningsansvaret under 
VD för denna förändringsprocess. 

De olika faserna i arbetet med att digitalisera leverans, mottagning och utsändning på fil som 
berörts ovan kan nu sammanfattas. I figur 3 skissas några av de centrala huvudaktiviteterna i 
dels förändringsprojektet (Utvecklingsprojekt digitalisering) och dels ”i linjen” på Planerings-
enheten/Publiceringscentret (Plan/PC).  

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Figur 3. Tidpunkter för viktiga händelser i förändringsprojektet. 

Sammanfattningsvis utmynnade ambitionen att digitalisera leverans och utsändning av pro-
gram i att PUCK-projektet startades, men det baserades på erfarenheter från förstudier och 
tidigare projekt. Samtidigt anställs förändringsledare på Planeringsenheten för att driva för-
ändringen i verksamheten. Det går för snabbt, tekniken hinner inte med och pengarna räcker 
inte. PUCK-projektet stoppas och transformeras in i det nya Fil-projektet. Delar av det större 
PUCK-Projekt tas därmed över från Tekniska enheten för att drivas i verksamheten av Plane-
ringsenheten tillsammans med Tekniska enheten. Anställda engageras i processkonferenser, 
men Planeringsenheten ställs senare inför kravet på en ny omorganisation och vissa delar förs 
över till den Tekniska enheten, däribland hela Publiceringscenteravdelningen. Fil-projektet 
avslutas och implementeringen ska ske från annat håll. 

Utvecklingsprojekt digitalisering 
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Aktiviteter i förändringsarbetet 
Förutom de huvudmoment som skissats ovan skedde under projekttiden en mängd övriga ak-
tiviteter i förändringsprojektet. Man hade arbetat i många olika former och på olika fronter för 
att förändra förändringen. Nedan sammanfattar vi de aktiviteter som genomförts inom företa-
get med ambition att bidra till ett lärande förhållningssätt och ökad delaktighet, varav vissa 
redan nämnts ovan.  

Förändringsledare tillsattes inom Planeringsenheten  
• Förändringsledare rekryterades till tjänster som gruppledare inom Planeringsenheten ut-

ifrån särskilda kriterier om deras förmåga att arbeta med förändring och lärande.  
• En serie ledarutvecklingsseminarier med förändringsledare, avdelningschef och process-

ledaren inom Planeringsenheten. Syftet var att träna ett lärande förhållningssätt, lära mer 
om lärandeprocesser och utveckla tvärgående samverkan mellan de olika grupperna.  

• Förändringsledarna skapade nya former av möten med sina enheter, bland annat större 
tvär-möten. De gav bl a i uppdrag åt sina medarbetare att inkomma med förslag till ny or-
ganisation mm. Förändringsledarna försökte i samarbete med varandra finna nya förhåll-
ningssätt t ex att delegera mer. De fick också i viss utsträckning personlig coachning.  

Processledare för lärande  
• En processledare tillsattes på halvtid för att arbeta med lärandefrågor. Han har gediget 

TV-kunnande och stor kunskap om lärande, delaktighet och förändring. Han har också 
stort teoretiskt och praktiskt kunnande om den senaste internationella forskningen och har 
gått flera utbildningar. I projektet har han bland annat lett seminarierna med förändrings-
ledarna, varit processledare för olika personalgrupper, och fungerat som coach till bl a 
förändringsledarna och avdelningschefen.  

• Processledaren genomförde intervjuer med tidigare chefer och projektledare för att få för-
djupad bild av tidigare förändringar (se ovan).  

• Han ordnade ett flertal seminarier med ett tvärsnitt av personal och chefer inbjudna kring 
förändringsarbete och lärande i organisationer. Även anordnades ett seminarium med en 
extern konsult med lång erfarenhet av att arbeta med Appreciative Inquiry, som är en me-
tod för att lära av tidigare positiva erfarenheter och använda dem i en ny situation. Tan-
ken med seminariet var att både få information om metodiken, och få pröva själv att an-
vända nya metoder för förändring. 

• Processledaren anordnade ett seminarier med en chef inom Rikspolisstyrelsen som fram-
gångsrikt hade drivit förändring med hjälp av storgruppsdialoger. I samband med detta 
ordnade processledaren även en dragning för VD om metoden och erfarenheterna från 
Rikspolisstyrelsen.  

• Cafédiskussioner anordnas som innebär rundabordssamtal där deltagarna (brett samman-
satta från berörda avdelningar) roterar mellan borden och delar med sig av kunskaper och 
erfarenheter om förändringar. Avslutades med att listor genererades över olika aktiviteter 
och ansvariga för dem.  
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PUCK-projektet och Filprojektet försökte främja delaktighet 
• PUCK-projektet var bemannat med personer för att avspegla helhetskunnande och tvär-

kompetens: tekniker, arbetsmiljöansvarig, kompetensansvarig, m fl. PUCK-projektets 
medarbetare hade också intresse för att förändra i nya former.  

• PUCK-projektet informerade stora personalgrupper om arbetets olika faser och uppmunt-
rade till frågor och delaktighet.  

• En intern webb-sida möjliggjorde för medarbetare att inkomma med frågor och svar om 
förändringen.  

• Tvärmöten mellan Planeringsenheten och Puck-projektet anordnades där deltagarna fick 
tillfälle att reflektera över både positiva och negativa erfarenheter i samband med föränd-
ringen. ”Rensa luften” och finna positiva vägar framåt var ett av syftena. Mötena gav 
vanligen en upplevelse av ökad samsyn och förståelse för varandras olika perspektiv.  

• Möten där man diskuterade skillnaden mellan ”enkla” problem och ”komplexa problem”. 
Här byggde man, på initiativ från processledaren, vidare på teorier av Kahane m fl. Teo-
rin säger att enkla problem löses bäst med snabba expertlösningar, medan komplexa pro-
blem kräver bredare samverkan och ökat lärande. Man ville i listan över problem och ak-
tiviteter söka skilja ut vilka som var vilka.  

• Tre processeminarier under ledning av externa konsulter, i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Här samlades personal och chefer från olika enheter enligt principen att samla 
representanter för olika yrkesgrupper och nivåer (se ovan). Man arbetade med att kartläg-
ga nuvarande och framtida flöden. Mycket hög energi och goda resultat upplevdes.  

Utveckling av företagsledning och chefer  
• En av Planeringsenhetens högre chefer gick MBA-utbildning med inriktning på lärande 

och förändring. En av projektledarna för PUCK hade motsvarande utbildning.  

• Högsta ledningen har under flera år innan projektets start arbetat med konsult i lednings-
gruppsutveckling från MIL, som är ett utbildningsinstitut, känt för sin mångåriga inrikt-
ning på action learning, lärande förhållningssätt och upplevelsebaserat lärande.  

• Flera chefer i organisationen har gått MIL-program för personlig utveckling.  

• Fackliga seminarier tillsammans med företagsledningen där man arbetade i dialogform 
för att lösa gemensamma problem.  

• Ledningsgruppsutveckling inom Planeringsenheten med hjälp av konsult med inriktning 
på psykologi och kommunikation i grupper.  

Forskningssamarbete 
• Samarbetet med forskare från Handelshögskolan och IPF. Genom våra intervjuer fick vi 

möjlighet diskutera frågor kring förändring och lärande med ett 60-tal olika personer 
inom organisationen. Genom att delta i ledningsgruppsmöten, fackliga möten, personal-
möten och seminarier fick vi tillfällen att ge reflektioner eller tankar om lärande och del-
aktighet. Intervjuresultat återfördes regelbundet till organisationen.  

 

Övrigt 
• Utvecklingssamtal som initieras av HR-enheten hade lagts upp i dialogform, träning i dia-

log av stora grupper medarbetare tillsammans med extern konsult.  
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• Under ett årligt personalmöte gavs tillfälle till tvärsammansatta runda bordssamtal mellan 
medarbetare. Frågor som diskuterades var hur man upplevde de mål som formulerats av 
ledningen.  

• Mot slutet av perioden inrättades en ny utvecklingsenhet på initiativ av företagsledningen 
för att samla och utveckla metoder för förändring. Denna enhet omformades dock igen i 
slutet av 2006. 

