
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phuong Do & Dainius Sipulskis 

 

 

Förändringsarbete 
En kvalitativ studie utifrån ledningsperspektiv inom 

kommunal sektor 

 
 

Change management 
A qualitative study based on management perspective in the public 

sector 

 

 

Arbetsvetenskap 

C-uppsats 

 
 

 

 

Termin: VT18 

Handledare: Kristian Vänerhagen 

 



 

Innehåll 
Sammanfattning .......................................................................................................................  

Förord .......................................................................................................................................  

1. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

1.1 Syfte, frågeställningar ...................................................................................................... 2 

1.2 Avgränsning ..................................................................................................................... 2 

1.3 Disposition ....................................................................................................................... 2 

2. Teori ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Olika perspektiv på förändring ......................................................................................... 3 

2.2 Hur sker arbete med förändring? ...................................................................................... 5 

2.3 Motstånd vid förändringsarbete ....................................................................................... 6 

2.4 Kommunikation vid förändringsarbete ............................................................................ 7 

2.5 Förändringsmodeller ........................................................................................................ 8 

2.5.1 Lewin ............................................................................................................................. 8 

2.5.2 Kotter ............................................................................................................................. 9 

2.6 Situationsanpassad ledarskap ......................................................................................... 12 

3 Metod .................................................................................................................................... 15 

3.1 Val av metod .................................................................................................................. 15 

3.2 Urvalskriterier ................................................................................................................ 16 

3.3 Intervjuguide .................................................................................................................. 17 

3.4 Intervjuförfarande ........................................................................................................... 17 

3.5 Etiska aspekter ................................................................................................................ 18 

3.6 Metod för bearbetning och analys av material ............................................................... 19 

3.7 Metoddiskussion ............................................................................................................. 20 

3.7.1 Trovärdighet ................................................................................................................ 20 

3.7.2 Tillförlitlighet .............................................................................................................. 21 

3.8 Förförståelse ................................................................................................................... 22 

3.9 avslutande diskussion av metoden ................................................................................. 23 

4 Analys och resultat ................................................................................................................ 24 

4.1 Löpande verksamhet ...................................................................................................... 25 

4.2 Inledning ......................................................................................................................... 26 

4.3 Process ............................................................................................................................ 28 

4.3.1 Informationens Betydelse ............................................................................................ 28 

4.3.2 Splittring i organisationen ........................................................................................... 29 

4.3.3 Motstånd ...................................................................................................................... 30 

4.3.4 Situationsanpassat ledarskap ....................................................................................... 31 

4.4 Avslutning ...................................................................................................................... 32 

4.4.1 införande i organisationskulturen ................................................................................ 33 

4.4.2 Förändringar är något som aldrig tar slut .................................................................... 35 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 37 

5.1 Slutsatser ........................................................................................................................ 37 

5.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 38 

5.3 Förslag till vidare studier ................................................................................................ 39 
 



 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur chefer inom kommunal sektor arbetar med 

förändringsarbete. Det finns tre frågeställningar som är utvecklade utifrån syftet. 

Frågeställningarna besvarades med hjälp av intervjuer som genomfördes med personer som 

arbetade på kommuner i Sverige och hade en arbetsledande ställning. Studiens resultat visar 

att ledaren måste informera personalen om ett kommande förändringsarbete tidigt. När 

personalen har fått information om förändringen bör det skapas möjlighet till bearbetning av 

informationen för personalen, det är viktigt att även ge återkoppling till personalens respons. 

Det är också viktigt att inte fastna i en dialog utan gå vidare när kommunikationen inte leder 

till förbättringar i tillvägagångssättet. Under pågående förändringsarbete är det viktigt att 

finnas tillgänglig när personalen är i behov av stöd i förändringsarbetet. När förändringen är 

genomförd är det viktigt att se tillbaka och dra lärdom av erfarenheterna.  

 

 

 

Nyckelord: Förändringsarbete, ledarskap, motstånd, organisation, kommunikation.  

 



 

Förord 

Vi vill passa på och tacka våra intervjupersoner för att ha deltagit i intervjuerna och delat med 

sig av intressanta erfarenheter och givande information. Vidare vill vi tacka vår handledare 

för att ha gett oss stöd under skrivandet av uppsatsen. Under skrivprocessen har vi haft ett gott 

samarbete och hela skrivprocessen har genomförts tillsammans utan någon tydlig uppdelning.  

 



 

1 

 

1. Bakgrund 

Vissa faser i livet är lugna, andra mer häftiga och kaotiska. För många kännetecknas stora 

delar av det verksamma yrkeslivet av en lång förändringsprocess. Förändringsprocess är något 

som varje organisation befinner sig i. Herakleitos som var en grekisk filosof konstaterade 

redan omkring 500 år före vår tideräkning att, när en person stiger ner i en flod för andra 

gången är det inte längre samma flod som vid första gången personen steg ner i den. 

Herakleitos menade att förändring är den sanna verkligheten vi befinner oss i och att allt 

befinner sig i ständig förändring. Precis som Herakleitos menar att livet är en pågående 

förändringsprocess, går det att konstatera att organisationer precis som livet i stort förändrar 

sig hela tiden (Angelöw 2010). Olika omständigheter i samhället driver fram krav på 

organisationsförändring och organisationer bör anpassa sig annars finns risken att de går i 

konkurs (Alvesson & Sveningsson 2008). Hur organisationer reagerar på förändringen har att 

göra med i vilken omfattning förändringarna är självvalda eller påtvingade, samt ifall 

medarbetarna uppfattar dem som positiva eller negativa. Människor har även olika 

förhållningssätt för att bemöta förändringar. Detta är något som framgår av ett kinesiskt 

ordspråk som brukar tillskrivas Mao Zedong som säger när förändringens vindar blåser 

bygger en del vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar (Angelöw 2010).   

  

Det var under industrialiseringen som organisationssamhället växte fram. Sedan dess har 

många organisationer vuxit i storleken. En definition av vad en organisation är kan benämnas 

som en social konstruktion som är skapad för att människor gemensamt ska sträva efter att 

uppnå en specifik vision genom att samarbeta (Scott, 2003). Stabilitet och förutsägbarhet är 

eftersträvat för varje organisation men dagens moderna organisationer kännetecknas av 

förändring. Organisationer som inte klarar av att följa med i utvecklingen riskerar att inte 

klara sig på marknaden. Med anledning av att marknaden ständigt utvecklas, är 

förändringsarbete något som hela tiden sker. Om en organisation slutar att utvecklas finns 

risken att verksamheten blir lidande eftersom de konkurrenter som fortsätter att utvecklas får 

en konkurrensfördel. Att förändra organisationen och följa med i utvecklingen blir således 

nödvändigt för organisationens överlevnad (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

  

Organisationsförändringar är ett komplext ämne eftersom det är många delar som behöver 

stämma överens för att förändringen ska uppnå det mål som förändringen syftar till att uppnå. 

Många förändringsarbeten misslyckas eftersom kommunikationen är bristande och alla som 

medverkar i förändringen inte har samma bild av vad förändringen innebär. Om ledningen 

och personalen har olika syn på vad förändringen innebär kan det leda till att förändringen 

inte kommer vidare.  

  

En förändring inom en organisation kan innebära att organisationen hittar nya sätt att utföra 

vissa uppgifter eller byter strategi och justerar sina mål. Det kan även innebära att 

organisationen struktureras om genom att ett belöningssystem läggs till eller tas bort, eller att 

det sker ändringar i hur arbetet samordnas eller hur uppgifter delas upp inom organisationen. 

Det förekommer även förändringar av normer och värderingar som finns i 

organisationskulturen eller att organisationen behöver göra sig av med personal eller anställa 
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nya. I vissa fall förändras olika processer inom organisationen, det kan handla om att ändra 

hur kommunikationen ska ske ut i verksamheten eller hur beslut och lärande ska gå till 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

1.1 Syfte, frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur förändringsarbete kan gå till inom 

kommunal sektor när personer i arbetsledande ställning leder arbetet. Utifrån syftet har vi 

utvecklat dessa frågor som lägger grund för uppsatsen. 

 

Frågeställningar: 

1.     Hur arbetar chefer/ledare inom kommunal sektor med förändringsarbete? 

2.     Vilka åtgärder leder till ett lyckat förändringsarbete? 

3.     Vilka hinder kan uppstå vid förändringsarbete? 

  

1.2 Avgränsning 

Den huvudsakliga avgränsningen för denna studie var att studien inriktade sig på 

förändringsarbete inom den kommunala sektorn. Fokus låg på att hitta personer med 

arbetsledande ställning därmed avgränsades studien till att arbetstagare utan arbetsledande roll 

inte skulle medverka i studien. Intervjupersonerna arbetar i små och mellanstora kommuner i 

Sverige, därmed saknas ett perspektiv från anställda i stora kommuner. 

  

1.3 Disposition 

Efter detta kapitel följer teorikapitlet, där vi bland annat tar upp två konkreta teorier om hur 

förändringsarbete kan utföras, en teori om ledarskap samt kortare teoretiska resonemang kring 

området förändringsarbete. Nästföljande kapitel är metod där vi beskriver hur vi har gått 

tillväga vid insamlandet av det empiriska materialet och styrkor samt svagheter med studiens 

metodval. Kapitlet därefter är analys och resultat där vi redogör för vad intervjupersonerna 

har sagt om förändringsarbete och ställer deras svar mot vår teoretiska bakgrund för att 

besvara våra frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi diskuterar våra 

slutsatser med studien och för en avslutande diskussion. 
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2. Teori 

 
I detta kapitel beskriver vi den teoretiska utgångspunkten i studien. Vi ger en teoretisk 

förklaring till hur förändringsarbete kan bedrivas. Vi utgår bland annat från två klassiska 

modeller för att beskriva förändringsarbete. Vi beskriver även en ledarskapsmodell för att 

uttrycka ledarskapets betydelse i arbete med förändringar. 

 
  

2.1 Olika perspektiv på förändring 

Det finns en del undersökningar som belyser svårigheterna med förändringsarbete i 

organisationer. Det som framkommer i flera undersökningar är att mindre än hälften av 

förändringsarbetena faktiskt resulterar i en önskad effekt (Beer & Nohria, 2000; Burke, 2011; 

Burnes, 2004a; Choi & Ruona, 2011). 

  

Angelöw (2010) menar att förändringsarbete är något som alltid har genomförts på olika sätt. 

Flera offentliga utredningar och forskningsresultat visar att förändringar och omorganisationer 

har varit en bidragande faktor till ohälsa, sjukskrivningar samt bristande arbetsglädje. Oron på 

grund av förändringsarbete bland personalen har en direkt inverkan på antalet sjukskrivningar 

och långtidssjukskrivningar samt förtidspensioneringar ute i arbetsmarknaden. Även antalet 

omorganiseringar på arbetsplatsen samt hur arbetsplatsens ledning hanterar processen har en 

stor betydelse för personalens hälsa. Att förändringsarbete inte fungerar är ett kostsamt 

problem på grund av sjukskrivningskostnaderna och ökade personalomsättningskostnader. 

Många organisationer har ett omättligt behov av att öka den ekonomiska vinsten och 

sjukskrivningar är en kostnad som kan undvikas med hjälp av lyckade förändringsarbeten. Att 

personalens hälsa påverkas negativt resulterar i negativa ekonomiska konsekvenser för en 

organisation. Därmed är det viktigt för organisationens framgång att förändringsarbeten utförs 

på ett sätt som inte påverkar personalen negativt så långt det går (Angelöw 2010). 

  

Ahrenfelt (2013) konstaterar att det är viktigt att vara medveten om att det är medarbetarna 

som skapar resultatet. Det är viktigt att förstå att medarbetaren är en människa och ha insikt i 

hur människor fungerar både individuellt och i grupp. Med denna förståelse är det lättare att 

förmedla information på rätt sätt och visa förståelse för personalens reaktioner. Oavsett om 

arbetet riktas till individer, grupper eller hela organisationer är det viktigt att inkludera den 

mänskliga aspekten i arbetet eftersom det är människorna i organisationen som skapar 

resultatet. Om det finns det en positiv inställning till mål bland cheferna och de lyckas 

övertyga medarbetarna om att de själva tror på att målet är nödvändigt blir det lättare att få 

med sig många medarbetare i förändringen. Vissa förändringar är svårare att genomföra än 

andra, ett sätt att förstå sättet som förändringarna kan skilja sig på är att dela upp förändringar 

i den första eller den andra ordningen. (Ahrenfelt 2013) 

                    

Förändring av första ordningen innebär en förändring inom systemet. Med det menas att 

lösningar på problem uppnås med hjälp av samma arbetsmetoder som har använts tidigare. 