Listan (som säkert kan göras ännu längre) visar att det skedde ganska omfattande satsningar 
på att förändra förändringen på många olika nivåer, att förbättra kommunikation och ledar-
skap, och att öka inslagen av ömsesidigt lärande i företaget. Sammantaget har många av de 
anställda deltagit i flera eller åtminstone några av dessa aktiviteter. 
Alla aktiviteterna var inte medvetet skapade för att bistå i just denna förändring, och flera av 
dem hade initierats tidigare. Listan visar dock att det skett satsningar i denna riktning på 
många nivåer i företaget, och att många försök har gjorts att utveckla ledarskap och samver-
kansformer och att koppla ihop medarbetare med olika perspektiv. Träning i nya metoder för 
lärande och dialog syftade till att förbättra lärandeklimatet och skapa bredare samverkan, 
ibland mer generellt, ibland knutet direkt till den konkreta förändringen. Gradvis bör detta ha 
inneburit att man på olika håll i organisationen började lära sig mer om att förändra föränd-
ringen, även om det givetvis inte alltid var det uttalade syftet.  
Ändå tycktes det inte räcka för att förändra förändringen. Projektet hade nu pågått i två år. På 
våren 2007, ett år efter planerna, hade bara en programproducerande enhet börjat leverera allt 
sitt material på fil, även om fler var på gång. Alla tekniska lösningar var ännu inte på plats för 
att integrera och samordna de olika digitala systemen. Många upplevde att det lärande för-
hållningssättet och den delaktighet i förändringen som man hoppats på inte fått så stort ut-
rymme. Bland medarbetarna hade dock ett intresse och en efterfrågan väckts för att bedriva 
förändringsarbetet på ett annat sätt. Det hade visserligen skapats olika tillfällen, eller glimtar, 
av ett förändrat arbetssätt, men i den vardagliga verksamheten hade det inte hänt så mycket. 
Man fortsatte att organisera om ganska toppstyrt, med konsekvensen att spirande försök till 
samverkan försvårades. Utredningar och teknikprojekt körde över linjen – fast det sannolikt 
egentligen inte alls var avsikten. Chefer högre upp i organisationen direkt under den verkstäl-
lande ledningen visade inte i handling några påtagliga förändringar eller initiativ vare sig i 
sättet att leda vardagsarbetet eller när det gällde att initiera och genomföra förändringssats-
ningar. Medarbetare upplevde fortfarande inte någon större skillnad. Vad berodde det på? Var 
fanns svårigheterna egentligen? 
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3. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuer och observationer kring förändringsarbetets 
genomförande. Ibland redovisas citat från intervjuerna för att exemplifiera och belysa olika 
resonemang. För att i möjligaste mån bevara anonymiteten skrivs genomgående ”han” när det 
hänvisas till någon person i texten. Av samma skäl kan vissa detaljer i citaten ha ändrats, vil-
ket dock inte påverkar kärnbudskapet i citatet. 
Den centrala frågan i resultatredovisningen är svårigheten att förändra sättet att förändra trots 
att förutsättningarna såg så lovande ut. En förklaring till detta skulle kunna vara att man inom 
organisationen hade en ”ryggsäck” med mindre goda erfarenheter av hur förändring brukar gå 
till som hade byggts upp under många år. Det var i alla fall något som tidigt i projektet fram-
trädde som en möjlig förklaring. Vi vill därför inleda med en kort sammanfattning av de in-
tervjuer och observationer som gjordes under projektets första år (2005), innan vi går över till 
att redovisa och diskutera de samlade erfarenheterna från projektet. 

Erfarenheter från projektets tidiga faser  
Resultatet av intervjuer, samtal och observationer av personal från Planeringsenheten under 
projektets tidiga faser kan sammanfattas under följande rubriker: 
Oklara bilder av projektet och dess syfte 
Vad som var förändringsprojektet och vad det innebär var för de flesta medarbetarna svårbe-
gripligt och oklart. Det fanns en klar begreppsförvirring kring vad som var PUCK, PUCK-
projektet, Publiceringscentrum etc. Dessa oklarheter var påfallande trots att personalen infor-
merats om projektet i ett tidigt skede på centrala möten, via mail och den interna webben. 
Detta visar på hur svårt det är att informera, och är troligen också ett resultat av att också led-
ningsgruppen och högre mellanchefer hade olika bilder av vad som egentligen skulle ske. 
Förändringen inom SVT är mycket komplex och berör många aspekter samtidigt, och det är 
förståeligt att det är svårt att kommunicera en gemensam bild.  

Avstånd mellan projektet och linjen 
Många upplevde att det inte fanns så mycket kontakt mellan projektet och Planeringsenheten. 
Det ledde till rykten och föreställningar om varandra som inte gjorde projektet mer tydligt och 
begripligt. 

Öarnas organisation 
En vanlig upplevelse av stängda gränser mellan olika enheter försvårade kommunikationen 
och skapade även det föreställningar om varandra. När man hade liten kunskap om vad andra 
gjorde blev det svårt att se hur det egna arbetet bidrog till helheten. Många fann i detta ett tyd-
ligt revirbevakande. 
En hierarkisk kultur och struktur 
Detta upplevdes hindra direkt erfarenhetsspridning och skapade stor belastning på chefer. 
Istället för att ta egna initiativ till kontakter lämnades ärenden över till cheferna. Många chefer 
bidrog också till detta genom att markera sitt ogillande när den egna personalen tog direktkon-
takt med andra avdelningar eller andra chefer. 

En ryggsäck med dåliga erfarenheter av förändring 
Erfarenheter från tidigare förändringar var att ”förändringar är på papperet och berör inte 
verksamheten” eller att ”man får tycka till när allt är klart”. Dessa erfarenheter skapade miss-
tro även mot det nya förändringsinitiativet. 
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Trots dessa oklarheter och tidigare erfarenheter var ändå förväntningarna på såväl projektets 
resultat som dess genomförande överlag positiva i tidiga faser. Visserligen fanns det fasta fö-
reställningar om hur projekt drivs på SVT (utredning – beslut – implementering), vilket tidi-
gare hade skapar frustration. Men denna ”ryggsäck” av dåliga erfarenheter tycks inte vara till-
räckligt stor för att förklara varför inte så mycket nytt hände i projektet. Den oro som fanns 
bland de anställda var snarare knuten till risker för försämrad kvalitet på produktionen och för 
nedskärningar. För övrigt fanns en stark vilja bland personalen att vara med och driva utveck-
lingen. Svårigheten att förändra förändringen kunde således inte entydigt förklaras med tidi-
gare negativa erfarenheter av förändringar i organisationen. 

Vi behöver därför gå vidare och granska materialet från senare delar i projektet för att bättre 
förstå varför det var så svårt att förändra förändringen. Under våren och sommaren 2006 gjor-
des besök och intervjuer på olika enheter och 25 medarbetare och chefer på Planeringsenhe-
ten, den Tekniska enheten och andra närliggande enheter inom SVT intervjuades för att sum-
mera erfarenheterna från projektet. Nedan presenteras resultatet i form av två aspekter på för-
ändring som har varit särskilt avgörande för projektets utveckling, nämligen temat kommuni-
kationen i företaget och temat förändringsprocessens logik. Dessutom tas ledningens roll upp. 
Inom vart och ett av dessa områden har intervjusvaren analyserats i form av teman som ex-
emplifieras med typiska citat.  
Vi vill återigen betona att de kommunikationsmönster och dilemman som diskuteras i detta 
avsnitt inte är unika för SVT. Många både privata företag och offentliga organisationer har en 
liknande situation, och delar med SVT en önskan att utveckla nya och bättre sätt att driva för-
ändringen. En djupare förståelse av SVTs strävan att förändra förändringen är därför också 
viktigt ur forskningssynpunkt.  

Tema 1: Kommunikationen i företaget 
När det gäller information om företaget och om förändringar som påverkar medarbetarna är 
interna mail en viktig kanal.VD sänder regelbundet ut övergripande information och enhets-
ledningarna ledning gör på samma sätt för att informerar om frågor som berör respektive en-
het. Den muntliga informationen sker dock främst från gruppledarna. Trots att högsta led-
ningen informerar via mail och gruppledarna regelbundet samlar personalen till möten finns 
hos medarbetarna en stor frustration över bristande information. Hur kan det komma sig? Tit-
tar vi på några typiska citat nedan framgår att medarbetarna vanligen har förstått de stora dra-
gen; vad målen är, att man behöver rationalisera, att digitaliseringen är nödvändig osv. Där-
emot finns en stor oklarhet kring varför olika aktiviteter eller åtgärder görs, dvs varför just 
dessa förändringar, t ex omflyttningar, organisationsförändringar, chefsbyten etc., initieras.  

Frågor om ”varför” och ”hur” diskuteras i liten utsträckning 
I förändringssatsningen fanns väldigt lite av ”hur-prat” i organisationen, dvs gemensamma 
diskussioner om hur man skall konkret gå till väga och hur man tillsammans över avdelnings- 
och enhetsgränser eller mellan olika nivåer skall samarbeta i förändringen.  Detta i sin tur för-
utsätter att frågor kring varför olika åtgärder vidtages kan besvaras. Varför skall vi ha ett Pub-
liceringscenter? Varför skall en viss grupp nu tillhöra en annan avdelning? Varför just 10%-
iga besparingar, inte mer eller mindre? Varför just hos oss och inte där borta? osv. Oftast rör-
de informationen och diskussionen att man skulle t ex omorganisera och möjligen vem som 
var ansvarig för förändringen, men mer sällan varför (”Med det vill vi uppnå…” eller ”Vi gör 
detta för att…”) eller hur förändringsarbetet skulle gå till. 
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Det var just detta slags frågor om varför som var kärnan i den information som efterfrågades. 
Utan detta blev förändringarna obegripliga och därmed inte heller meningsfulla, trots alla oli-
ka aktiviteter som syftade till att främja ett lärande förhållningssätt. Det räckte inte med in-
formation om att man avsåg att göra si eller så eller vad man skulle göra. 

Inga svar på varför vi ska göra si eller så! Kan någon säga varför? Då skulle det vara lättare! 
Ingen är emot rationaliseringar och förbättringar. Vi vill vara med och rationalisera, men inte 
om man inte vet varför. 

Många reagerar för de förstår inte varför man ska förändra exakt så här. 

Varje ny omorganisation tenderade dessutom att ”klippa” isär viktiga samband, samtidigt som 
syftet givetvis varit att söka bättre samband på andra sätt. Medarbetare berättar ofta skämt-
samt att olika enheter har ”först flyttat isär, sen flyttat ihop, och nu skall vi flytta isär igen” 
utan att det blir begripligt. Och cheferna diskuterar sällan mer ingående med personalen ”hur” 
förändringen ska gå till eller ”varför” den görs.  

Det var fortfarande ovanligt, trots alla ledarutvecklingsinsatser, att chefer över grupp- eller 
avdelningsgränserna enades om en gemensam handlingslinje, eller utbytte erfarenheter med 
varandra. Ändå var detta vad de nya gruppcheferna/förändringsledarna på Planeringsenheten 
försökte göra. På förändringsledarnas utvecklingsseminarier var just frågor kring hur man ska 
arbeta det centrala temat och man diskuterade exempelvis: Hur kan vi samarbeta mellan enhe-
terna? Hur tänker du prata med dina medarbetare? Hur kan vi hålla dialogen till vardags? Hur 
kan vi hjälpa varandra? Hur skall vi förhålla oss som förebilder? Hur kan vi agera när vi 
kommer hem? 

Problemet var bara att dessa gruppchefer sällan hann komma särskilt långt i detta arbete innan 
förutsättningarna i förändringsprojektet förändrades genom omorganisationer, nya direktiv 
eller personalomflyttningar. Dessutom innebar deras arbete redan från början en kamp mellan 
att ägna tiden åt den dagliga verksamheten och dess problem och att arbeta med utveckling av 
verksamheten. Ofta ”drunknade” de i vardagens problem. När deras samverkan börjat fungera 
möttes de vanligen av nya omstruktureringar.  

Chefer som möter personalen blir inte medskapare 
När de bakomliggande motiven och skälen till förändringar inte diskuterades allmänt och öp-
pet uppfattade många bland personalen att informationen från högsta ledningen stannade på 
vägen ner genom organisationen. Information om den egna avdelningen kom istället inte säl-
lan i form av rykten från personer som jobbar på andra håll i organisationen. Misstänksamhe-
ten ökade om att de egna cheferna egentligen visste betydligt mer än vad de informerade om.  

Ofta är det ett filter på väg ner. Enhetscheferna informerar inte alltid nedåt. [Enhetschef] berät-
tar inte så mycket.  

Information om omorganisationen kommer från [annat håll], men ingen information från egen 
enhetschef. Lustigt att han inte säger något även om han vet! 

Man undrar och kan få för sig att ens egen chef vet mer. Är det så att han inte får säga eller vill 
han inte, det blir en kvardröjande fråga. Man vet inte, och det är det som är det luriga.  

Ur medarbetarnas perspektiv är det tydligt att ledningen inte har lyckats kommunicera motivet 
till en förändring eller en insats, varken till medarbetarna eller till alla chefer, och inte heller 
öppet diskuterat hur man ska gå tillväga för att uppnå förändringens mål. Även om de bästa 
tankar och intentioner finns bakom olika beslut nådde dessa inte ut, vilket även högsta led-
ningen kände en frustration över. Att information inte nådde ut till de lokala cheferna, gjorde 
att gruppcheferna inte hade någon närmare kunskap om de beslutsdiskussioner och de över-
väganden eller orsaker som låg bakom besluten. Gruppcheferna – de chefer som medarbetarna 
regelbundet träffade och fick muntlig information från – verkar således i många fall främst 
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nås av information om tagna beslut (om att och vad som ska ske), men inte om de tankar eller 
omständigheter som låg bakom besluten. De visste därför oftast lika mycket (lite) som medar-
betarna och kunde inte kommunicera och diskutera motiven med sina gruppmedlemmar. Det-
ta gör att gruppcheferna varken kan vara medskapare eller medansvariga för de förändringar 
som beslutas i projektet eller i företaget. Steget från dem som vet varför vissa beslut tas till 
medarbetarna var, precis som de tidigare cheferna påpekade i de inledande intervjuerna, för 
stort. Som medarbetare behöver man ställa frågor för att begripa, och det räcker inte med 
skriven information. 

Det är tydligt att [gruppchefen] inte har mer information än vad vi får. Han får samma knappa 
information som vi. 

Vi får sällan informationen om varför man gör si eller så, och [gruppchefen] verkar inte själva 
veta. 

Många reagerar för de förstår inte varför man ska förändra. Man kan fråga sin chef men risken 
är stor att han säger samma sak: Nu är det beslutat! För han förstår inte själv. 

Bara vissa saker sprids. NN och MM (chefer) vet heller inte varför. Otydlighet och hemlighets-
makeri gör att alla tolkar det som sägs på olika sätt. 

Det är det här med förankring av beslut. Då räcker det inte med VD-brev. 

Vi haft ett möte där jag inte var med. Men man har lagt ut en videofil från mötet på intranet, så 
direkt när jag kom kunde jag ta del av hela mötet. Men jag kunde ju inte ställa frågor. Och se-
dan fick jag även mail från min chef där han hade lagt med den där organisationsskissen. Men 
man kan ju fortfarande inte ställa frågor. 

Detta betyder att de chefer som regelbundet träffar och har möten med personalen inte kan 
föra de samtal som skulle skapa mening i de förändringsinitiativ man ställs inför. Det betyder 
också att personalens kompetens och idéer inte tas tillvara för att genomföra förändringarna. 

Den starka hierarkin försvårar kommunikationen 
När man inte fick svar på sina frågor från gruppcheferna kunde man tänka sig att de anställda 
tog egna initiativ och sökte upp högre chefer för att få svar. Men den (upplevda) hierarkin i 
organisationen gör att man inte söker information på egen hand högre upp i organisationen. 
Istället för egna initiativ väntar man på vad som komma skall eller så får man förlita sig på 
rykten. Denna brist på egna initiativ beskrivs av vissa chefer som ”en inlärd hjälplöshet”, men 
den är just inlärd utifrån den specifika organisatoriska strukturen och kulturen. 

Man kan fråga [gruppchefen eller avdelningschefen] om man undrar varför en förändring i or-
ganisationen sker, men inte gå till högre chefer även om de egna cheferna inte vet. Så gör man 
bara inte. Man pratar inte med högre chefer. 

Jag skulle aldrig gå högre upp för att få svar. Det skulle inte uppskattas som något positivt av 
mina chefer. Tror att mycket stannar på enhetschefsnivån. 

Jag skulle aldrig gå till en annan chef. 

Jag skulle inte tycka om ifall mina medarbetare gick förbi mig till en högre chef. Då måste dom 
meddela mig först. (chef) 

Att kommunikationen främst handlade om beslut som redan var fattade hänförde många an-
ställda till en rädsla hos mellanchefer att informera om obehagliga saker, en rädsla för att per-
sonalen ska bli orolig. Denna rädsla bekräftas av vissa chefer. Även om det finns en omsorg 
om personalen i detta, menar ändå de flesta anställda att det är bättre att få obehagliga svar än 
inga svar alls. Frånvaron av information väcker snarare funderingar och fantasier som inte 
sällan överträffar verkligheten. 

Man vill inte berätta för att inte skapa oro. Man informerar först när man vet säkert. Många oro-
ar sig annars i onödan. (Chef) 
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När vi inte får information från egen enhetschef blir vi osäkra och undrande, vad blir det av oss? 
Det är ingen öppenhet. Det verkar som om de är rädda för att vi ska bli rädda. 
(Medarbetare) 

I och med att information ändå ”läcker” från andra chefer uppstår en känsla av att det finns 
mycket som är hemligt i företaget, sådant som bara några invigda chefer (eller personer med 
goda personliga nätverk) vet om, och att det därmed skulle finnas dolda agendor bakom beslut 
och information. Denna uppfattning späds på genom att (vissa) chefer ofta anger att den in-
formation de ger är ”hemlig”, ”inte officiell” eller liknande. När VD sedan officiellt säger att 
det inte finns sådan hemlig information och chefer fortsätter att informera i förtroende skapar 
dessa dubbla budskap förvirring och misstro. 

Vi får ibland information från [chef] som säger att detta inte är officiellt. Det blir som rykten. 

Mycket är hemligt som man får veta, och man får inte säga det till någon. 

Hörde att VD sagt att det inte är något som är hemligt på SVT. Men man hör ofta att det är 
hemligt, och att vi egentligen inte fått veta något. Vem ljuger? Förvirrande! 

Det är hela tiden dubbla budskap. Inget ska vara hemligt, samtidigt som man ständigt möts av 
att allt är hemligt. 

Jag känner igen mig i hemlighetsmakeriet, men det borde inte vara så. Förklaringen är nog att i 
en medieverksamhet är information valutan, det är genom information man får makt. (Chef) 

Just det sista påpekandet – att information är makt - kan möjligen vara särskilt viktigt i ett 
mediaföretag. Det är inte ovanligt att människor i organisationer blir särskilt observanta på de 
aspekter som deras vardagliga verksamhet innehåller. Ingenjörsföretag tenderar att lösa alla 
problem som om de vore tekniska, i finansbranschen är det särskilt viktigt hur bonus och 
pengar fördelas, i skogsföretag ser många långsiktig tillväxt – inte skövling - som viktigt. I 
management-konsultföretag är det inte ovanligt med upprörda diskussioner kring styrning och 
ledarskap – dvs just det man ger klienter råd om. Detta kan alltså vara en möjlig delförklaring 
till svårigheten att förändra sättet att bedriva förändring även inom SVT.  Att ”äga informa-
tion” eller veta något om andra är mycket viktigt och skapar omedvetna spänningar. Detta är 
dock en mer spekulativ förklaring som vi inte har några omfattande belägg för i vår studie, 
mer än att flera intervjupersoner tar upp denna aspekt.   

Information nerifrån och upp 
Den bristande informationen och känslan av hemlighetsmakeri tycks dock även gälla den om-
vända vägen – från medarbetarna till den högre ledningen. Man vill inte göra VD orolig, eller 
riskera att uppfattas som obekväm genom att ta upp problem, och detta gäller ibland också 
chefer på mellannivå. Oavsett om det är så eller inte, är det en allmän uppfattning. 

Idag är det antingen så att [högsta] ledningen har bestämt en sak, men inte berättat vidare. El-
ler så är det så att vår ledning inte fört information uppåt av rädsla för att bli obekväm. 

Det är ett intryck jag har att man är rädd för att berätta om problem för högre ledningen utan 
drar igång projekt ändå. Man är rädd för att bli obekväm om man tar upp problem. Jag tänker 
så när jag hör saker folk berättar.  

Ständigt får man bekräftat [av chefer] att det är negativt att ta upp problem. 