Den första ordningen handlar om att förnya något som redan finns inom organisationen. Ett 
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exempel på detta kan vara när en statlig myndighet får nya regler efter beslut från riksdag 

eller departement. En person som jobbar för myndigheten måste i detta läge lära sig de nya 

reglerna som riksdagen beslutat om. Arbetstagaren behåller dock i stort sett sitt gamla sätt att 

tänka, arbeta och det gamla beteendet gentemot personerna hen arbetar med. Det sker en 

förändring inom en del av systemet utan att systemet i stort påverkas särskilt mycket. Sättet 

att tänka och agera i en organisation förändras inte vid en förändring av första ordningen. 

Istället görs nya kombinationer av gamla mönster vilket leder till att den gamla traditionen 

och systemet i organisationen hålls intakt och oförändrat (Ahrenfelt 2013). 

  

Förändring av andra ordningen innebär att hela systemet förändras. Detta medför att det 

organisatoriska tänkandet och agerandet förändras kvalitativt. Vid en förändring av andra 

ordningen förändras det tankemönster som finns bland personalen. I sin tur ändras 

verklighetsbeskrivningen som finns bland personalen vilket medför att medarbetarnas 

agerande blir annorlunda på arbetsplatsen och hela organisationsstrukturen förändras. 

Organisationen löser gamla problem med nya lösningar utifrån ett annat sätt att tänka på med 

en annorlunda förståelse. Det gamla sättet att tänka på utgör i detta fall ett hinder och är en 

stark motkraft i förändrings- och utvecklingsarbetet. Därmed förekommer betydligt mer 

motstånd vid arbete med förändringar i andra ordningen än med förändringar i första 

ordningen. Alla delar av systemet påverkas i större eller mindre omfattning i ett 

förändringsarbete av andra ordningen. Samtidigt som förändringar av första ordningen är 

lättare att genomföra eftersom de skapar mindre motstånd, är förändringar av den andra 

ordningen effektivare för att nå målet eftersom dessa förändringar ändrar på djupet (Ahrenfelt 

2013). 

  

Vid arbete med förändring är motstånd mot förändringen i princip oundvikligt. I denna studie 

används Karlssons (2008) definition av motstånd som är följande: “Motstånd är sådant som 

anställda gör, tänker och är som överordnade inte vill att de ska göra, tänka och vara och som 

medvetet riktar sig uppåt i den organisatoriska hierarkin” (Karlsson 2008, s133). Det är redan 

i början av förändringsarbetet viktigt att bemöta de individer som sätter sig emot förändringen 

och göra insatser för att påverka personalens beteende. Ledaren behöver kunna arbeta 

strategiskt med att engagera personalen till att arbeta på ett sätt som gynnar organisationen. 

Medarbetarna behöver vara involverade i förändringen för att ett lyckat förändringsarbete ska 

kunna ske (Ahrenfelt 2013). Även fast det är viktigt att majoritetens handlande är inriktat på 

att uppnå det uppsatta målet, är det inget avgörande hinder om motstånd på individnivå 

uppstår. Enligt Kotter (1995) är det dock viktigt att personer med formell och informell makt 

är överens om att målet är viktigt för att målet ska gå att uppnå till fullo eftersom det är dessa 

människor som skapar motstånd på kollektiv nivå. Waddell & Sohal (1998) menar att det ofta 

uppstår meningsskillnader mellan de som utför förändringsprocessen och de som dirigerar 

förändringen. Ledningens perspektiv på hur processen ser ut är i vissa fall annorlunda än 

perspektivet hos de medarbetare som genomför processen. Delaktighet i förändringsarbetet är 

viktigt oavsett hur de berörda parterna anser att målet kan uppnås på bästa sätt. Om alla 

medarbetare får visa sitt perspektiv i hur de anser att förändringsarbetet ska genomföras, är 

chansen större att medarbetarna också blir delaktiga i processen i större utsträckning. 
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2.2 Hur sker arbete med förändring? 

Burnes (2004a) menar att det finns två dominerande utgångspunkter vid arbete med 

förändring, det planerade tillvägagångssättet och det framväxande tillvägagångssättet. Det 

planerade tillvägagångssättet har sin utgångspunkt i Kurt Lewins teori om förändringar och 

handlar om planerat steg-för-steg arbete med förändringar. Det framväxande 

tillvägagångssättet har inte en tydlig struktur, både utfallet av förändringen och delar av 

tillvägagångssättet växer fram under förändringens gång. Det framväxande tillvägagångssättet 

beskrivs av Bamford & Forrester (2003) genom att förändringsarbeten påbörjas på grund av 

inre och yttre aktörer som påverkar organisationen i olika grad. Yttre aktörer kan bland annat 

vara kunder, leverantörer och staten. Inre aktörer kan exempelvis vara en avdelning inom 

organisationen, organisationskulturen eller en ledningsgrupp. Faktorer som tid, plats och 

typen av organisation påverkar hur stor betydelse de olika aktörerna har för förändringen. En 

organisationskultur där aktieägare, kunder och personal är högt värderade och där 

organisationen uppmuntrar till beteenden som kan skapa lyckade förändringar påverkar 

lönsamheten positivt (Bamford & Forrester, 2003). I linje med vad Bamford & Forrester 

(2003) säger om de olika aktörernas betydelse går det att resonera att det är av stor betydelse 

att ledningen påverkar de inre aktörerna till att medverka vid ett förändringsarbete redan i 

planeringsstadiet. Detta är viktigt eftersom de olika inre aktörerna har en betydande roll för att 

förändringsarbetet ska lyckas eftersom det är avgörande att de olika kompetenserna och 

erfarenheterna som finns hos dessa aktörer kan tas till vara. Även yttre aktörer kan ofta ha 

med förändringen att göra, det är oftast inte de som utför förändringsarbetet med det är inte 

ovanligt att det är de yttre aktörerna som är orsaken till att förändringen genomförs. När en 

yttre aktör påverkar organisationen till att utföra en förändring kan detta medföra att företaget 

använder sig av det framväxande tillvägagångssättet vid förändringsarbete (Bamford & 

Forrester, 2003). 

  

Det framväxande tillvägagångssättet innebär att ledare inom organisationen reagerar på de 

olika aktörernas påverkan av organisationen. Reaktionen sker i form av ett förändringsförslag 

som vanligtvis utvecklas till en rad mindre projekt med bestämt datum för verkställande. Det 

är vanligt att yttre aktörer skapar reaktioner från ledningen och att inre aktörer kommer in i 

processen längre fram. Ledare väljer framför allt att lita på egna och andras erfarenheter 

gällande förändringsarbeten, litteratur om förändringsarbeten kommer ofta i andra hand och 

har sällan inverkan på besluten (Bamford & Forrester, 2003). Att ledningen inte involverar 

sina underställda medarbetare i förändringsarbetet redan vid planeringsstadiet kan vara till 

nackdel för förändringens utfall. Detta kan bero på att ledare inte alltid är intresserade i vad 

forskningen säger om förändringsarbete. Det sker istället ett val att förlita sig på erfarenheter 

hos samma personer som tidigare har genomfört förändringsarbeten som misslyckats oftare än 

vad de lyckas. Resonemanget kring att det gynnar utfallet av förändringen att lyssna in och 

använda sig av alla medarbetares återkoppling har varit ett återkommande resonemang. Det 

finns ändå fortfarande många förändringsledare som förlitar sig på information från ett fåtal 

istället för alla som berörs av förändringen (Waddell & Sohal 1998). 

  

Olika förändringsinitiativ är ofta igång samtidigt och befinner sig på olika utvecklingsskeden. 

Det som förändringarna vanligtvis har gemensamt är att det ofta är ett lag nyckelpersoner som 
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är ansvariga för alla förändringsarbeten inom organisationen. Därmed blir det även naturligt 

att förändringarna ofta präglas av snarlika initiativ bland dessa nyckelpersoner. Bamford & 

Forrester (2003) menar att alla förändringsinitiativ påverkar organisationen positivt, 

åtminstone till att börja med. Därmed upplevs det valda initiativet som det rätta valet även fast 

andra alternativ ibland skulle kunna ge bättre effekt. 

 

Efter en tid går det att konstatera ifall förändringsarbetet har uppnått det uppsatta målet. 

Bamford & Forrester (2003) påpekar att ledningen sällan lägger stor vikt på huruvida 

förändringen har uppnått det uppsatta målet eller inte. I många organisationer finns det en 

inställning till att ineffektiva förändringsarbeten är bättre än att inte göra någonting alls, om 

förändringen medför en marginell förbättring.  När förändringen är genomförd och resultatet 

har presenterats blir förändringsarbetet till ett organisationsminne som inverkar på ledningens 

framtida beslut gällande förändringsarbete, detta gör det troligt att även framtida beslut 

präglas av liknande initiativ. Burnes (2004a) lyfter fram ett exempel på ett lyckat 

förändringsarbete. I exemplet separeras inte det planerade tillvägagångssättet och det 

framväxande tillvägagångssättet. Alla förändringar är olika och det krävs ofta en kombination 

av dessa tillvägagångssätt för att utföra ett lyckat förändringsarbete. 

  

2.3 Motstånd vid förändringsarbete 

Av många ses motstånd som ett besvärligt fenomen utan nytta. Ledare som utgår från detta 

synsätt strävar efter lydnad, att medarbetare lyder order utan att ifrågasätta. Ofta ses 

delaktighet och lydnad som synonymer, i själva verket handlar det om två olika begrepp. 

Delaktighet innebär till skillnad från lydnad inte att motståndet mot förändringar är obefintligt 

och att medarbetarna är ja-sägare till allt. Många kan uppleva det som skrämmande när 

personalens motstånd mot förändring framträder, men paradoxalt kan motståndet vara kreativt 

och nödvändigt för organisationen (Ahrenfelt, 2013). 

  

(Waddell & Sohal (1998) förklarar att den traditionella synen på motstånd är att motstånd är 

en företeelse som måste bekämpas och skapar motgångar i förändringsarbetet. Alternativet 

skulle kunna vara att de individer som bedriver förändringar använder sig av informationen 

som förmedlas av de som visar motstånd mot förändringen. Istället för att ha förutbestämda 

antaganden om vad motståndet syftar till att uppnå, bör informationen som förmedlas tas 

tillvara och användas till att eventuellt förbättra förändringen. När det förs en dialog mellan 

minst två parter som tycker olika angående en förändringsprocess, skapas ett sökande efter 

olika alternativ för att lösa problemen som förändringen är avsedd att lösa. En sådan dialog 

medför även att förändringsprocessen övervägs noggrant och förbättrar upplevelsen av 

förändringen hos fler anställda. En övertygelse som kan upptäckas är att en 

förändringsprocess som medför minimalt med motstånd är en bra förändringsprocess som 

hanteras på rätt sätt. Dessa påståenden förstärker den negativa synen på motstånd vilket i sin 

tur kan leda till att färre förändringsarbeten lyckas eftersom hanteringen av motståndet har en 

stor betydelse för resultatet av förändringen (Waddell & Sohal, 1998). 

  

Motstånd spelar en avgörande roll när det gäller att påverka organisationen mot stabilitet. 

Samtidigt som det finns både externa och interna påtryckningar mot en organisation för att 
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utföra förändringar, är det motståndet som kan skapa balans mellan dessa krav och behovet av 

konstans och stabilitet. Den mänskliga faktorn medför att processer stabiliseras och förbättras 

vilket skapar en stabilitet och förutsägbarhet i organisationen. Denna stabilitet och 

förutsägbarhet är kritisk för att organisationen kan fungera. Därför är det viktigt att skapa 

balans mellan förändring och stabilitet, så att organisationen inte blir dysfunktionell av för 

mycket förändring samtidigt som stagnation undviks med hjälp av det förändringsarbete som 

bedrivs. Det är viktigt att ha i åtanke att de anställda vanligtvis inte visar motstånd mot 

förändringar i sig utan mot osäkerheten och potentiella negativa resultat som förändringen kan 

orsaka. Utifrån detta synsätt finns det anledning till att värdesätta motstånd istället för att se 

det som enbart ett hinder (Waddell & Sohal, 1998). 