När jag hör [NN] tala hör jag att han säger ’Allt är möjligt. Se det positiva, ta bort negativa tan-
kar’. Det är som ett mantra som upprepas idag: ’Ta bort negativa delar så löser det sig’. Det är 
som de har gått någon kurs i psykologi där man lärt sig tänka positivt. Men det blir så fel efter-
som man inte kan ändra verkligheten bara så där. 

Risken finns att varken högsta ledningen eller de lägre cheferna och medarbetarna nås av till-
räcklig och riktig information, och framför allt inte om tankegångar som ligger bakom olika 
beslut eller ageranden. Detta är lika frustrerade i toppen som i botten av organisationen. Om 
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detta är riktigt riskerar VD och andra högre chefer att inte nås av information om fel och bris-
ter, utan får främst goda nyheter och glädjekalkyler. Eventuella rationaliseringsvinster riskerar 
att tas ut i förväg, vilket många pekar på som en överhängande risk 

[…] det gör att man ger glädjekalkyler till VD. Det blir en dragkamp om vem som ska informera 
VD – Vem ska bli Svarte Petter? 

Det är prestige, man väntar ut varandra så att någon annan får stå för brister eller misslyckan-
den. 

Man vill inte ta upp problem med högre ledningen för man vill ju inte bli betraktad som pro-
bleminriktad. Därför väljer man vilken information man ger. 

Slutligen medför informations- och kommunikationsbrister även att kontakten horisontellt i 
organisationen, mellan olika avdelningar eller grupper, försvåras eller uteblir. Det är inte na-
turligt med ett öppet kommunikationsflöde mellan personer/grupper på olika avdelningar/ 
enheter som är beroende av varandra.  

Jag som jobbar med [X] har aldrig träffat dem som håller på med sådana program. Det är verk-
ligen inte en naturlig tanke att besöka dem. Jag har aldrig tänkt så, men det vore ju fantastiskt. 

När det är kvalitetsfel kunde jag egentligen ringa direkt till tillverkaren, han är säkert tekniker 
som jag och kunde lösa det direkt. Men så gör man inte, det skall gå hela kedjan genom alla in-
stanser. 

Till viss del förklaras detta av mer eller mindre osynliga och kulturellt bundna hierarkiska 
regler som säger att information ska gå genom chefer. Dessa kulturella regler lär sig nya che-
fer snabbt om de begår misstaget att gå förbi den formella hierarkin. Reaktionerna lär inte 
vänta på sig. Samtidigt är det just möten och kontakter över gränser i organisationen som ska-
par nya insikter och lärdomar. Det är sådana tillfällen som uppskattas. Exempelvis beskriver 
en person följande situation när vi ber honom berätta om något tillfälle som han anser har 
skapat stor förståelse för varandras situation: 

Jag tar som exempel ett arbetsmöte häromdagen (mellan linjen, PUCK-projektet, medarbetare, 
chefer och projektledare) som startade i ett negativt känsloläge, det var en väldigt laddad och 
jobbig stämning i rummet till en början. Alla fick lägga upp på bordet vad som hittills inte fun-
gerat i vårt samarbete. Mötet slutade med att jag kände mig fylld av positiv energi och tillförsikt 
samt att det fanns en bättre förståelse mellan oss alla. 

Chefernas ansvar 
Till temat kommunikation vill vi även hänföra chefernas ansvar och agerande. För att ett nytt 
sätt att bedriva förändring verkligen ska få genomslag i praktiken krävs att högre chefer inte 
bara i ord utan även i praktisk handling visar hur förändringar ska genomföras – att det är ti
låtet att göra på ett nytt och annorlunda sätt. Just chefernas agerande som förebilder har i olika 
studier visat sig vara avgörande för de förhållningssätt och den kultur som utvecklas i en or-
ganisation. En väsentlig del av chefernas arbete berör den brist på kommunikation kring dels 
motiv och argument för fattade beslut och dels kring hur vi ska ta oss till det önskvärda läget, 
som vi diskuterat ovan. Förmågan och intresset att skapa en delaktighet bland personalen för 
utvecklingen av verksamheten varierar dock. En chef som betonar betydelsen av personalens 
delaktighet uttrycker sin syn på förändringar på följande sätt: 

Om man förenklar, så finns det två nivåer i det här med förändringar. Den ena nivån, och det är 
den man alltid hoppas att få uppleva, är att man skapar en delaktighet och en förståelse, inte 
bara för varför förändringen sker, men även för att det här är den bästa möjliga vägen att gå. 
Om man inte når så långt, så måste man ändå nå steg ett, att man förstår varför förändringen 
sker, även om man inte delar uppfattningen om att det är den mest lämpade förändringen. Har 
jag nått steg ett får jag många gånger vara nöjd. Men det är vid dom tillfällen då jag inte ens 
har nått fram till steg ett, som jag känner att jag har misslyckats.  
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Detta tänkande är något som skulle behöva genomsyra organisationen, från högsta ledningen 
till gruppcheferna. Dock har de flesta intervjuade personerna ansett att ett sådant förhållnings-
sätt inte är typiskt för den chefsroll och det chefskap som premierats hittills inom företaget. 
Det är i alla fall få av de intervjuade som kan erinra sig att detta uttrycks i handling. 

NN har haft ett engagemang, men annars finns det inte något tydligt stöd för ett annat arbets-
sätt där medarbetares erfarenheter tas tillvara. 

Vi har nog inga högre chefer som värdesätter dialog med personalen, bara NN. 

För de nya gruppcheferna på planeringsenheten (förändringsledarna) har det varit en svår ba-
lansgång mellan att lösa akuta problem i det praktiska vardagsarbetet och att arbeta med ut-
veckling. Speciellt svårt har det varit att diskutera med personalen om hur man ska driva för-
ändringarna när de inte själva har haft information som gjort det möjlighet att diskutera varför 
olika förändringar sker. Som förändringsledare har de haft många frågetecken kring ledarrol-
len. En av dem uttrycker sina tvivel på följande sätt: 

Vad är viktigast just nu? Jo, att vi får fart på våra nya små organisationer, tillsätter rätt perso-
ner på rätt platser, löser akuta problem, är nya och synliga och mycket bättre chefer, blir de le-
dare som SVT aldrig (?) har haft och som verkar genom att vara förgrundsfigurer för en lärande 
process. […] Trycket är högt just nu och vissa av de punkter som jag tycker är viktigast handlar 
om ganska omvälvande förändringar i det egna agerandet. I små korta stunder kan jag känna 
att jag inte bara ska fixa allt ovanstående utan dessutom förvandla mitt ledarskap till något helt 
annat än vad det är idag och vad det är på SVT. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att högsta ledningen inte har kunnat kommunicera motiv 
och tankar bakom viktiga beslut om förändringar via sina chefer. Budskapen stannar på vägen 
ner genom organisationen, och chefer på olika nivåer är i begränsad utsträckning involverad i 
bakgrundsdiskussioner eller samtal om hur ledare kan samarbeta för att arbeta konkret med 
förändringen. De chefer som har daglig kontakt med medarbetarna kan därför inte stå för be-
slut om förändringar och argumentera för dem, och de är inte medskapande i ledningsarbetet. 
I och med att första linjens ledare inte kan företräda arbetsgivaren och förklara idéerna och 
motiven bakom förändringar, öppnas för olika tolkningar, fantasier och spekulationer. Det 
omöjliggör dessutom ett starkt fokus på att involvera personalen i hur man ska bedriva för-
ändringsarbetet. 
Ändå är det inte så att mer information uppifrån skulle lösa problemen. Snarare är det kom-
munikationen mellan medarbetare och chefer, samt chefer sinsemellan som behöver utveck-
las. Denna kommunikation hämmas av att mycket information anges som ”hemlig” (vilket i 
sig gör att den sprids ännu snabbare). Därmed uppstår en känsla av att det alltid måste finnas 
en dold agenda, något mellan raderna. Mycket tid och energi läggs också på att tolka olika 
texter, t ex VD-brev; - ”Man hoppas hitta korn som säger något om varför förändringar görs”. 
Det är som om man skulle kunna upptäcka vad som egentligen avses, och att det är något an-
nat än det som faktiskt står där. Just VD-breven blir en speciell källa till tolkning genom att 
lägre chefer inte kan sätta in informationen i ett sammanhang. En viktig ledningsuppgift i 
kunskapsintensiva företag (dit SVT kan räknas) är inte bara att tala om vad som gäller, utan 
även att hjälpa medarbetarna att tolka all information för att skapa mening i det som sker.  

Bristen på förebilder som anammat ett lärande synsätt på förändring är också påtaglig. Det 
behöver dock inte ha med chefernas person att göra. Snarare försvåras ett nytt arbetssätt vid 
förändringar av den strikta hierarkin och den chefsroll som förväntas (formellt eller infor-
mellt) av andra ledare inom företaget. Detta i sin tur kan dock göra att tillfällen inte skapas att 
utveckla kompetensen att arbeta med andra förändringsstrategier. 
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Tema 2: Förändringsprocessens logik – en kollision mellan analys och 
genomförande  
Förändringar som berör ny teknik i en organisation är både en fråga om tekniken i sig och om 
det sociala systemet, dvs. om människorna som ska använda tekniken, deras attityder, kun-
skaper och arbetssätt. En lyckad förändring kräver att det tekniska systemet går hand i hand 
med det sociala (Sproull & Kiesler, 1991). Erfarenheten från forskning visar också att det ofta 
finns en övertro på teknikens förändrande kraft och att det i allmänhet tar betydligt längre tid 
än planerat innan ny teknik är fullt införd och kan ge de kvalitets- eller effektivitetsvinster 
som förväntats (Löwstedt, 1989). Det betyder att det finns en betydande omställningskostad i 
teknikprojekt som ligger utanför själva framtagandet av den nya tekniken. Många medarbeta-
re såväl på den Tekniska enheten som på Planeringsenheten vittnar om att den här typen av 
förändringar tar längre tid än beräknat och att rationaliseringsvinsterna kommer betydligt se-
nare än vad som förväntats. 