  

2.4 Kommunikation vid förändringsarbete 

Granberg (2011) berättar att oavsett vilken typ av förändringsarbete som ska genomföras är 

information till personalen en viktig åtgärd. Det centrala är att informationen ska vara ute i 

god tid, saklig, rak och sanningsenlig. De flesta som har arbetat med att informera vid ett 

förändringsarbete kan uppleva att medarbetarna alltid hittar något som är fel. När en ledare 

informerar för kort inpå ett förändringsarbete kan medarbetarna anse att tillvägagångssättet är 

är bristfälligt eftersom de ej har fått vara delaktiga i planeringsprocessen. Nackdelen med att 

ledaren väljer att informera tidigt innan förändringsarbete ska genomföras är att medarbetarna 

kan bli misstänksamma när ledaren inte har något konkret att visa upp. För att 

kommunikationen ska ske framgångsrikt bör det tänkas extra mycket på hur informationen 

delges (Granberg, 2011). Det är viktigt att det finns flera olika kanaler för att nå ut till 

medarbetarna. Kanalerna bör även användas flera gånger då människor har en tendens till att 

glömma saker. En ledare bör försöka finna balansen mellan för lite information och för 

mycket. För mycket information kan leda till att personalen upplever att ledaren är tjatig och 

att informationen förlorar sin kärna. För lite information kan däremot leda till att 

medarbetarna glömmer bort det som förmedlades med informationen (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). 

  

Granberg (2011) menar att det finns några handlingar som bör utföras när information ska ges 

ut. När de anställda informeras om att det ska ske en förändring är det viktigt att utgå ifrån att 

att det kan krävas några informationstillfällen innan informationen når fram till samtliga. Det 

är till fördel när medarbetarna känner till personen som informerar, exempelvis om personen 

är deras närmaste chef. Informationen måste nå fram till nyckelpersonerna på en arbetsplats. 

Dessa personer kan exempelvis vara arbetsledare och fackliga representanter, de kan i sin tur 

förmedla informationen vidare till många anställda. Tillvägagångssättet för förmedling av 

information bör ske på ett sätt som medför att medarbetarna förstår informationen. När 

förändringsarbetet är igång bör inte chefen gömma sig och gärna bjuda in medarbetarna till att 

lämna synpunkter vid en avsatt tid. Ledaren bör här avsätta en fast tid med jämna mellanrum 

för att tydliggöra för medarbetarna att deras synpunkter är välkomna.  Jacobsen & Thorsvik 

(2014) konstaterar att ledare kommunicerar information mest effektivt när kommunikationen 

sker muntligt. 
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2.5 Förändringsmodeller 

Nedan beskrivs två välkända teorier för att belysa två exempel på hur förändringsarbete kan 

se ut, Kurt Lewins resonemang kring hur förändringsarbete bör skötas och John P. Kotters 

åtta steg som beskriver ett lyckat förändringsarbete. Lewins resonemang bygger till störst del 

på att det är grupper som påverkar ett företag och att det inte är av intresse att utgå ifrån 

individnivå för att förklara en förändring. Kotters teori handlar om bestämda steg som bör 

följas i given ordning för att ett planerat förändringsarbete ska lyckas (Burnes, 2004a; Kotter, 

1995).  

 

2.5.1 Lewin 

Följande del är en genomgång av Kurt Lewins resonemang, delarna ska inte ses som separata 

utan utgör en sammanhängande helhetsbild av hur arbete med förändringar kan se ut. Lewin 

formade en modell som är uppdelad i tre delar där trestegsmodellen tas upp i den tredje delen. 

Första delen kallas för Field theory. Field är i detta sammanhang gruppmiljön. I teorin 

förklaras att ett beteende i en situation kan förstås genom en kartläggning av den komplexa 

helheten av situationen som beteendet utspelar sig i (Burnes, 2004a). Alla individuella 

beteenden påverkas av krafter som finns i gruppmiljön. Enligt teorin kan alla 

beteendeförändringar på individuell nivå förklaras med hjälp av en analys av förändringarna i 

gruppmiljön (Burnes, 2004b). Andra delen kallas för Group dynamics. Lewin ansåg att det 

inte går att förändra ett gruppbeteende utan att förstå betydelsen av gruppmedlemmarnas 

interaktioner (Burnes, 2004a). Här läggs fokus på gruppens beteende snarare än individens. 

Det är meningslöst att försöka förändra gruppbeteende genom att göra förändringsinsatser på 

individnivå eftersom grupptrycket sätter stopp för att förändringen ska kunna ske. Mer 

konkret påverkas förändringsprocessen på gruppnivå av gruppnormerna, de olika roller som 

finns i gruppen samt interaktioner individer emellan (Burnes, 2004b). Tredje delen kallas för 

Action research. Action research är en metod för att hjälpa grupper att genomföra 

förändringar. En förändring kräver någon form av handlande, det är viktigt att identifiera 

vilket handlande som är det rätta för att uppnå önskad förändring. Om situationen läses av på 

rätt sätt kan det mest passande tillvägagångssättet väljas ut (Burnes, 2004a). En annan sak 

som är viktig för att förändring ska kunna ske är att individerna som berörs av förändringen 

måste vara införstådda med att förändringen är nödvändig, annars kan det bli mycket 

problematiskt att genomföra förändringen (Burnes, 2004b). 

Utifrån Lewins Tre-steg-modell så krävdes dessa tre steg för att lyckas med förändringsarbete. 

 
Upptining - Förändring - Återfrysning 

 
  

-    Upptining: Kontinuiteten i det mänskliga beteendet bygger på en balans mellan 

drivande och fasthållande krafter. Drivande krafter beskriver de beteenden som 

visar att personalen har en vilja och förmåga att utvecklas, fasthållande krafter 

beskriver de beteenden som visar på att personalen vill vara kvar i det gamla 

beteendet. Upptining handlar om att det gamla beteendet ersätts med något annat 
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när balansen rubbas, det handlar alltså om att rubba balansen mellan de drivande 

och de fasthållande krafterna (Brunes, 2004b). 

  

-    Förändring: Upptining skapar motivation till förändring men behöver inte 

nödvändigtvis visa vilken riktning förändringen bör drivas mot. Här bör alla 

möjliga alternativ övervägas för att skapa möjligheten till att välja det bäst 

passande alternativet (Brunes, 2004b). 

  

-     Återfrysning: det sista steget handlar om att stabilisera de nya beteendena i 

gruppen för att undvika att gruppen ska återgå till de gamla beteendena (Brunes, 

2004b). 

  

Lewins arbete har fått mycket kritik, kritikerna har exempelvis konstaterat att modellen är 

föråldrad, inte tar hänsyn till de organisationspolitiska krafterna som påverkar 

förändringsarbetet och att tre-steg-modellen är alldeles för simplistisk. Burnes (2004b) menar 

dock att kritiken är baserad på en otillräcklig förståelse av teorin och kan därmed 

argumenteras emot. Den otillräckliga förståelsen kommer fram i form av att kritikerna inte har 

uppfattat att modellen inte ska ses som separata delar utan som en helhet, kritiken som riktas 

till en del utan att de andra delarna tas i beaktande är bristfällig. Även fast teorin är gammal, 

finns det fortfarande mycket som är aktuellt och tillämpningsbart i modellens beskrivning. 

Waddell & Sohal (1998) menar att Lewins forskning kring förändringsarbete har haft en stor 

betydelse för insikten i hur framgångsrika ledare beter sig. Ledare som är involverade i sina 

anställda och engagerar sig för lärandet, planeringen och genomförandestadiet i en 

förändringsprocess påverkar de anställdas engagemang avsevärt. Engagemanget hos ledare 

motverkar motsättningen mot förändringen som förekommer hos de anställda. 

  

2.5.2 Kotter 

Ett välkänt exempel på hur förändringsarbete bedrivs är John P. Kotters åttastegsmodell som 

beskriver hur förändring kan ledas. Kotter (1995) förklarar att de organisationer som bedrivit 

synnerligen successiva förändringsarbeten har något gemensamt, nämligen att 

organisationernas handlande involverade hans åtta steg som fick ta sin tid. Att hoppa över 

eller skynda sig förbi något av stegen skapar en illusion av att det går fort, men leder sällan till 

ett tillfredsställande resultat. Stegen hänger ihop eftersom äldre förändringar leder till att nya 

förändringar växer fram. Det sker ett lärande från de gamla förändringarna och organisationen 

kan förbättras med hjälp av erfarenheterna (Kotter, 1995). 
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Kotters åtta steg för en framgångsrik förändringsprocess (Kotter, 1995). Egen illustration. 

 
1.     Att utveckla en tillräckligt stark känsla av brådska. 

2.     Att skapa tillräckligt stark ledarsammanslutning. 

3.     Att skapa en tydlig vision. 

4.     Att tillräckligt många förstår ledningens vision. 

5.     Förespråka ett agerande i enlighet med visionen. 

6.     Skapa och planera korttidsvinster. 

7.     Stadga det som har förbättrats och skapa mer förändringar 

8.     Att förändringen blir en del av organisationskulturen 

 
  

Första steget innebär att förändringsledaren ska utveckla en tillräckligt stark känsla av 

brådska. Detta steg handlar om medarbetarnas förståelse av hur viktig förändringen är för 

organisationen. Att organisationen förlorar pengar kan ses som både välsignelse och 

förbannelse. Dels uppmärksammas förluster och medför att fler blir angelägna till att göra 

förändringar på grund av rädsla för ytterligare förluster. Men förluster medför också att det 

finns mindre pengar kvar till att satsa på förändringen (Kotter, 1995). 

  

Vid andra steget ska förändringsledaren skapa tillräckligt stark ledarsammanslutning. Det 

krävs att de flesta ledare inom organisationen har samma mål för att arbetet med förändringar 

ska fungera. När det finns en stark sammanslutning bland ledningen, är chanserna större att 

även resten av organisationen visar engagemang till att delta i förändringsarbetet. Ett 

misslyckande med detta steg gör det naturligt att hela förändringsarbetet misslyckas. De 

anställda är oftast till att börja med skeptiska till organisatoriska förändringar. Avsaknaden av 

en stark sammanhållning bland deras chefer ger ett tillfälle till att strunta i förändringen 

tillsammans med de chefer som inte heller vill att det ska ske förändring. Om alla, eller 

åtminstone de allra flesta med formell makt ställer sig bakom förändringen, blir det betydligt 

svårare att stoppa processen (Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson 2008). 

  

I tredje steget ska förändringsledaren skapa en tydlig vision. Det är viktigt att ha olika typer 

av mål för att skapa förståelse bland medarbetarna i organisationen om vad som krävs av dem 

kortsiktigt. Dock är det minst lika viktigt att de anställda förstår vad hela organisationen 

strävar efter på lång sikt. En tydlig vision som är lättförstådd resulterar i att personalen får 

vetskap över vad hela organisationen strävar efter. En tydlig vision kan göra de kortsiktiga 

målens syfte tydligare och leda till att hela organisationen drar åt samma håll. Utan att 

anställda i organisationen känner till de gemensamma målen, är risken stor att till och med 

anställda med de bästa avsikterna missuppfattar vad målet med förändringen är och påverkar 

utfallet negativt (Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson 2008). 

  

Fjärde steget innebär enligt Kotter (1995) att förändringsledaren ska arbeta så att tillräckligt 

många förstår ledningens vision. Det är viktigt att kommunicera förändringsarbetets vision ut 

till de anställda på flera sätt för att så många som möjligt får ta del av den. Minst lika viktigt 
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är att de personer som får ta del av visionen faktiskt förstår vad den innebär. Att hjälpa 

anställda att förstå hur viktig förändringen är blir extra problematiskt när förändringen medför 

personalnedskärningar, eftersom förståelse innebär en acceptans av en eventuell förlust av 

arbete. Även i de fall då den anställde inte påverkas av förändringen lika avsevärt är det 

viktigt att ledningen förmedlar vilket beteende som förväntas av de anställda (Kotter, 1995; 

Alvesson & Sveningsson 2008).   