Det finns en övertro från ledningen att det går att göra förändringar snabbt, både tekniska och 
hur snabbt människor kan ställa om sig. […] Tekniken är en sak, men förändringar i arbetssättet 
tar mycket längre tid. 

Man tar fram verktygen snabbt och talar om besparingspotential, men det nya sättet att jobba 
är inte där trots att tekniken är där. Själva förändringsprocessen är något som tar mycket läng-
re tid. Många har upplevt mängder av förändringar där det funnits en tendens att ta ut rationa-
liseringsvinster innan de är genomförda. 

Nu återigen tar man ut rationaliseringsvinster i förväg. Hela tiden stora projekt som blir små när 
de är klara, t ex: Digi-TV, Meta II och PUCK. 

Det är i huvudsak två aspekter som avgör hur väl och snabbt ny teknik kan införas och fås att 
fungera i realiteten. Båda dessa berör samverkan mellan det tekniska systemet (tekniken i sig) 
och det sociala (människorna i arbetsprocessen). Det handlar dels om i vilken mån utform-
ningen av det tekniska systemet tar hänsyn till användarnas behov, och dels om hur införandet 
av tekniken i praktiken går till. 

Användarnas behov av tekniken 
Den första aspekten berör tekniken i sig. Den projektmodell som används beskriver i allmän-
na ordalag att teknikerna får ett uppdrag, gör en utredning, väljer lösning, ser till att tekniken 
fungerar, och slutligen gör ett avslut där tekniken lämnas över till dem som ska använda den. 
På både Planeringsenheten (Plan) och Tekniska enheten (TE) finns en önskan om att hitta bra 
former för en samverkan där användarnas behov kan komma in tidigare i den tekniska plane-
ringen. Å andra sidan finns det också andra aspekter att ta hänsyn till, t ex tidsplaner när sy-
stemet skall levereras, vilket motverkar ett tydligare samarbete med användarna under desig-
nandet av den tekniska lösningen. Nedan anges några synpunkter från medarbetare på de båda 
enheterna. Citaten belyser att det finns ett stort behov av att hitta nya och bättre former för 
tidig samverkan i teknikutvecklingsprojekt.  

Enhetscheferna säger: Kan inte ni tekniker göra ett system för oss och berätta för oss hur vi ska 
jobba. Det borde vara mer interaktivt, men det tar tid och är dyrt. Nu är teknik och verksamhet 
skilda från varandra. Borde vara mer verksamhet i Tekniska enheten och mer teknik i Plan. 
(Medarbetare TE) 

Frågan är hur vi ska få in verksamhetens synpunkter i tekniken. Medarbetarna tror att de får 
vara med och säga vad de vill ha när TE utvecklar verktyg åt oss. Men det får vi inte. Fråga är 
varför vi inte får vara med tidigare? (Medarbetare Plan) 
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Tekniska enheten resonerar så som att nu har vi en produkt och nu ska vi lära er hur ni ska an-
vända den. De upplever då att vi inte vill vara med. Men det är inte lätt att sitta som användare 
och tycka till. Det behövs någon som översätter våra behov till hur det kan se ut tekniskt. For-
merna för samarbetet måste utvecklas. (Medarbetare Plan) 

De administrativa verktygen hade när de drevs på TE liten koppling till användarna. Upplevelsen 
från Teknik var att Plan inte ville ta ansvar. De fick inga kravspecifikationer från Plan. Då hittade 
vi på egna. Sedan fick de höra: Men varför sa ni inte det tidigare. (Medarbetare TE) 

Tidplanerna är heliga. En vanlig uppfattning på Tekniska enheten är att samtal sinkar och att 
icke tekniker i projektet stör. Samtal sinkar takten och stör. Om man säger: ”Har ni tänkt på…?” 
får man en stämpel som en som lägger sig i. (Medarbetare TE) 

Många medarbetare har erfarenhet av att ny teknik tagits fram för t ex produktion, sändning, 
eller HR som inte fullföljts eller dragit på sig stora kostnader på grund av att användarnas be-
hov inte beaktats tillräckligt tidigt under teknikens utformning. 

Vem ska implementera? 
Den andra svårigheten berör det sociala systemet, att anpassa verksamheten efter den nya tek-
niken. När teknikerna har avslutat sitt uppdrag och tagit fram en teknisk produkt eller lösning 
skall enligt projektmodellen den ”praktiska implementeringen” ske i verksamheten och an-
vändning ta vid. Detta anses dock inte vara en uppgift för dem som utvecklat tekniken, utan 
en något som ligger på användarna i en annan enhet, i det här fallet på Planeringsenheten. Föl-
jande citat belyser att teknikerna på Tekniska enheten ser stora svårigheter med denna sär-
koppling. 

Det är ingen som håller i det nya sättet att jobba. […] Det är linjen som ska göra detta, inte 
teknik. 

Tekniska enheten ska jobba med processer, men vem genomför i praktiken … inte vi. Hur gör 
man det? Vem kan det? De personer som finns i verksamheten jobbar med strategi, inte med 
att implementera strategierna. Tekniska enheten kan inte stå för implementeringen och föränd-
ringen av verksamheten på en annan enhet.  

Projektmodellen är att VL ger uppdrag, Tekniska enheten väljer lösning, men sedan ska någon 
annan implementera. Tekniska enheten kan inte göra det. […] Vi är duktig på att driva tekniska 
projekt, men SVT är inte bra på verksamhetsförändringar.  

Problemet är således; Verksamheten behöver teknik som omvärlden kräver. Tekniska enheten 
tar fram tekniken, men hur får man med sig personalen? 

Ny teknik kräver således förändringar i arbetssätt på andra enheter än de som den Tekniska 
enheten basar över. Problematiken kring själva implementeringen hänförs dock främst till att 
få de anställda att ”göra på ett visst sätt”. Förankringen anses vara problemen, och med det 
menas att få personalen att jobba i enlighet med de tekniska lösningar som tagits fram. 

Hur får man de som är berörda att göra på ett visst sätt? Hur får man med sig personalen? Vem 
kan göra en sådan förankring? 

Vi kan göra processer och flöden, men inte förankra. Någon borde göra förankringen, dvs få 
dem att jobba på nytt sätt enligt tekniken. 

Problemet hänförs oftast till att få personalen att jobba på ett nytt sätt. Få tar upp att detta är 
ett problem som kan vara kopplat till i vilken mån de berörda involveras tidigt i processen el-
ler ej. 
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Sammanfattningsvis finns det stora förväntningar på och en stark tilltro till att tekniken ska 
förändra verksamheten. Teknikerna tar fram optimala lösningar som sedan någon annan skall 
sjösätta i verksamheten. Det är dock tydligt att snabba beslut, framtagande och överlämnande 
av ny teknik inte självklart leder till en snabb och effektiv omställning i verksamheten. Den 
egentliga förändringen tar mycket längre tid, den förändring i verksamheten som linjen för-
väntas göra när väl tekniken levererats. Det finns en tydlig skillnad mellan de som utvecklar 
verktyg och de som utvecklar verksamhet, och någon bra samordning mellan teknik- och 
verksamhetsutveckling sker inte idag.  
Teknikförändringsprojektet har därmed inte blivit en gemensam uppgift för Tekniska enheten 
och Planeringsenheten. Tekniska enheten gör sin bit och överlämnar till Planeringsenheten 
som ska göra sin del, när de båda delarna i själva verket pågår parallellt och beroende av var-
andra. På TV-språk kan man uttrycka det som att de tekniska och det sociala systemet inte är 
”i synk” – att förändringen inte är ”i synk”, som när ljud och bild inte stämmer överens. 
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4. Diskussion och slutsatser 
När denna studie avslutades, våren 2007, menade intervjupersoner inom företaget att man 
ändå delvis hade förändrat förändringen, men att man har lång väg kvar. En uppfattning var 
att bland medarbetarna finns en fördjupad medvetenhet om delaktighetens möjligheter, och 
flera som varit med och provat på skulle vilja fortsätta att söka nya vägar. Man ser dock också 
att i ledningssystemet har mönstren inte ändrats så mycket. Dock tillträder nu en ny ledning 
och ledningsgrupp, som då studien avslutades var precis i startgroparna för sitt kommande 
arbete.  Vissa omorganisationer har också genomförts, och resultaten av dessa har ännu inte 
hunnit ”sätta sig”.  

Nedan summeras och diskuteras studiens resultat mot bakgrund av vad vi vet från forskning 
om förändringsprocesser i organisationer. Förklaringen till svårigheten att förändra sättet att 
bedriva organisatoriskt förändringsarbete diskuterar vi utifrån de två huvudområdena; kom-
munikationen i organisationen och förändringsstrategiernas logik, men tar även upp chefsrol-
len och dess betydelse. Avslutningsvis tar vi upp några mer generella lärdomar som vi menar 
är möjliga att dra från förändringsprojektet på SVT. 

Okunskap eller mångtydighet – vad är problemet? 
Ambitionen att förändra förändringen mot ett mer lärande förhållningssätt förutsätter ett antal 
viktiga komponenter. Delaktigheten som detta förhållningssätt bygger på är beroende av in-
formation. Men informationen i sig skapar inte någon tydlig mening, den måste också tolkas 
för att bli begriplig och omvandlas till meningsfull kunskap. Sker inte detta blir följden att 
beslut från VD och verkställande ledningen inte följs upp av chefer ute i verksamheten. För 
att inte bidra till ryktesspridning, osäkerhet och konspirationsteorier måste därför chefers för-
måga (vilja) att kommunicera och stå för övergripande beslut utvecklas. Detta är dock inte 
primärt en fråga om envägs information, utan framför allt en fråga om kommunikation, en 
dubbelriktad process. 