  

Kotters (1995) femte steg innebär att förändringsledaren ska förespråka ett agerande i enlighet 

med visionen. Det är viktigt att belöna initiativ till förändring, att initiativ till förändring 

belönas medför att fler personer väljer att ta initiativ till förändring. Vid arbete med 

förändringar finns det skapas hinder på vägen, vissa personer hindrar dock förändringsarbete 

mer än andra beroende på vilken roll de har i organisationen. Det är viktigt att påverka de 

chefer som har mycket auktoritet till att ansluta sig till konstellationen av personer som 

strävar efter förändring, annars är risken stor för att förändringsarbetet inte lyckas lika bra 

som förväntat. Alla människor är olika och ofta finns det många åsikter om ett 

förändringsarbete. Det viktiga är inte att alla chefer börjar tänka likadant utan att den 

huvudsakliga betydelsen av förändringsarbetet förmedlas till hela företaget på ett liknande 

sätt. Om insatserna blir bristande i denna del är risken stor för att informationen angående 

förändringen inte når fram till de anställda eftersom den tolkas olika högre upp i hierarkin 

(Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson 2008). 

  

Sjätte steget enligt Kotter (1995) handlar om att förändringsledaren ska skapa och planera 

korttidsvinster. Det är viktigt att skapa delmål till förändringsarbetet och fira när delmålen 

uppnås, dock är det viktig att poängtera att den bara är ett delmål och att det finns jobb kvar 

för att uppnå det stora målet. Delmålet är även ett sätt för att belöna de som tar initiativ för att 

göra förändringsarbetet möjligt när dessa personer uppnår ett delmål. I och med att en 

förändringsprocess ofta tar flera år, finns en risk att de anställda glömmer bort visionen under 

denna tid. Uppsättandet av delmål är ett sätt att ta hänsyn till tidsaspekten i förändringsarbete 

och påminna de anställda om förändringens syfte (Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson 

2008). 

  

Sjunde steget innebär att förändringsledaren ska stadga det som har förbättrats och skapa mer 

förändringar. När förändringsarbetet är avslutat är det viktigt att använda den ökade 

trovärdigheten till att ändra system, strukturer och åtgärder som inte stämmer överens med 

visionen. För att göra sådana ändringar möjliga är det oftast en fördel att se över vilka 

personer som har varit aktiva i att genomdriva förändringen och satsa på att befordra och 

utbilda dessa individer. På detta vis sänder företagsledningen en tydlig signal angående sin 

syn på förändringsarbetet, samtidigt får organisationen nya ledare som kan påverka framtida 

förändringsarbeten positivt (Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson 2008). 

  

Åttonde steget innebär att förändringsledaren ska se till att förändringen blir en del av 

organisationskulturen. Om de förändrade beteendena inte implementeras i organisationens 

normer och värderingar leder en avsaknad av påtryckningar om att bibehålla dessa beteenden 

till att de anställda återgår till det gamla beteendet. Det är viktigt att berömma de anställda när 
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förändringsarbeten lyckas, berömmet kan skapa motivation till att upprätthålla det som har 

förändrats (Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson 2008). 

  

Både Kotters och Lewins modeller är välkända och kan tillämpas brett inom olika 

verksamheter. Dock finns det problem med att dela upp något så komplicerat som 

förändringsarbete i steg som är bestämda i förhand. Alvesson & Sveningsson (2008) beskriver 

problematiken: 

  

Förändring är inte riktigt den prydliga, apolitiska och lineära process som rationalistiskt 

orienterade forskare och praktiker frammanar och som kommer till uttryck i olika 

rekommendationer att följa ett antal på förhand definierade steg mot framgångsrik förändring.     

Alvesson & Sveningsson 2008, s53 

  

2.6 Situationsanpassad ledarskap 

Det mest effektiva ledarskapet sägs bero på i vilken grad en chef har möjlighet till att kunna 

utöva sitt inflytande på sina medarbetare. Detta beror vidare på vilken maktposition ledaren 

har, hur komplex arbetsuppgiften är samt hur samspelet är mellan medarbetare och chef ser ut 

(Alvesson & Sveningsson, 2012). En populär teori är situationsanpassad ledarskap. Den 

situationsanpassade ledarskapsmodellen innebär att ledaren väljer ledarstil utifrån hens 

bedömning av medarbetarnas kompetens och vilja att själva kunna ta ansvar för 

arbetsuppgifterna. Samspelet mellan chef och medarbetare är avgörande för vilket ledarskap 

som ska utövas (Alvesson & Sveningsson, 2012; Hersey et al., 2013). En av sakerna som 

avgör vilken ledarstil som ska tillämpas är medarbetarnas mognad i förhållande till 

arbetsuppgifterna. Medarbetarens mognadsnivå påverkas av flera omständigheter. Bland 

annat påverkas mognaden av hur bra medarbetaren förstår organisationen. Därmed är 

anställningstiden en faktor som påverkar den anställdes grad av mognad. Graden stöd som en 

chef bör ge medarbetaren benämns som relationsbeteende som befinner sig på den vertikala 

axeln i situationsanpassade ledarskapsmodellen. Högt relationsbeteende betyder att chefen ger 

den anställde mycket stöd i det dagliga arbetet för att resultatet ska bli bra. Lågt 

relationsbeteende innebär istället att den anställde inte behöver mycket stöd och ofta klarar sig 

på egen hand.  Uppgiftsbeteende handlar om sambandet mellan arbetsuppgift och personen 

som ska utföra arbetsuppgiften och denna aspekt hamnar i den horisontella delen av den 

situationsanpassade ledarskapsmodellen. Högt uppgiftsbeteende medför att arbetet innehåller 

lite autonomi och chefen bör vara på plats för att leda arbetet i princip hela tiden. Låg 

uppgiftsbeteende innebär att autonomin är hög och chefens roll blir då istället att coacha sina 

medarbetare till framgång (Alvesson & Sveningsson, 2012).  
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Situationsanpassat ledarskapsmodell från Hersey et. al. (2013). Egen illustration. 

  

En chefs val av ledarstil involverar en kombination av ett uppgiftsbeteende samt ett 

relationsbeteende. Dessa två typer av beteende är centrala för fyra ledarskapsstilar styrande, 

coachande, stödjande och delegerande ledarstilen. Uppgiftsbeteendet handlar om 

omfattningen av hur mycket ledaren behöver organisera och dela ut uppgifter till personalen. 

Här är ledaren noga med att informera vad, när och hur personalen ska sköta sina uppgifter. 

Relationsbeteendet handlar om i hur stor utsträckning ledaren behöver skapa vägar till dialog 

mellan personal och ledare. Detta görs genom att öppna upp kommunikationskanaler och vara 

lyhörd. Ledaren tillhandahåller ett stöd genom att ge beröm och erkännande samt underlättar 

för ett önskvärt beteende där ledaren strävar efter en hög prestation i arbetet och eget ansvar. 

De fyra ledarskapsbeteenden som kan utläsas från modellen situationsanpassade ledarskapet 

är, hög uppgift och låg relation, hög uppgift och hög relation, hög relation och låg uppgift, 

och låg relation och låg uppgift. Dessa representerar fyra olika ledarskapsstilar (Hersey et. al. 

2013). 

  

Styrande ledarstilen innebär att ledaren bidrar med mycket vägledning och mindre stödjande 

beteende. Det som beskriver denna ledarstil är begreppet talande. Med det menas att ledare 

talar om för medarbetarna vad som ska utföras, vart det ska utföras samt hur det ska utföras. 

Denna ledarstil är lämplig för personalgrupper där kompetens och vilja att utföra uppgifterna 

är låg. (Hersey et. al, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Nästa nivå är coachande ledarstilen. I denna situation har personalgruppen inte tillräcklig 

kunskap men de är villiga och självsäkra för att utföra uppgifterna. Uppgiftbeteendet från 

ledaren är lämplig när personalen saknar kunskap. Men eftersom de är villiga att försöka, är 

det viktigt som ledare att stötta personalens motivation och engagemang. Denna form av 

ledarstil kännetecknas av begreppet säljande. Säljande menas här att ledaren inte enbart ger 

vägledning utan också skapar möjlighet till dialog och förtydligande för att hjälpa personalen 

att förstå det ledaren vill förmedla. Personalen har möjlighet att ställa frågor för att få en 

förståelse samtidigt som ledaren vägleder (Hersey et. al, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
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Den stödjande ledarstilen är lämplig när personalen har kompetensen men inte är villiga att 

utföra uppgifterna. I detta fall är bör ledaren vägleda mindre och inta ett mer stödjande 

beteende gentemot personalen. Här har personalen redan visat på att de kan klara av 

uppgifterna så ledaren behöver inte styra lika mycket. Ett exempel kan vara en ny försäljare 

som är ute på uppdrag för första gången utan sin försäljningschef. Diskutera, stötta och främja 

ett önskvärt beteende är mer lämplig för att lösa problemet som ledare. I stödjande 

ledarskapsstilen har uppmuntran och kommunikationen en stor roll. Andra beskrivningar av 

denna form av ledarstil berör begreppen samarbete, underlättande samt engagemang (Hersey 

et. al, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Den fjärde ledarskapsstilen är delegerande. Här har ledaren en personalgrupp som är 

kompetent och villig till att utföra uppgifterna samtidigt som de har ett stort självförtroende. 

Personalgruppen har haft möjlighet till att träna upp sina färdigheter och de känner sig 

bekväma utan en ledare som ska vägleda dem. Det är inte nödvändigt som ledare att vägleda 

eftersom personalgruppen redan har den kunskapen. Ett lämpligt sätt att leda är att lämna över 

ansvaret och låta personalen vara självständiga. Denna form av ledarskap kallas för 

delegerande. Med andra ord så innebär det att ledaren observerar och övervakar mer. Viss 

form av relationsbeteende är fortfarande nödvändigt men behovet är inte stort. Ledaren ska 

övervaka och det är viktigt att i denna situation låta personalen få möjlighet att ta eget ansvar 

samt genomföra uppgiften på egen hand (Hersey et. al, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

  

Granberg (2011) menar att ledaren är kopplade till situationen som de befinner sig i utifrån 

den situationsanpassade ledarskapsmodellen. Det går inte att ta för givet att olika företeelser 

kommer orsaka förutbestämda situationer, arbetet bör istället ses som något mer kaotiskt. 

Därmed krävs det att en ledare lägger större vikt på att engagera sig i specifika situationer för 

att sedan kunna anpassa sitt ledarskap utifrån arbetstagarnas förutsättningar i den givna 

situationen. 

 

Situationsanpassade ledarskapsmodellen visar att olika ledarskapsstilar är situationsbetingade 

och med det menas att det inte finns någon ledarstil som är den perfekta. Ledaren måste hela 

tiden anpassa sig till situationen och detta kan yttra sig något problematiskt. Modellen 

förutsätter att en ledare är starkt flexibel som kan byta ledarstil relativt lätt. Om ledaren gör en 

felaktig analys och beter sig på ett sätt som är korrekt utifrån modellen, kan detta leda till en 

självuppfyllande profetia. Detta innebär att personalens beteende blir påverkat av sättet som 

ledaren behandlar dem på. Personalen börjar bete sig på ett sätt som inte är förväntat eftersom 

de blir påverkade av ledarens felaktiga analys. Detta kan vara både positivt och negativt 

eftersom medarbetarna kan bli påverkade till att bete sig på sätt som gynnar organisationen 

eller på sätt som skadar organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2014). 
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3 Metod 

 
I detta kapitel redogör vi varför vi har valt en kvalitativ metod och varför den valda metoden 

är lämplig utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna uppsats är att öka 

förståelsen för hur förändringsarbete kan gå till inom kommunal sektor när personer i 

arbetsledande ställning leder arbetet. Vidare beskriver vi vilket urval vi haft och hur vi 

skapade intervjuguiden. Vi redogör hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska principerna 

och bearbetat materialet. Avslutningsvis för vi en diskussion om studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet.   

 
3.1 Val av metod 

Studiens fokusområde är personer som innehar en ledande roll inom den kommunala sektorn. 

Det finns tillvägagångssätt som kan användas när en kvalitativ studie ska genomföras. Vi 

kommer längre ner att redovisa för några av dessa tillvägagångssätt och hur vi förhåller oss 

till dem. För att kunna belysa detta problemområde utgår vi ifrån ett ledningsperspektiv 

eftersom det är ledningen som ofta har en större helhetsbild i en organisation.  

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats i följd av att studiens syfte handlar om hur arbete med 

förändringar kan bedrivas utifrån ett ledningsperspektiv. En kvalitativ ansats är lämplig 

eftersom vi stävade efter en djupare förståelse för våra informanters kunskaper och utifrån 

kunskaperna belysa hur arbete med en förändringsprocess kan gå tillväga. Trost (2010) menar 

att en kvalitativ undersökning kan skapa förståelse för människors sätt att resonera och 

reagera. Olsson & Sörensen (2011) beskriver den kvalitativa forskningsansatsen och berättar 

att den är lämplig när forskaren vill få en så fullständig helhetsbild som möjligt.  