I det sammanhanget är det viktigt att skilja på information och kunskap. Den information som 
medarbetare får skriftligt, t ex via mail, är just information. Den är inte tolkad eller bearbetad 
och utan diskussion och kommunikation får var och en göra denna tolkning själv eller till-
sammans med andra som inte heller är insatta. Medarbetarna behöver således arenor eller till-
fällen för att gemensamt tolka informationen och därigenom kunna begripa och skapa mening 
i det som skrivs. De behöver kunna ställa frågor och höra olika perspektiv på förändringen, 
och få de bakgrundsförklaringar som finns. Först då kan informationen omvandlas till en 
gemensam kunskap, även om alla inte håller med om det kloka i besluten. När information 
anges som ”hemlig” skapas istället oklarhet och misstankar om att chefen vet mer, inte får 
eller inte vill informera. Slutsatsen är därför att det inte är okunskap som är det primära pro-
blemet, utan snarare mångtydigheten och mångfalden av rykten och olika förklaringar. Okun-
skap kan man bota med mer information, men mångtydigheten kräver meningsskapande dis-
kussioner mellan medarbetare och närmaste chef (jfr Weick, 1995). Detta kräver dock att det 
finns förutsättningar och intresse från såväl medarbetare som chefer för sådana ”meningsska-
pande” diskussioner. En anställd som tar initiativ för att diskutera en fråga med en annan en-
het, men får veta att kommunikationen ska gå den formella vägen via cheferna, slutar snart att 
föra sådana diskussioner. 
Bristen på kommunikation från ledningen kring förändringarna och svårigheten att få till me-
ningsskapande diskussioner lokalt inom Planeringsenheten gjorde att olika personer eller 
grupper utvecklade mycket olika bilder av vad som låg bakom en förändring eller vad beslutet 
egentligen syftade till. Många olika personer berättar sin historia, och alla är olika. Detta i sin 
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tur gör att det inte skapas någon företagsgemensam historia, en gemensam bild av vad som 
ledde fram till dagens läge, men heller inte någon gemensam bild eller vision av framtiden. 
För att kunna förändra sättet att bedriva förändringsarbete behöver organisationen, genom 
dess chefer, förmedla en någotsånär gemensam bild av motiv och utgångspunkter för föränd-
ringar, oavsett om man håller med om eller tycker om den beslutade förändringen eller ej. Så 
skedde inte i den aktuella förändringssatsningen. 
Om en del av problemen med att förändra sättet att bedriva förändringar går att finna i kom-
munikationen uppifrån och ner i organisationen kan samma problematik återfinnas för kom-
munikation från lägre till högre nivåer i organisationen. Även detta framkom i studien. Den 
högsta ledningen visste t ex inte om att vissa av gruppcheferna på Planeringsenheten arbetade 
som ”förändringsledare”. Om man hade vetat det, menade VD i efterhand, kunde högsta led-
ningen ha stöttat förändringsarbetet mer aktivt. Även annan information kring hur förändring-
arna bedrevs, hinder man stötte på och ändrade vägar man var tvungna att ta, kommunicera-
des sparsamt uppåt. I en sådan situation riskerar högre nivåer att nås av ”silad” information. I 
värsta fall isoleras högsta ledningen från vad som egentligen pågår och från hur chefer och 
medarbetare tänker. De riskerar då att ta beslut på felaktiga grunder eller att inte ens vara 
medvetna om att man i verksamheten försöker förändra sättet att arbeta med de förändringar 
som deras strategiska beslut leder till.  
Slutligen var även kommunikationen mellan enheter horisontellt i organisationen ett problem. 
Många vittnade om att de skulle kunna lösa problem smidigare om det inte vore så att de kän-
de sig tvingade att först gå den formella vägen via sin chef. Detta är i sig ett hinder om man 
vill skapa en förändringsstrategi som vilar på ett lärande förhållningssätt. I ett sådant blir den 
direkta kommunikationen mellan olika grupper eller enheter väsentlig. I projektet framkom 
både en ovana att direkt kontakta andra enheter i företaget för att reda ut problem och att detta 
i vissa fall direkt motarbetades som ett avsteg från gängse sätt att förhålla sig inom företaget. 

Vardagsarbetet – grunden för förändring 
Sammantaget utgör dessa blockeringar av kommunikationskanalerna – uppåt, nedåt och hori-
sontellt i organisationen – en möjlig förklaring till svårigheten att utveckla ett nytt sätt att han-
tera förändringar. För att ett lärande förhållningssätt till det vardagliga arbetet och till föränd-
ringar skall komma till stånd behöver dessa kanaler öppnas.  
Möjligheten till öppna kommunikationsflöden är speciellt viktigt i ett förändringsarbete efter-
som individuellt lärande inte är tillräckligt för att ett organisatoriskt lärande ska komma till 
stånd. Individuell fortbildning och andra individsatsningar är naturligtvis både önskvärt och 
nödvändigt, men för att förändra hela system behöver hela gruppen interagera. Detta beror på 
att de enskilda medarbetarnas erfarenheter och kompetens behöver synliggörs, spridas och 
samordnas i organisationen för att ett organisatoriskt lärande skall kunna ske (jfr. Larsson, 
2004). Det i sin tur kräver att kommunikationen inom och mellan enheter är en naturlig del av 
vardagsarbetet, och inte enbart något som sker vid förändringssatsningar. 
Betydelsen av att erfarenheter och kompetens synliggörs genom en öppen kommunikation 
eller genom att människor arbetar tillsammans i vardagsarbetet har i studier från andra organi-
sationer visat sig avgörande för förändringssatsningars resultat. Exempelvis visade Larsson 
(2004) i en studie av IT-införande i skolor att förmågan att synliggöra, sprida och integrera 
enskilda medarbetares erfarenhet och kompetens var avgörande för om den samlade kompe-
tensen kunna tas tillvara vid organisatoriska förändringar, vilket i sin tur avgjorde hur föränd-
ringsarbetet lyckades. Även från studier av industriföretag drar Grant (1996) slutsatsen att es-
sensen i ett företags organisatoriska kompetens är integrationen av de olika medarbetarnas 
enskilda kompetens, något som även han relaterar till förändringssatsningars resultat. 
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I detta projekt förändrades inte förändringsarbetet i grunden av att olika tillfällen till erfaren-
hetsutbyte och delaktighet erbjöds vid speciellt arrangerade träffar. Grunden till ett förändrat 
förändringsarbete fanns snarare i vardagsarbetet och i hur kommunikationen där fungerar, 
samt i de förutsättningar för detta som lednings- och organisationsstrukturen medger. I ett ar-
bete med att förändra sättet att bedriva förändringar blir kommunikationen speciellt viktig 
kring ”hur”-frågorna, dvs. frågor kring hur vi ska genomföra förändringar, och kring frågan 
om varför, dvs frågan som gör förändringen begriplig och därigenom lättare meningsfull. Det 
är kring målen, dvs. kring vad man ska göra, som utredningar och diskussioner kretsar, och 
det är kring detta som val görs. Samtidigt visar denna studie att det är minst lika viktigt att 
kommunicera och diskutera vägen och målen, eller med andra ord, hur vi tar oss från där vi är 
idag till det önskvärda tillståndet. Även här finns hela tiden val att göra och alternativa vägar 
att gå. Och det är dessa val och vägar som behöver synliggöras för att de insatser som görs i 
en förändringssatsning ska bli begriplig och meningsfull för organisationens medlemmar. 

”Organisatorisk akupunktur!” 
Under ett av våra återföringsseminarier i företaget, var det någon som väckte tanken att det är 
som om organisationen behöver akupunktur – så att kommunikationsflödena kommer igång 
igen. Liknelsen är egentligen ganska bra. I kinesisk medicin använder man akupunktur för att 
öppna energiflöden i kroppen som av någon anledning blockerats. Utan att föra denna liknelse 
alltför långt, så verkar det finnas många positiva krafter inom SVT att bygga vidare på, bland 
annat det genomgående behovet vi sett att förändra förändringen i företaget. Kan man öppna 
kommunikationskanalerna i organisationen kan man säkert ytterligare förbättra förändrings- 
och utvecklingsförmågan.  

Här tror vi, mot bakgrund av vårt material, att några kommunikationsflöden är särskilt viktiga 
att öppna, nämligen: a) att lokala (t ex grupp-)chefer har bra kommunikation och personlig 
dialog med andra delar av ledningssystemet, b) att tvärsamverkan mellan teknikprojekt och 
linjen kan fortsätta att förbättras, samt c) att medarbetare på alla nivåer uppmuntras att ta hori-
sontella eller diagonala kontakter i organisationer, dvs. att medarbetare fritt kommunicerar 
med de enheter som man behöver samverka med eller är beroende av i förändringen. Om or-
ganisationen består av funktionella ”stuprör” och kommunikation upplevs behöva gå den hie-
rarkiska vägen skapas bara olyckliga låsningar som inte främjar utvecklingen av nya sätt att 
hantera förändringar. Just förekomsten av dessa funktionsinriktade ”stuprör” där olika verk-
samheter som t ex HR, planering och teknik, jobbar parallellt, men inte med varandra, är en 
viktig orsak till svårigheten att förändra i organisationen. 
Förutsättningarna för att bedriva ett förändringsarbete med tvärgrupper och seminarier för att 
bryta upp ”stuprörsmentaliteten”, som på kort sikt kostade pengar, var dock inte optimala. 
Varje enhet hade sin egen budget som de upplevde ett starkt tryck att hålla. Det gällde således 
att optimera sin egen verksamhet i sitt ”stuprör” för att inte bli sittande med ”Svarte Petter”.  
Mottot ”mer program för pengarna, mer pengar till programmen” innebar också att varje be-
sparing skulle återinvesteras i nya program. Det skapade i sig inget incitament för att rationa-
lisera i de enheter som inte var programproducerande, men innebar även att man inte kunde ta 
ett överskott och använda det för möten,  tvärgrupper och seminarier som skulle behövas för 
att skapa en delaktighet och ett lärande förhållningssätt. 