  

Olsson & Sörensen (2011) förklarar att oavsett om arbetet sker utifrån en kvalitativ eller en 

kvantitativ ansats finns det tre slutledningssätt att arbeta ifrån, det induktiva, deduktiva och 

abduktiva. Induktion innebär att forskaren utgår ifrån upptäckter i verkligheten, med hjälp av 

dessa upptäckter skapas en förklaring om hur verkligheten ser ut. Deduktion handlar istället 

om att bygga upp sin studie utifrån teorier för att sedan kontrollera ifall dessa teorier stämmer 

överens med verkligheten. Abduktion innebär att studien utförs utifrån både induktivt och 

deduktivt slutledningssätt och att det sker en växling mellan dessa. Vi tog hjälp av de teorier 

som låg till grund för studien för att beskriva förändringsarbete vilket hjälpte oss att tolka 

informanternas erfarenheter. Vi utgick inte ifrån fastställda teorier från början till slutet av 

studien utan tog hjälp av en del teorier som vi hittade efter att ha utfört våra intervjuer. De 

flesta av de informanter som vi hade tänkt skulle medverka i studien från början kunde av 

olika skäl inte medverka i studien. Skrivandet av studien var en pågående process som 

ständigt förnyades under arbetets gång, detta beror på att teoridelen och syftet utvecklades 

efter utförda intervjuer. Det ovan nämnda innebär att vi haft abduktivt slutledningssätt som 

utgångspunkt i studien vilket kan styrkas av Olsson & Sörensens (2011) beskrivning av 

abduktion. 
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Studien syftar till att öka förståelse för förändringsarbete utifrån ett ledningsperspektiv. Vi 

valde att använda intervju som datainsamlingsmetod eftersom denna metod är rimlig för att få 

en djupgående förståelse för arbetet med förändringsprocesser (Trost, 2010). Ett kvantitativt 

arbetssätt skulle inte varit lämpligt för studiens syfte eftersom syftet inte handlar om att mäta 

något utan om att öka förståelsen kring fenomenet. Kvantitativ metod skulle medfört att vi 

inte fick möjligheten att ställa följdfrågor och ta reda på om informanten har förstått frågorna. 

Utifrån studiens urval skulle det bli svårt att få tillräckligt hög svarsfrekvens för att studien 

skulle bli representativ. Vi tror att anledningen till att en kvantitativ studie skulle fått för högt 

bortfall är att vi skulle fått mejla ut enkäterna till informanterna. Vi skulle fått välja mejl som 

kontantmetod eftersom det för denna studie inte skulle varit genomförbart att gå till varje 

informants arbetsplats. Detta beror på att en kvantitativ undersökning kräver många gånger 

fler deltagare än en kvalitativ undersökning. Vi har föreställningen om att chefer får många 

mejl och att detta troligtvis skulle medfört att de flesta enkäter skulle ignorerats. 

  

Deltagande observation skulle vara en möjlig metod för datainsamling. Om vi använde oss av 

deltagande observation skulle vi fått ett eget perspektiv och djupare förståelse för hur arbete 

med förändringsprocess ser ut. Eftersom vi är begränsade tidsmässigt skulle en deltagande 

observation inte lyckats kvalitetsmässigt på grund av tidsbristen. En deltagande observation 

mycket tidskrävande och därför är intervju bättre lämpad för vår studie. I en större studie med 

deltagande observation som metod skulle vi fått information som inte skulle kunna användas 

till att besvara våra nuvarande frågeställningar, även fast frågeställningarna kan ändras under 

studiens gång. 

  

3.2 Urvalskriterier 

I urvalsprocessen inriktade vi vårt urval till den kommunala sektorn. Vi sökte efter våra 

informanter på internet och tog kontakt genom att ringa. Vid den första kontakten med våra 

informanter presenterade vi oss samt informerade vårt syfte med studien. Vidare ställde vi 

frågan om de skulle kunna tänka sig att medverka i en intervju. De flesta av de informanter 

som till en början skulle medverka i studien hade inte möjlighet att medverka i studien. 

Därmed fick vi kontakta andra informanter som hade möjligheten att medverka i studien. De 

som accepterade fick bestämma tid och plats för när vi skulle träffas. Bekvämlighetsurval 

innebär att de första bästa som uppfyller studiens kriterier tillfrågas (Trost, 2010). I vår studie 

var kriterierna att individerna skulle ha en arbetsledande roll och att de skulle arbeta inom 

kommunal sektor. I linje med Trosts (2010) definition av bekvämlighetsurval kan vi se att vi 

använde oss av detta tillvägagångssätt för att finna deltagare till studien. Vi använde 

bekvämlighetsurval som urvalsmetod eftersom vi behövde få tag på tillräckligt många 

informanter under en begränsad tid. I sökandet av intervjupersoner kontaktade vi chefer på 

olika hierarkiska nivåer vilket medförde en skillnad bland konstellationen som vi var 

intresserade av.  

  

Studien är uppbyggd ifrån erfarenheter hos sex chefer som arbetar inom den kommunala 

sektorn i Sverige. Dessa personer representerar inte gruppen chefer, därmed kan vi inte med 

säkerhet säga att det vi skriver stämmer för alla chefer inom kommunal sektor i Sverige. 

Svaren kan ändå ge oss möjlighet att se mönster i handlandet hos andra chefer än de vi har 
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pratat med. Utifrån dessa mönster som vi kan urskilja hos våra deltagare kan vi skapa oss en 

bild av hur gruppen [chefer inom kommunal sektor] arbetar generellt. Vi skulle fått en bredare 

helhetsbild om vi valde ett större urval till exempel alla som arbetar inom offentlig sektor. Vi 

har istället valt att fokusera på den kommunala sektorn. Kommunal sektor är ett väldigt brett 

område med många institutioner, vilket gynnade oss i sökandet efter informanter. 

  

Det som kännetecknar denna studie är att studien utgår ifrån ledningsperspektiv i den 

kommunala sektorn. Likartade studier har genomförts men denna studie bidrar till den 

aktuella bilden av hur arbete med förändringsprocesser kan se ut genom att belysa aktuella 

chefers syn på området. 

  

3.3 Intervjuguide 

En intervjuguide är en uppsättning frågor som ska undersökas i en rad intervjuer med olika 

svarspersoner. Tanken med en intervjuguide är att alla intervjupersoner ska få relevanta och 

likartade frågor (Jacobsen, 2009). Vi har i vår intervjuguide (se bilaga 1) ställt öppna frågor, 

en fördel med öppna frågor är att svaren från respektive informant innehåller bred information 

om det vi tillfrågar. En annan fördel med intervjuguide när intervjun utförs är att detta ger 

intervjuaren en trygghet, särskilt för oss oerfarna intervjuare. Trygghet vid intervjusituationen 

medför att det blir lättare att få en mer flytande intervju och ställa naturliga följdfrågor i de 

fall detta krävs. Metoden medför även för nya och oförutsedda aspekter som kan dyka upp 

under intervjuns gång. Möjligheten till att få upplysningar om det som intervjupersonen 

tycker är viktigt inom området blir större vid användande av öppna frågor än vid användande 

av slutna frågor (Jacobsen, 2009). För att kunna besvara våra frågeställningar behövde vi ta 

del av informanternas erfarenheter och det som deltagarna tyckte var viktigt, därför valde vi 

att ställa öppna frågor under intervjun. Vi ville således ha öppna frågor för att få så mycket 

djupgående information som möjligt från våra intervjupersoner. En annan fördel med öppna 

frågor var att intervjupersonerna kunde slappna av mer under intervjuns gång och kunde då ge 

oss en mer rättvisande beskrivning av deras erfarenhet. När informanterna blev mer 

avslappnade blev det lättare för dem att ge svar på de andra frågorna. 

  

Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor för att få ta del av personens 

arbetslivserfarenhet samt andra bakgrundsdata. Informationen gav oss en insikt i deltagarnas 

kunskap inom vårt forskningsområde. Sedan kom huvudfrågorna som skulle besvara våra 

frågeställningar, dessa delades in i två delar. Den första delen behandlade konkreta 

erfarenheter av förändringsarbete och den andra delen ställde mer övergripande frågor om 

förändringsarbete. Intervjuguiden avslutades med en avslutningsfråga där informanterna fick 

möjligheten att belysa ifall det fanns något som de ansåg att vi hade missat.  

  

3.4 Intervjuförfarande 

Vid mötet med deltagaren spenderades några minuter med att skapa en kontakt innan 

intervjun inleddes. Innan vi påbörjade intervjun informerade vi om de etiska aspekterna som 

beskrivs längre fram, utöver de etiska aspekterna informerade vi även om syftet med studien. 

Vi valde att informera om syftet i samband med intervjun istället för ett tidigare tillfälle 
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eftersom intervjupersonernas svar skulle växa fram under intervjutillfället. Detta förfarande 

innebar en fördel i form av att informanternas åsikter framkom tydligare när de inte fick lång 

tid för att förbereda sina svar. Nackdelen med att inte informera om syftet i förväg är att om 

informanterna hade fått mer tid för att tänka på frågorna skulle det eventuellt medfört mer 

genomtänkta svar och noggrannare beskrivningar av området. 

  

När vi utförde intervjun med våra informanter befann vi oss på respektive deltagares kontor. 

Ett undantag var en intervjuperson som vi intervjuade i ett konferensrum istället eftersom 

informantens kontor var upptaget. Eftersom konferenslokalen var tom ansåg vi att det inte 

påverkade tillförlitligheten i vår studie. Vi har använt oss av en mobiltelefon vid inspelningen 

av samtliga intervjuer. Tidsåtgången för att genomföra intervjuerna varierade mellan 28 

minuter till 53 minuter. Vid ett tillfälle förekom ett störningsmoment i form av att ett fönster 

var öppet under halva intervjun, då kom det in ljud utifrån. Efter cirka halva intervjun 

stängdes fönstret och då blev det lättare att höra. Vid ett annat tillfälle ringde telefonen under 

intervjun men deltagaren svarade inte, dock påverkade det troligtvis informantens 

koncentration under en kort period. En av våra deltagare noterade att inspelningsinstrumentet 

upplevdes som ett störningsmoment. Informanten godtog ändå att vi använde 

inspelningsinstrumentet och när intervjun var slut påpekade hen att det inte hade en sådan 

negativ inverkan som förväntat. 

  

Vi som intervjuade har inte så stor erfarenhet när det gäller att intervjua personer, vi försökte 

vid varje intervjutillfälle att ha ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt gentemot 

informanterna, vi hade även en lättsam attityd mot samtliga intervjupersoner för att skapa en 

trevlig miljö. Med anledning av erfarenhetsbristen utfördes alla intervjuer av båda författarna. 

Tillförlitligheten ökade när vi var två på grund av att vi kunde hjälpas åt med att ställa 

följdfrågor och gav varandra trygghet. Nackdelen med att vara två skulle eventuellt kunna 

vara att vi genererar ett orosmoment hos deltagarna på grund av fler åskådare kan vara en 

stressfaktor för deltagaren. Två intervjuare kan kännas som en typ av maktövergrepp och leda 

till att den intervjuade känner sig i underläge (Trost, 2010). Alla våra informanter var erfarna 

chefer, därför tror vi att risken är låg att dessa individer kände sig i underläge på grund av att 

de intervjuades av två personer stället för en. 

  

I intervjuguiden hade vi ett antal huvudfrågor med följdfrågor som hörde till två av 

huvudfrågorna. Följdfrågorna ställdes enbart när vi upplevde att informanten kunde utveckla 

sitt svar. Vi ansåg att våra frågor och följdfrågor var så pass öppna så att intervjupersonernas 

uppfattning av det som tillfrågades framkom utan att påverkas av frågornas uppbyggnad.  

  

3.5 Etiska aspekter 

Vid utförandet av ett vetenskapligt forskningsprojekt finns det vissa regler att förhålla sig till. 