Kolliderande logiker 
Ett andra mönster som bidrar till att förklara varför det är så svårt att förändra förändringen är 
att det i organisationen finns två olika logiker eller tankesätt kring hur förändring går till – ett 
tekniskt eller rationellt synsätt och ett lärande/systemtänkande synsätt. Innan vi närmare kon-
kretiserar vad som utmärker dessa synsätt kan vi konstatera att en spänning dem emellan åter-
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finns i många företag och organisationer. Ofta har enskilda individer båda synsätten inom sig, 
även om man inte använder dessa ”etiketter”.  Detta komplicerar bilden, det vore på sitt sätt 
enklare om organisationen vore uppdelad i ”läger” där man kunde förhandla eller kompromis-
sa mellan synsätten.  
Den första logiken bygger på den klassiska rationella traditionen, med rötter i såväl naturve-
tenskap som industriellt tillämpat ledarskap, och som också återfinns i stora delar av mana-
gement- och konsultlitteraturen. Den framhåller planering och analys som grunden för föränd-
ring, och betonar vikten av expertlösningar för att finna en bästa väg framåt. Med ett sådant 
synsätt är införandet av till exempel ny teknik eller ny organisation ett andra steg som bäst 
görs när man i detalj tänkt igenom vilken lösning man ska välja. Styrkan är att detta synsätt är 
överlägset lämplig för väl definierade, och linjära problem (Kahane, 2004, Stacey, 1997 & 
2001), där orsaks- och verkan-sambanden är entydiga. Den kan formuleras i klara och välord-
nade handlingsplaner, och upplevs därför som logisk. Den som verkligen kan ett område får 
besluta om lösningen. En svaghet med den rationella logiken är att den tenderar att bortse från 
alla de komplicerade samarbetsmönster som måste till för att få en förändring att fungera i 
praktiken. När den rationella modellen inte fungerar, finns en tendens att ”hamra ännu hårda-
re”, eftersom alternativen inte anses funktionella eller legitima. En följd är, som bl a Stacey 
(1997, 2001) har konstaterat, att organisationer i många fall försöker lösa komplexa problem 
med enkla modeller (se även Kahane, 2004; Eriksson, 2005).  

Den andra förändringslogiken finns också väl förankrad både i vetenskap och praktisk till-
lämpning och kallas ibland för en lärande logik eller ett systemtänkande (Senge, 1990, Stacey 
1997, Södergren, 2005). Den betonar att verksamheter är komplexa sociala system där många 
olika faktorer samverkar i komplicerade mönster, och där människors drivkrafter, initiativ och 
kunskaper spelar stor roll för hur en förändring sker i praktiken. Den knyter an till samhälls-
vetenskap, psykologi och pedagogik, och har sina matematiska rötter i komplexitetsteori och 
kaosteori (Ruelle, 1991, Kauffman 1995). Dess styrka är helhetssynen, att alla aspekter av 
teknik, organisation, affärsverksamhet och mänskligt beteende inkluderas. Svagheten är å 
andra sidan att den inte ger enkla och generella eller direkt användbara recept för hur man ska 
lösa ett problem eller komma vidare. De metoder för förändring som växer fram ur denna 
lärande/systemtradition har fokus på bred samverkan och dialog, (Bunker & Alban, 1997, Isa-
acs, 1999) att utforska tidigare goda erfarenheter (Cooperrider, 2005), att skapa breda förank-
ringsprocesser, och att analysera flöden och system med utgångspunkt i den konkreta verk-
samheten. Dessa metoder är dock jämförelsevis mindre utprovade och resultaten är svårare att 
säkerställa. De förutsätter bred delaktighet, och kräver att ledning och andra nyckelpersoner 
har tålamod om processer inte leder till omedelbara resultat. Dessa metoder bygger också på 
att tillit finns (eller kan skapas), dvs. att människor vill och kan hjälpa varandra att lära, ifrå-
gasätta och tänka nytt. 

I det aktuella förändringsprojektet kan vi se dessa två logiker mötas. Det har förekommit ra-
tionella planeringsmodeller för förändring, men också processeminarier med en framväxande 
logik för förändring. Ibland är de förenliga – det går att göra både och – men ibland är de täm-
ligen svåra att förena. Vi kunde i projektet konstatera tydliga krockar mellan synsätten. Ett 
problem är också att de olika synsätten är svåra att diskutera, ens i vardaglig och tillämpad 
form. Man talar inte om hur man gör saker, därför tror man att man tänker lika, eftersom man 
är relativt enig om vad som skall göras. Nedan följer några exempel på krockar mellan den 
rationella logiken och en lärande systemlogik:  

Olika fokus på kompetens: I den rationella logiken blir expertutredningar viktiga och exper-
tens kompetens blir grunden för valet av lösning. Den lärande och systemiska logiken vill 
istället ta sin utgångspunkt i den kompetens som finns i kärnverksamheten.  Medarbetarnas 
erfarenheter är viktiga att beakta – annars kommer man att missa viktiga samband. I föränd-
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ringsprojektet ser vi både expertutredningar och bredare delaktighet. Vissa av aktiviteterna i 
projektet, exempelvis processkonferenserna (i början av 2006), var en kombination där delar 
av personalen delade med sig av sina erfarenheter som utgångspunkt för experternas vidare 
arbete. Denna samverkan var dock mer undantag än regel i förändringsarbetet sett från början 
av 2005. 

Olika fokus på medarbetares roll i förändringen: I den rationella logiken ligger huvudfokus 
på att informera och utbilda personalen så att de förstår och kan använda den nya lösningen. 
Exempelvis lyfter vissa personer på SVT fram att huvudproblemet med att implementera ny 
teknik är att få medarbetarna att jobba på det sätt som tekniken kräver. I ett lärande system-
tänkande är medarbetares roll istället att vara medskapande och delaktiga i tidiga skeden. Ge-
nom att låta medarbetare med olika yrkeskunnande och olika perspektiv bidra i utvecklingsar-
betet vill man säkra en helhetssyn och möjliggöra att komplexiteten beaktas i arbetet. I för-
ändringsprojektet förekom processeminarier, cafédiskussioner och tvärmöten mellan avdel-
ningar där medarbetarnas roll var just att påverka förändringen i ett tidigt skede. 
Olika fokus på kostnader: Med den rationella logiken är kostnader för förändring i huvudsak 
knutet till det första steget, dvs. till utredning, analys, investeringar och installationer. Däref-
ter är det linjens sak att genomföra det hela, och det är bara den första delen som budgeteras 
för. Genomförandekostnader inkluderas sällan i investeringskalkylen, utom möjligen kostna-
der för utbildning eller träning. Med utgångspunkt i den lärande system-logiken vill man istäl-
let utgå från hur hela processen ser ut i praktiken. Förutom själva investeringskostnaden (som 
i den rationella logiken) inkluderas kostnader för tidsåtgång för deltagande från olika enheter 
och delar i landet. Det blir synligt att det tar tid att diskutera, skapa förståelse, och utvinna er-
farenheter och budgeten blir därför mycket högre. Det lärande synsättet ter sig som en dyr väg 
framåt, och i något fall fick också SVTs ledning kalla fötter när kostnader för processeminari-
er redovisades öppet. Men i den expertbaserade budgeten inkluderas inte implementerings-
kostnaden, utan skjuts över till linjen i ett andra steg. Expertmodellen kommer att förefalla 
billigast, samtidigt som erfarenheten från tidigare förändringar på SVT visar att själva imple-
menteringen vanligtvis har kostat betydligt mer i tid och pengar än vad som beräknats. 
Olika fokus på kund och leverantör. De olika logikerna får också delvis olika konsekvenser 
för synen på vem som är kund och vem som är leverantör. När initiativet kommer från en ex-
pertutredning blir expert/ledning beställare, men när initiativet kommer från kärnverksamhe-
ten framstår linjen som beställare. I tekniska frågor är linjen en svårare kund att arbeta mot för 
tekniker som skall ta fram tekniska lösningar – personer i linjen har bland annat inte samma 
vana att göra kravspecifikationer. Här behövs därför mer samtal, förhandlingar, och kanske t o 
m någon som kan översätta praktikers krav till tekniska specifikationer. Många av citaten i 
denna rapport pekar just på denna problematik; det är svårt att som användare ”tycka till” i ett 
tidigt skede utan tekniska kunskaper. Just därför finns ett stort behov av att tätare integrera 
den tekniska utvecklingen med verksamhetsutvecklingen. Det är en integration som börjar 
långt innan de som utvecklar tekniken är färdiga med sin lösning och som sträcker sig långt 
efter att tekniken har introducerats på arbetsplatserna.  
Olika fokus på samarbetsformerna. Ett svårt dilemma är att båda synsätten kan hemfalla till 
det som inom psykologin brukar kallas för ”negativ attribution”, dvs. att man tillskriver den 
andra parten mindre värde och mindre goda avsikter. Den rationella logiken kan ibland leda 
till tanken att den lärande systemlogiken innebär ”flum och mjukost”. Även detta kunde iakt-
tas i förändringsprojektet i samband med försök att skapa en bred delaktighet i förändringsar-
betet. Å andra sidan kan det lärande systemtänkandet tillskriva den rationella logiken fyrkan-
tighet, expertvälde och teknikfokus. Även det förekom i förändringsarbetet. 
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De krockar som beskrivits ovan mellan de båda förändringslogikerna har vi sett exempel på i 
det aktuella förändringsprojektet. Där rena tekniska lösningar behövs (och det är mycket ofta i 
en så omfattande förändring) bör expertkunnande tveklöst sättas i fokus. Där förändringen 
däremot påverkar yrkesroller, samarbetsformer, organisering, kundkontakter mm, dvs. där 
förändringen har omfattande sociala konsekvenser, är det däremot mer tveksamt att reducera 
frågan till en teknisk utredning. Med en god dialog och ett gott samarbete skulle man kunna 
uppnå mycket bättre balans mellan de två polerna. Medarbetare och chefer i linjen är, enligt 
vårt intervjumaterial, inte alls ointresserade av att verksamheten är rationell och effektiv, 
tvärtom, det ligger vanligen i deras intresse. Och många tekniker som arbetar med den ratio-
nella logikens projektmodeller efterfrågar synpunkter från användarna av tekniken. Bland 
våra intervjupersoner är ofta samma personer bärare av båda värderingarna. Man vill både ha 
teknisk effektivitet och delaktighet och verksamhetskoppling. Man arbetar för delaktighet, 
men befinner sig plötsligt i en teknisk utredning av klassiskt snitt, enligt ledningens direktiv. 
Man strävar efter samverkan, men råkar in i låsningar mellan avdelningar. Eller, man saknar 
helt enkelt träning och erfarenheter av hur man skulle gå tillväga för att arbeta på ett nytt sätt, 
och skulle behöva lära och diskutera sådant mycket mer.  

Avveckla och utveckla parallellt – ett svårt läge 
Inom SVT liksom i många andra företag och organisationer finns idag ett dilemma som spet-
sar till motsättningarna mellan de två perspektiven. Digitaliseringen kommer att skapa nya 
möjligheter och nya arbetsformer men frigör också arbetskraft, precis som tidigare skett till 
exempel i grafikerbranschen och som också sker inom alla slag av administration i samhället.  

En vanlig erfarenhet i nedskärningssituationer är att avveckling, nedskärning och nedläggning 
av verksamheter bäst sker genom tämligen centraliserad och toppstyrda beslut – fast med så 
stort stöd och respekt som möjligt för berörda individer. Det är varken effektivt eller humant 
att skapa delaktighet kring avveckling av människor (jfr Robinson: rösta om vem som skall 
bort). Vi vet också, å andra sidan, att utveckling, nytänkande och nya idéers genomförande 
ofta sker bäst genom bredare processer av delaktighet, gemensamt lärande och omfattande 
erfarenhetsutbyte. Dilemmat som SVT befinner sig i är att både utveckling och avveckling 
behöver ske parallellt – eller som en tidigare VD uttryckt det: – ”Vi måste gasa och bromsa 
samtidigt”.  
Vår analys visar att detta dilemma med parallell avveckling och utveckling troligen försvårar 
samverkan mellan enheter ytterligare. Flera av deltagarna, speciellt avdelningschefen, upp-
levde en stor svårighet i att jobba med delaktighet när samtidigt nedskärningar var aktuella, 
speciellt som budgeten var specificerad på enhet och trycket att hålla den var stort. Tidigare 
forskning visar att rädsla och stress skapar låsningar, defensiva reaktioner och försvårar läran-
de (Fredrickson 2003, Huy, 2001). Att förändringsprojektet på sikt leder till nedskärningar har 
ofta funnits med i bakgrunden vid intervjuer och samtal med medarbetarna på Planeringsen-
heten, och det är möjligt att detta bidrar till att förklara svårigheten att arbeta på ett annat sätt 
med förändringsinitiativ. Hotet om personalminskningar har i vart fall inte hjälpt till att skapa 
bra förutsättningar för att förändra förändring 
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Slutsatser 
Denna studie ingår i ett övergripande projekt som syftar till att bidra med kunskap om vad 
som hindrar eller främjar att lärprocesser utvecklas som gagnar ett företags förändringsförmå-
ga. I denna rapport har vi fokuserat på att beskriva och diskutera svårigheten med att förändra 
sättet att förändra. Det är, som redan nämnts, en problematik som SVT inte är ensam om, 
tvärt om. De svårigheter som projektet har speglat är giltiga för många företag och organisa-
tioner.   

Studien visar att svårigheten med att förändra sättet att bedriva förändringsarbete finns att 
söka i låsta kommunikationsmönster, där kommunikationen uppåt, nedåt, eller horisontellt i 
organisationen är otillräcklig. Det gör att chefer som har regelbundna möten med personalen 
inte kan bidra till diskussioner som gör förändringarna begripliga och meningsfulla, utan per-
sonalen möts istället ständigt av olika besked och rykten. Det gör också att högsta ledningen 
bara får tillgång till en viss del av mångfalden av information, när de egentligen behöver få en 
rik bild av situationen för att skapa förutsättningar som stöder förändringsarbetet. Slutsatsen 
är att det inte är okunskap som är det primära problemet, utan snarare mångtydigheten och 
mångfalden av rykten och olika förklaringar. Denna mångtydighet kräver meningsskapande 
diskussioner mellan medarbetare och chefer där frågor kring varför och hur förändringar ska 
bedrivas diskuteras öppet och aktivt. 
En annan slutsats är att andra förändringslogiker än den klassiska rationella logiken är svagt 
representerad i företaget vad gäller synsätt eller konkreta metoder och arbetsformer. Det gör 
det svåra att enkelt förklara för ledningsgrupper som skall besluta om nya sätt att förändra, 
och för medarbetare som skall delta, vad metoderna går ut på. Metoderna måste också anpas-
sas till den enskilda situationen, men tiden och utrymmet för experimenterande förefaller vara 
svårt att uppnå – särskilt om kostnadskalkylen visar att det blir dyrt med brett deltagande och 
varje enhet har att enskilt bevaka att den egna budgeten går ihop. 

Slutligen visar studien att arbetet med att införa en ny förändringsstrategi har försvårats av 
ständiga omorganiseringar. Eftersom förändringen är så komplex (allt påverkar allt) så är det 
svårt att nå en optimal organisation, utan förändringarna blir istället till skada genom att man 
river upp de mönster som börjat spira (och som för övrigt repareras av medarbetare som fort-
sätter som förut för att verksamheten skall fungera).  

Lärdomar från förändringsprojektet 
Många företag och organisationer sliter, precis som SVT, med tanken på att det borde gå att 
bedriva förändringar på något annat sätt än det gängse, och stöter på samma svårigheter som 
illustrerats i det aktuella projektet. Vi vill därför avsluta denna rapport med att summera ett 
antal lärdomar man kan dra från fallet: 
Arbetet för att förändra förändringen behöver ske i en något mer stabil situation. Det är svårt 
att arbeta med djupare delaktighet och lärande kommunikation, när man samtidigt är utsatt för 
nedskärningskrav, övergripande utredningar, ständiga omorganisationer, outsourcing och en 
politisk debatt som skapar oro. Många chefer känner i just sådana situationer ansvar för att 
optimera just sin egen enhet, av omtanke om de egna medarbetarna.  

Ett nytt förhållningssätt till förändring byggs upp i den dagliga verksamheten. Det är där sät-
tet att interagera byggs upp, hierarkier formas samt normer och kommunikationsmönster ut-
vecklas. Svårigheten att förändra förändringen bör på det sättet inte sökas i ett specifikt pro-
jekt, utan i den dagliga verksamhetens interaktioner och kommunikation. Utan detta hjälper 
det inte att förändra enstaka tillfällen i ett projekt som är skilda från den vardagliga ordinarie 
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verksamheten. Ett förändrat arbets- och förhållningssätt är inget man bara kan ta fram vid för-
ändringar.  
Man behöver uppmärksamma och diskutera olika synsätt på förändring. När det gäller de två 
kolliderande synsätten på förändring – den rationella logiken och den lärande / systemlogiken 
– är det knappast blotta förekomsten av dessa som är problemet. Men om utredningar och dis-
kussioner främst kretsar kring vad man ska göra, missar man att det är minst lika viktigt att 
kommunicera och diskutera vägen (hur) och målen (varför). Även för dessa frågor finns hela 
tiden val att göra och alternativa vägar att gå. 
Det är inte självklart varför man ska förändra förändringen. Om ett lärande förhållningssätt 
är något nytt är många ovana vid att utforska varandras perspektiv på hur förändring bäst går 
till, och att öppet berätta om sina förhoppningar eller farhågor inför ett förändringsarbete. Det 
krävs en grundläggande tillit mellan deltagarna för att göra detta. Man är troligen också ovana 
vid att hjälpas åt att bolla idéer om hur olika förändringsmetoder och ledarskapsformer kan 
samverka i en komplex förändring. Det är inte ens säkert att man har funderat så mycket på 
varför man ska göra det. Startsträckan kan således vara lång och det krävs uthållighet för att 
lyckas. 
Personalen behöver uppleva ett stort mått av handlingsfrihet i arbetet. Uppfattas inte denna 
handlingsfrihet kommer enskilda personer inte att ta kontakt över gruppgränserna för att lösa 
problem. Man behöver känna att det är tillåtet att misslyckas och att formella hierarkier inte 
hindrar en fri kommunikation. 
Det behövs stöd från alla chefsnivåer. Det är cheferna som måste driva utvecklingen och i 
handling gestalta ett önskvärt förhållningssätt vid förändringar. Arbetet med att förändra för-
ändringen börjar med cheferna – på alla nivåer. Utan detta stöd är allt förändringsarbete 
mycket svårt att genomföra. 
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