Dessa regler benämns av vetenskapsrådet för forskningsetiska grundprinciper. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att individerna som 

medverkar i studien ska få information om vad studiens syfte är och hur den information de 

delar med sig av påverkar studien. Samtyckeskravet handlar om att informanterna ska 
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informeras om att deltagandet är frivilligt och att de får lov att avbryta deltagandet när som 

helst utan några negativa påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna som 

lämnas ska behandlas så konfidentiellt som möjligt och att obehöriga inte ska kunna ta del av 

uppgifterna. I nyttjandekravet beskrivs att de uppgifter som enskilda personer lämnar in 

endast får lov att användas till studien. 

  

Vi tog hänsyn till informationskravet genom att förmedla uppsatsens syfte, att deltagandet är 

frivilligt, att informationen behandlas konfidentiellt samt att materialet bara kommer användas 

till studien. Samtliga informanter fick ta del av denna information innan intervjun började. 

Alternativet kunde varit att lämna information vid ett tidigare tillfälle, dock finns det inget 

krav att lämna informationen tidigare utifrån de forskningsetiska principerna. 

Samtyckeskravet var uppfyllt redan när vi bokade in intervjun då de gav samtycke genom att 

tacka ja till medverkan i intervjun och att bjuda in oss till sin arbetsplats. Men vi tog ändå upp 

samtyckeskravet innan påbörjad intervju för att säkerställa att allt är i sin ordning. Vi ställde 

även frågan om deltagarna godtog att vi spelade in intervjun och samtliga deltagare 

accepterade detta. Konfidentialitetskravet uppfylldes i och med all information som lämnades 

anonymiseras vid transkriberingen. Nyttjandekravet tog vi hänsyn till genom att radera allt 

empiriskt material när vi har skrivit klart uppsatsen. 

  

3.6 Metod för bearbetning och analys av material 

Vi samlade in material genom intervjuer för att därefter analysera och bearbeta materialet. 

När vi läste igenom allt material kunde vi se ett mönster mellan de olika informanternas svar, 

men vi kunde även se en hel del skillnader svaren emellan. Både mönstren och skillnaderna 

som vi kunde finna i det empiriska materialet var av värde eftersom det gav oss underlag för 

vidare analys och diskussion. De mönster och skillnader som framkom i det empiriska 

materialet användes som hjälpmedel för att finna nya teorier som sedan användes i studien. Vi 

använde oss av en kombination mellan induktivt och deduktivt slutledningssätt. Detta ligger i 

linje med Trosts (2010) beskrivning av hur analys och bearbetning vid en kvalitativ metod 

kan se ut. Först samlade vi in data via kvalitativa intervjuer. Sedan analyseras materialet 

genom att det vi transkriberat lästes igenom. Det är då vi fick fram den typ av information 

som vi inte hade kunnat få fram via tabeller. Efter det tolkades datamaterialet med hjälp av 

olika teoretiska verktyg. 

 

I våra intervjuer förmedlade informanterna sin förståelse och erfarenhet av vad det innebär att 

arbeta med förändringar. För att vi skulle få en djupare insikt i informanternas förståelse och 

erfarenhet av förändringsarbete, ställde vi följdfrågor som anpassades efter varje 

intervjupersons svar, kommunikation blev en central del i materialinsamlingen. Detta ligger i 

linje med vad Trost (2011) säger om anpassning av kommunikationen. Intervjuare bör försöka 

anpassa kommunikation till personen som intervjuas, vi som intervjuade talade tydligt och på 

ett begripligt sätt som verkade naturligt för oss själva. 

  

När intervjuerna var utförda transkriberades alla intervjuinspelningar. Olsson & Sörensen 

(2011) förklarar att transkribering innebär att författaren skriver ner allt som sägs ordagrant. 

Därefter görs en meningskoncentration. Detta innebär att de delar i materialet som kan 
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kopplas till studiens frågeställningar plockas ut och formuleras om utan ändra det väsentliga 

för att skapa tydlighet när materialet citeras. I analys och diskussionsavsnittet använde vi de 

delar i det transkriberade materialet som hade betydelse för syftet och frågeställningarna. 

Transkriberingen var ett sätt för att få ytterligare insikt i informanternas svar utöver det 

faktiska deltagandet i intervjuerna eftersom vi fick en djupare förståelse när vi gick igenom 

empirin ordagrant (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Vi har bearbetat vårt empiriska material genom att välja det som är centralt i svaren från varje 

informant. Vi har således gjort en meningskoncentrering eftersom vi bara använde delar av 

materialet som var relevant för studien. Därefter sorterade vi materialet genom att ställa upp 

de olika svaren i respektive kapitel i resultatdelen (Olsson & Sörensen, 2011). Det empiriska 

material vi har samlat in innehåller beskrivningar av olika tidpunkter, olika sociala situationer 

och en variation av intervjupersoner med tanke på deras roll och bakgrund. Det sätt som 

materialet bearbetades är inspirerat av Grounded Theory. Det innebär att det har bidragit till 

hur vi tolkar och analyserar resultatet av det material vi har samlat in men vi har ej förhållit 

oss helt till Grounded Theory. Grounded Theory är en kvalitativ forskningsmetod som 

används för att skapa en teori utifrån det insamlade materialet (Trost 2010).   

  

3.7 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet. Detta görs med hjälp av 

en diskussion av urvalsprocessen, hur datainsamlingen har gått tillväga och metodens 

lämplighet.  

  

3.7.1 Trovärdighet 

För att belysa trovärdighet ställdes frågan om vi har undersökt det som vi avsett att undersöka. 

Vid utförandet av en kvalitativ studie är målet oftast att få insikt i informantens erfarenhet och 

tolkning av något, vilket det även var för denna studie. I en intervjusituation är det svårare att 

mäta trovärdighet än vid andra typer av processer för att samla in information eftersom 

kvalitativa datainsamlingsmetoder är svåra att berättiga. Det är viktigt att metoden ifrågasätts i 

metoddelen för att uppsatsen ska bli trovärdig (Trost, 2010). 

 

Vi skulle kunna få ett mer representativt material om vi enbart hade valt enhetschefer inom ett 

specifikt område eller chefer på samma nivå. Syftet med denna uppsats är inte att skapa data 

som är representativ för en grupp, därmed är inte skillnaderna något som nödvändigtvis 

behöver påverka uppsatsens dignitet. Det gynnar vår studie att ha med chefer på olika 

hierarkiska nivåer eftersom vi får möjligheten att jämföra åsikter mellan chefer på olika 

nivåer. Det ger oss en mycket bredare bild av hur deltagarna arbetar med förändringsarbete.   

 

Det är vanligt att kvalitativa undersökningar kritiseras på grund av att resultaten vanligtvis 

inte går att generalisera. Även fast detta påstående är korrekt, är det möjligt att använda 

kvalitativa data för att skapa sig en bild av igenkännbara egenskaper som präglar en viss 

grupp eller ett visst fenomen. Att sedan ställa dessa egenskaper mot befintlig teori skapar ett 

diskussionsunderlag som kan användas för att resonera kring det som undersöks. Det finns 
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även möjlighet till en typ av generaliseringar vid jämförandet av kvalitativa studier, 

moderatum-generaliseringar. Denna typ av generalisering skulle kunna tillämpas på denna 

studie eftersom generaliseringen innebär att grupper som har de egenskaper som undersöks i 

denna undersökning jämförs med andra undersökningar. Jämförelsen kan ske även fast det 

finns skillnader i andra egenskaper bland grupperna som inte är av lika stort intresse för 

jämförelsen (Bryman 2016). 

 

Utifrån det kvalitativa metodvalet för denna studie kan vi skapa en förståelse och hitta 

mönster av problemområdet med hjälp av det empiriska materialet. Vi har bearbetat och 

jämfört materialet som vi fick från informanternas svar vilket var givande eftersom materialet 

innehöll intervjupersonernas individuella tolkning av förändringsarbete. Variationen i svaren 

blev lättare att förstå utifrån de djupa beskrivningarna som vi inte skulle kunnat få om vi 

utgick ifrån kvantitativ ansats. Detta ligger i linje med hur Trost (2011) beskriver skillnaderna 

mellan kvantitativ metod respektive kvalitativ metod. Genom att vi har intervjuat personer 

med en ledande ställning om deras erfarenhet av förändringsarbete har vi fått fram underlag 

för att kunna svara på våra frågeställningar. Intervjuguiden byggdes från studiens 

frågeställningar och syfte genom att vi skapade konkreta frågor som kunde svara på studiens 

frågeställningar.  

  

Trost (2010) talar om att intervjuaren behöver ställa följdfrågor när intervjuaren inte får svar 

på sina frågor, ett sätt är att be intervjupersonen att utveckla sina svar. Omständigheten att vi 

ställde olika följdfrågor beroende på informanternas svar kan ha haft en inverkan på studiens 

trovärdighet. Vi hade i vårt syfte och frågeställningar i åtanke när vi ställde de olika 

följdfrågorna men det är troligt att vi skulle kunnat ställa bättre följdfrågor om vi hade mer 

erfarenhet av att intervjua. Bristen på erfarenhet kan även ha påverkat sättet som vi ställde 

frågorna på. Det är en risk att våra frågor i vissa fall kan ha påverkat informanternas svar 

eftersom vi omedvetet lade in en del eget tyckande och egna värderingar. Även fast vi ej 

uppfattade det på detta vis under intervjutillfället fanns det vid närmare granskning av det 

transkriberade materialet vissa frågor som kunde uppfattas som att vi påverkade informanten 

med våra egna värderingar.  

  

3.7.2 Tillförlitlighet 

Enligt traditionen handlar tillförlitlighet om ifall det som mäts är tillförlitlig. Vid en kvalitativ 

studie är det lämpligare att tala om slumpinflytelser som handlar om att intervjuaren noterar 

allt som kan påverka intervjupersonen, vilket sedan tas upp vid analysen av materialet (Trost, 

2010). Under våra intervjuer inträffade saker som skulle kunna påverka tillförlitligheten. Det 

handlade om slumpmässiga saker som exempelvis att en telefon ringde under intervjuns gång 

eller att intervjupersonens kollegor var högljudda utanför rummet där intervjun genomfördes. 

Vid ett tillfälle pågick ett vägarbete utanför lokalen där intervjun genomfördes vilket kan ha 

påverkat intervjupersonens koncentration. Överlag inträffade inte något som påverkade 

intervjun så pass mycket så att intervju fick avbrytas eller pausas. Under genomförandet av 

intervjun användes en intervjuguide.  
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Intevjuguide som mätinstrument har inte lika hög tillförlitlighet som exempelvis enkät. Om 

samma intervju utförs med samma person vid två olika tillfällen, är det naturligt att personen 

inte svarar på samma sätt. I och med att vi är människor så är inte vårat befinnande statiskt. 

Människor befinner sig i en ständig förändringsprocess och nya erfarenheter samt en ny 

bakgrund att utgå ifrån lägger grund för nya perspektiv och nya svar (Trost, 2010). 

  

I en intervju sker ett personligt möte och intervjupersonen kan därmed påverkas av de som 

håller i intervjun.  Denna påverkan kan eventuellt leda till att deltagarens svar blir influerade 

på olika sätt beroende på hur deltagaren förhåller sig till de som intervjuar. Om informanten 

inte känner förtroende till de som intervjuar kan konsekvensen av detta bli att informanten 

inte är lika öppen i svaren på intervjuarnas frågor. Om informanterna kände tillit till oss bör 

detta ha medfört att vi i våra intervjuer fick bredare, djupare och ärligare svar. Då båda 

skribenter var närvarande vid samtliga intervjuer kan det ha påverkat informanten ifall någon 

av skribenterna sa eller gjorde något som kan uppfattas negativt hos intervjupersonen. Svaren 

vi fick kan eventuellt vara begränsade om informanten kände sig otrygg. Studiens 

tillförlitlighet kan påverkas eftersom studien handlar om förändringsarbete som kan vara 

känsligt när det handlar om exempelvis uppsägningar. Det kan finnas en risk att informanten 

inte vill delge fullständig information i de fall informanten upplever bristande förtroende till 

intervjuarna. Detta ligger i linje med vad Trost (2010) menar med social interaktion. Social 

interaktion innebär att människor interagerar med varandra verbalt och kroppsligt. Det kan 

visa sig i ett samtal genom kroppsspråket, det kan handla om att göra en handrörelse eller 

minspel som kan påverka intervjusituationen. Vi har inte tagit hänsyn till den sociala 

interaktionen vid analysen av materialet, dock är det värt att notera att materialet präglas av 

social interaktion och kan har påverkat informanternas tillit till författarna. I denna studie 

arbetar våra deltagare i den kommunala sektorn där det mesta är offentligt men vissa delar är 

fortfarande sekretessbelagda. Även fast vi garanterade konfidentialitet till informanterna är 

risken stor att bristande tillit skulle medfört undanhållande av väsentlig information för 

studien.  Dock skapades det förtroende vid intervjutillfällena enligt vår uppfattning eftersom 

vi agerade på ett sätt som skapade tillit. 

 

3.8 Förförståelse 

I den inledande fasen av en studie finns oftast någon typ av föreställning eller erfarenhet om 

det område som studien berör. När det handlar om kvalitativ forskning kan forskaren redogöra 

för sin förförståelse av området som studeras. Detta kan göras eftersom en redogörelse av 

förförståelsen ger läsaren information om vilken utgångspunkt forskaren har vid tolkningen av 

området när studien inleds (Olsson & Sörensen, 2011). När vi började skriva denna uppsats 

hade vi inte mycket kunskap om hur en förändringsprocess går tillväga. Det vi utgick från var 

att motstånd till störst del påverkade förändringsarbeten negativt och motivation var den 

huvudsakliga anledningen till framgångar i ett förändringsarbete. Efter att ha studerat 

fenomenet fick vi insyn i att förändringsprocessen oftast är mer komplex än så. 
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3.9 avslutande diskussion av metoden 

Corbin & Strauss (2008) föreslår att begreppet sensitivitet bör användas istället för 

objektivitet vid kvalitativ forskning. Sensitivitet innebär att forskaren istället för att försöka 

bli nollställd ska sätta sig in informantens perspektiv. Vi har försökt vara sensitiva istället för 

att vara objektiva när vi utfört intervjuerna och analyserat materialet. Objektiviteten skulle 

troligtvis medfört att vi omedvetet påverkade våra informanters svar. Eftersom vi är oerfarna 

intervjuare kan våra följdfrågor ha påverkat informanternas svar även fast detta inte var 

avsikten, detta tar vi hänsyn till i bedömningen av studiens tillförlitlighet. 
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4 Analys och resultat 

 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat som bygger på empiri från sex intervjuer. 

Resultatet som belyser det empiriska materialet förs samman med egna resonemang i en 

löpande text som kopplas till studiens teoretiska bakgrund, eftersom analysen av studien görs 

parallellt med resultatredovisningen.  

 
Vi inleder kapitlet med en inledande del 4.1 (Löpande verksamhet) där det löpande arbetet 

med förändringar beskrivs. Den inledande delen följs av tre delar där förändringsarbetets 

process avspeglas med hjälp av en uppdelning i delarna: inledning, process och avslutning. I 

del 4.2 (Inledning) beskrivs tillvägagångssättet för att förbereda inför det operativa arbetet 

med förändringen. I del 4.3 (Process) Beskrivs processen med att genomföra ett 

förändringsarbete operativt. Avslutningen av förändringsarbetet beskrivs i del 4.4 

(Avslutning).  

 

Fråga ett som lyder: “Hur arbetar chefer/ledare inom kommunal sektor med 

förändringsarbete?” genomsyrar hela kapitlet eftersom kapitlet är uppdelat utifrån 

förändringsprocessens olika steg. Fråga två som lyder: “Vilka åtgärder leder till ett lyckat 

förändringsarbete?” besvaras i del 4.2 (Inledning) och 4.3 (Process) där de olika åtgärder som 

leder till ett lyckat förändringsarbete beskrivs. Fråga tre som lyder: “Vilka hinder kan uppstå 

vid förändringsarbete?” besvaras i avsnitten 4.3 (process) och 4.4 (Avslutning). 

 

Vi kommer att använda oss utav begreppen intervjuperson och informant och deltagare som 

synonymer. Begreppen används för att beskriva personerna som har deltagit i intervjun och 

för att få variation i språket. Våra intervjupersoner fick definiera  

 

Informanternas bakgrund: 

IP1:  Är en mellanchef i en kommun i en liten ort i Sverige. Chefens underställda har inte 

arbetsledande roller, detta är intervjupersonen ensam om bland våra informanter. 

  

IP2: Är avdelningschef i en mellanstor kommun i Sverige med huvudansvar för den avdelning 

hen arbetar på. 

  

IP3: Personen arbetar som personalchef i en liten kommun i Sverige. 

  

IP4:  Är kommunchef för en liten kommun i Sverige. 

  

IP5: Är en avdelningschef i en mellanstor kommun i Sverige. 

  

IP6: Är avdelningschef i en liten kommun i Sverige 
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4.1 Löpande verksamhet 

Flera av våra informanter förklarade att förändringsarbete pågår i deras organisationer hela 

tiden och att det är en viktig arbetsuppgift för en chef att följa upp hur det går med de olika 

förändringarna som organisationen håller på med. Det framkom även i flera intervjuer att det 

fanns avsatta tider i intervjupersonernas scheman för att med jämna mellanrum följa upp hur 

det går med förändringsarbetet och styra arbetet i rätt riktning. Detta sätt att leda 

förändringsarbete kan kopplas till det framväxande tillvägagångssättet vid förändringsarbete 

som vi redogör för i kapitel två, teoretisk bakgrund. Samtidigt som det framväxande 

tillvägagångssättet lyftes fram, fanns det även en samsyn i att en noggrann planering av 

förändringsarbetet var en viktig framgångsfaktor. Burnes (2004a) förklarar att alla 

förändringar är olika och att det därmed krävs en kombination av både det planerade och det 

framväxande tillvägagångssättet för att utföra ett lyckat förändringsarbete. Vi kan se att det 

empiriska materialet i denna studie bekräftar detta påstående. 

  

Informanterna talade vidare om hur de brukar gå tillväga när de gör vissa förändringar. Det 

kan kopplas ihop med Lewins trestegsmodell (Burnes, 2004b). Första steget handlar om 

upptining och handlar om att få bort det gamla beteendet. IP5 talade om att upplösa grupper 

som ej fungerade. Detta var ett tydligt exempel på första steget i Lewins trestegsmodell. 

Andra steget avspeglas i att IP5 valde att omplacera personalen till andra arbetsgrupper som 

fungerade bättre. Därefter såg IP5 till att stabilisera det nya beteendet i de nya 

arbetsgrupperna vilket kan kopplas till Lewins sista steg i trestegsmodellen. 

  

IP4 ansåg att det krävdes tre saker för att kunna påbörja ett förändringsarbete, mandat, 

resurser och uppgift. Mandat innebär att personen som ska genomföra förändringen får 

befogenheterna av något slag för att utföra uppdraget. Resurser handlar om att ha de medel 

som krävs för att förändringsarbetet ska kunna utföras, både personella resurser och pengar. 

Uppgift handlar om att ha ett tydligt mål med förändringen. Enligt IP4 är dessa tre delar de 

huvudsakliga byggstenarna för att kunna påbörja ett förändringsarbete. Att det måste finnas 

tillräckliga resurser för att utföra förändringen tas även upp av IP5 som även förklarar att det 

är mycket lättare att få resurser till en förändring om idén med förändringen kommer från 

samma personer som fördelar resurserna. Enligt Bamford & Forrester (2003) är det vanligt att 

litteraturen om förändringsarbeten inte tas till vara utan att det oftast är egna och andras 

erfarenheter som lägger grund för besluten inför en förändring. Detta bekräftas av IP5 

uttalande eftersom det framkom att beslutfattarnas idéer som kom från egna och andras 

erfarenheter hade en avgörande roll i hur resurser som behövs till att bedriva 

förändringsarbete fördelades. Vi kan se ett annat exempel på när ledningen inte tar hänsyn till 

andra synsätt i en berättelse där IP1 blev rekryterad som chef till en verksamhet inom den 

kommunala sektorn på grund av dennes erfarenhet inom privat sektor. Tanken var att 

informanten skulle hjälpa organisationen att tänka utanför boxen, det som hände var att 

ledningen inte alls tog hänsyn till deltagarens synpunkter. Även fast det lät bra teoretiskt att ta 

in någon utifrån, avspeglade inte ledningens handlingar det som var teoretiskt lämpligt.   
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4.2 Inledning 

Alla deltagare i studien uttryckte på något sätt att det krävs planering inför ett 

förändringsarbete för att det ska lyckas. En av informanterna förklarar detta på ett tydligt sätt:  

 

Processen är ju viktig den också men det gäller att alltid tänka, vad är anledningen för att 

någonting händer överhuvudtaget? Det är inte processen som är huvudanledningen, 

huvudanledningen är vad den ska leda till. /IP4 

  

För att jämföra informanternas resonemang med den teoretiska bakgrunden kan vi titta på 

Kotters (1995) tredje steg, som handlar om att en tydlig vision är ett krav för att ett 

förändringsarbete ska lyckas. Även det fjärde steget stämmer överens med flera deltagares syn 

på hur går tillväga för att lyckas med ett förändringsarbete. Det fjärde steget handlar om att 

tillräckligt många måste förstå ledningens vision (Kotter, 1995). IP6 talade om att det är 

viktigt att det inte finns två budskap i förmedlingen av vad som kommer att ske under 

förändringens gång. IP3 berättade istället om när organisationen inte lyckades genomföra fullt 

effektiva förändringar på grund av att ledningens budskap tolkades olika i olika delar av 

organisationen. Vi fick även veta att organisationen började fungera mycket bättre när de kom 

underfund med problemet och fann en lösning så att ledningen kunde sända samma budskap 

till hela organisationen. IP3 nämnde även att det inte går att förmedla exakt samma sak till 

hela organisation och att det beror på att hans organisation har chefer som är olika som 

människor. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det ibland inte krävs en total samstämmighet 

i budskapet som förmedlas från cheferna för att uppnå önskat resultat i en förändring. Dock 

behöver budskapet vara samstämmigt i förhållande till målet med förändringen. Detta kan 

delvis kopplas till Kotters andra steg eftersom steget beskriver att det krävs att alla ledare är 

eniga och förmedlar samma budskap till underställda när det gäller målsättningen med 

förändringen för att den ska lyckas (Kotter, 1995). 

  

Utifrån våra intervjupersoners svar verkar det vara viktigt med ett tydligt mål med 

förändringen. Samtidigt finns det problematik i detta eftersom det är svårt att få ut en tydlig 

målbild av hur en förändring kommer gå tillväga till en hel organisation eftersom vi 

människor är olika. Det är därför inte ovanligt att tillvägagångssättet av hur arbetet med 

förändringen går tillväga ibland behöver justeras. I alla intervjuer beskrevs ett eller två 

förändringsarbeten och alla dessa förändringsarbeten hade fått justeras i tillvägagångssätt 

någon gång under förändringens gång. Ytterligare en framgångsfaktor i förändringsarbete är 

utifrån våra deltagares berättelser att de anställda måste komma underfund med att deltagande 

i förändringsarbetet inte är frivilligt. IP1 berättade om ett förändringsarbete som aldrig kom 

igång just på grund av att de anställda ställde sig emot förändringar och ingen åtgärd vidtogs 

för att hindra detta motstånd. Här är svaret vi fick av IP5 när vi talade om medarbetare som 

ställde sig emot förändringar: 

  

Nu går tåget mot förändringen, och det är erat val om vi vill stå kvar på perrongen eller om ni vill 

hoppa på tåget. Men står ni kvar på perrongen så finns det annat arbete för det är på tåget vi 

kommer att jobba. Så man måste vara ganska klar i att det här är någonting som vi inte kommer att 

fråga om man vill. /IP5 
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När ett problem upptäcks och det tas beslut om att göra förändringar för att få bort problemet 

är det viktig att personerna som skapar förändringen är medvetna om vad problemet är. Detta 

framkom särskilt tydligt i två av intervjuerna med IP1 och IP5 Informanterna upplevde att 

ovissheten om vad som händer ute i verksamheten där satsningar ska ske var ett stort problem. 

IP5 fick ett inifrån-perspektiv i de verksamheter som skulle utsättas för förändringar med 

hjälp av att anlita personal vars främsta uppgift var att få insikt i dessa verksamheter. Dessa 

anställda fick vara med och arbeta i verksamheten som skulle förändras en period för att sedan 

rapportera till cheferna som skapade förändringen. Detta gav dessa chefer en bättre möjlighet 

för att göra insatser som kunde förändra verksamheten på ett önskat sätt. IP1 arbetade som 

närmsta chef för de anställda ute i verksamheterna. Denna informant lyfte fram vikten av att 

kontinuerligt åka ut till verksamheterna vilket med tiden skapar tillit. Det var enligt hens 

mening tilliten som resulterade i att osynliga problem blev synliga. Med en översikt över de 

problem som finns i en verksamhet är det även mycket lättare att uppnå olika mål som 

sammanfaller med verksamheten som leder till förändringar som påverkar verksamheten 

positivt. 

 

En intressant skillnad som framträdde väldigt tydligt mellan IP4 och IP5 var att IP4 ansåg att 

det var helt okej att gå till sina medarbetare med ett problem utan att ha någon lösning på 

problemet. IP5 ansåg istället att det måste finnas färdig plan över tillvägagångssättet under 

förändringsarbetet innan medarbetare informeras. Denna skillnad kan förklaras av att IP4 var 

den högsta chefen i sin organisation, därmed fanns det ingen i organisationen förutom 

intervjupersonen som befann sig i samma hierarkinivå. Därmed var IP4 tvungen att gå vidare 

med det problematiska till sina medarbetare för att få möjligheten att diskutera problemet med 

någon inom organisationen. IP5 hade möjlighet att diskutera problemet med kollegor som 

befann sig på samma nivå i hierarkin. Därför fanns inte samma behov av att gå vidare med 

problemet till medarbetare längre ner i hierarkin. Personen som var högsta chef i sin 

organisation skapade en känsla av att det som förändringen ska uppnå är viktigt för 

organisationen genom att skapa en förståelse om att det finns ett problem. Intervjupersonens 

resonemang kan kopplas till Kotters (1995) första steg som handlar om att det krävs en känsla 

av brådska med att lösa ett problem för att driva genom en förändring. För att skapa en känsla 

av brådska krävs det att medarbetarna förstår varför det är angeläget att lösa problemet vilket 

de gör när de har en förståelse för att det finns ett problem.   

  

Burnes (2004a) talar om det planerade och framväxande tillvägagångssättet. Det planerade 

tillvägagångssättet handlar om att det ska finnas en tydlig struktur i hur förändringsarbetet ska 

gå till innan det påbörjas. Detta kan till en viss del utläsas i IP5 resonemang om att det är 

viktigt att ha ett tydligt paket som används för att beskriva tillvägagångssättet med 

förändringsarbetet. Det framväxande tillvägagångssättet handlar om att målet med 

förändringen är viktigast och att tillvägagångssättet växer fram under förändringens gång. 

Detta yttrar sig istället i IP4 resonemang om att det går att komma på hur målet ska uppnås 

under förändringens gång. 
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4.3 Process 

4.3.1 Informationens Betydelse 

När planeringsstadiet av förändringsarbetet är klart och det är dags att påbörja arbetet är det 

viktigt att få med sig personalen som ska utföra förändringen. En viktig aspekt i detta arbete 

som togs upp av samtliga intervjupersoner är att informationen om vad förändringen handlar 

om ska nå de anställda så tidigt som det bara går. Det är även viktigt att informationen 

förmedlas genom olika kanaler och vid flera tillfällen för att de anställda ska förstå 

informationen fullt ut. Vi fick under intervjuerna flera exempel på kanaler som användes för 

att förmedla information om kommande förändringar. Dessa exempel var bland annat möten, 

bilder, e-post och intranät. Att information ska förmedlas genom olika kanaler samt flera 

gånger framkommer även i Jacobsens & Thorsviks (2014) resonemang som även går in på att 

det ska finnas en begränsning i hur mycket information som förmedlas för att det inte ska bli 

överflödigt. IP3 berättade om ett konkret fall uppstod ett problem på grund av bristande 

information, det som hände var att förändringen tappade styrfokus och upplevdes som att den 

gjordes bara för förändringens skull. Detta resulterade i att förändringsarbetet aldrig lyckades 

åstadkomma någon verklig förändring.  

  

IP1 berättade om när ledningen informerade sina medarbetare på ett bristande sätt när denne 

jobbade som chef hos en tidigare arbetsgivare: 

  

Där är det mycket så att det sitter folk jättelänge och utreder. Säg att man ska införa ett nytt 

datasystem där, då kan man ju sitta där och utreda i flera år (…) Sen bestämmer man sig för att nu 

ska vi göra detta, nu har vi pratat om det här i fem år men nu gör vi det. Sen skickar dom ut det i 

chefsledet och då är dom så trötta på frågan. Cheferna som ska driva igenom förändringen hör det 

för första gången frågar varför man ska göra detta och får (jag orkar inte tjata) som svar. /IP1 

  

Informanten berättade vidare att detta arbetssätt resulterade i att många förändringsarbeten 

misslyckades. Även andra intervjupersoner beskrev att det var ytterst viktigt att de som ska 

utföra förändringen förstår förändringen innan de börjar arbeta med förändringen. Detta kan 

föras samman med Granbergs (2011) resonemang om att alla medarbetares medverkan i 

planeringsprocessen är en framgångsfaktor i ett förändringsarbete. Dock handlar det om en 

balansgång mellan för tidigt och för sent. Alldeles för tidig information om att det ska ske en 

förändring riskerar en negativ reaktion från medarbetarna eftersom ledningen ofta inte har 

något konkret förslag på hur de ska gå tillväga med förändringsarbetet.  

 

I intervjuer med högre chefer fick vi ibland intrycket av att förändringsarbete inte upplevdes 

som en komplicerad arbetsuppgift. När vi talade med IP1 som inte hade personer i 

arbetsledande roll som underställda fick vi intrycket av att förändringsarbete ofta var mer 

komplicerat än det som förväntas i planeringsfasen. IP1 berättade att en chef på högre nivå 

upplever förändringen som väldig teoretiskt, svart på vitt på något sätt. För en chef som 

arbetar mer operativt upplevs förändringsarbete som något mer komplext. Även om det 

teoretiskt inte upplevs som några problem alls så kan det förekomma många saker som kan 

rubba ens balans. Vi fick förklarat att när balansen blir rubbad, är målbilden väldigt viktig. 
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Även fast vi stötte på olika syn på hur det operativa arbetet med förändringen bör skötas, var 

våra intervjupersoner enstämmiga angående målbildens stora betydelse. IP2 yttrade en åsikt 

om hur en tydlig målbild bör förmedlas, vilket skulle ske genom att medarbetarna inte lämnas 

utanför. Istället skulle hela sanningen berättas för medarbetare och ingenting skulle döljas, 

medarbetarna skulle även ges möjligheter till frågor och synpunkter. Om detta inte görs, ökar 

risken för en splittring som kan uppstå mellan de olika leden i en organisation när alla inte får 

lämna sina synpunkter. 

  

4.3.2 Splittring i organisationen 

I ett förändringsarbete kan det inträffa att personalen sluter sig i sin grupp och 

ledningsgruppen i sin. “det blir ofta att när personalgrupperna sluter sig och det blir motstånd 

då sluter sig även chefsgrupperna.”IP1. Intervjupersonen menar att personalgrupper sluter sig 

på grund av att ledningen skapar en känsla av att personalen måste klara sig själva genom 

förändringen utan stöd från ledningen. Det framkom i flera av intervjuerna att det är viktigt 

med personer i ledande ställning som är ute i verksamheterna och ser problemen. Att 

problemen synliggörs möjliggör att dessa problem kan lösas av ledningen och personalen 

tillsammans. IP4 talade om liknande problematik, dock med större grupper.  

 

Kommunikationen blev bristande avdelningar emellan. Man slöt sig inom sitt eget stuprör, så fort 

förändringar blev jobbiga isolerade man sig i sitt eget för att få trygghet. /IP4 

  

IP2 talade om att när medarbetarna som ska genomföra förändringen inte informeras. Att helt 

plötsligt överraska medarbetarna fungerar sällan, de behöver också tid för att bearbeta 

informationen. IP2 beskrev hur arbetet informationen bör ske för att den ska nå fram. 

“informera genom olika kanaler. Repetera det man har sagt, sen kanske försöka informera lite 

i taget, inte att man ska smyga och hålla inne nått men ibland när man ska lägga upp alltihopa 

på en gång så kan det bli så övermäktigt.”IP2. Alla informanter talade om att information och 

kommunikation var byggstenarna för att motverka splittringen mellan medarbetare och chefer. 

I en annan intervju framkom det att det även fanns liknande problem mellan grupper av chefer 

som kunde sluta sig i sin avdelning. IP5 uttryckte detta på följande vis: 

  

Vi har generellt sett sparbeting på oss, det sätter prov på den här samverkan. Det är väldigt lätt att 

man drar sig tillbaka och håller sig inom sitt, man vill ha sin kassalåda för sig själv (...) Samtidigt 

som man vet att, fasiken alltså jag har ju tio miljoner som jag måste dra ner i min verksamhet med 

liksom. Sitta här och vara förstående när jag borde vara nere och gräva i mitt eget. Då är det viktigt 

att jag kan stödja förvaltningschefen i både det förvaltningsegna men också i gemensamma. /IP5 

  

Vi kan se liknande resonemang hos våra informanter som i Kotters (1995) fjärde steg. Det 

fjärde steget handlar om att förändringens vision ska förmedlas på ett sätt där de flesta som är 

berörda förstår visionen. Detta stämmer överens med våra intervjupersoners resonemang 

angående att kommunikation är viktigt för att undvika splittring bland personalen och ett 

lyckat förändringsarbete. Vi kan se att motgångar medförde att splittringen i organisationen 

växte, det förekom en splittring mellan olika delar inom organisationen. Splittringen uppkom 

när organisationen stod inför en utmaning. I IP1 uttalande kan vi se ett exempel på när det 

sker en splittring mellan personalgruppen och chefsgruppen på grund av en svår situation. 
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Det har hänt så många gånger så när man börjar på ett ställe, man pratar med tidigare chef och då 

säger dom att det här är lugnt och så kommer man ut och ser att det är inte alls så. Det jag ofta 

sprungit på det är mycket alkoholproblematik. Folk som är otroligt trasiga som personalgruppen 

skyddar, jag har ju varit med flera gånger att man ligger full på arbetsplatsen och man kör full och 

det är droger och det är stölder och det är vanvård av kunder. Eftersom personalgruppen är så 

utelämnad själv, hanterar man liksom det i sin grupp. /IP1 

  

Ahrenfelt (2013) konstaterar att när det handlar om att motverka splittringen mellan olika 

grupper i organisationen måste ledningen ha en förståelse för att medarbetarna faktiskt är 

människor. Om det hos ledningen finns en förståelse för hur människor fungerar i grupp är det 

lättare att göra insatser som gynnar sammanhållningen i organisationen och motverkar 

splittringen mellan personal och ledning. 

  

4.3.3 Motstånd 

Motstånd kan yttra sig på olika sätt och det är något som våra informanter har bekräftat. 

Problematiken med ett förändringsarbete är att personalen alltid kommer hitta något som är 

fel, även vid lyckade förändringsarbeten finns det en förväntning på att personalen kommer 

hitta något som de är missnöjda med. Waddell & Sohal (1998) hävdar att personalen 

vanligtvis inte är emot förändringar utan emot osäkerheten och de visar motstånd mot det 

potentiella negativa resultatet som förändringen kan orsaka. Samtliga deltagare i studien talar 

om att det alltid är lättare för personalen att göra det de alltid har gjort. Som IP4 konstaterar:  

 

Det är mycket lättare att göra som man alltid har gjort och som man vet att man kan. Det är 

bekvämt, att göra nått nytt som man inte vet om det går så bra, det är obekvämt. /IP4 

 

Sådant motstånd kan försvåra förändringsarbetet, det är viktigt att hantera motståndet på bästa 

möjliga vis utifrån de förutsättningar som finns. IP2 förklarar att en del personal tycker det är 

krångligt att lära sig nytt och att de inte tror på idén. Speciellt när en stor förändring ska 

genomföras kommer personalen inte vilja förändra för att de ofta är nöjda med det som finns. 

Informanterna betonar att motstånd hela tiden ska finnas i åtanken vid genomförandet av ett 

förändringsarbete. IP5 poängterade att motstånd kan förväntas redan i planeringsstadiet. 

Ahrenfelt (2013) konstaterar att motstånd kan upplevas skrämmande hos de anställda, 

samtidigt kan motståndet vara kreativt och nödvändigt för organisationen. Motstånd behöver 

inte alltid ses som något negativt vid arbete med en förändring. Två av våra informanter talar 

om att de ibland kan få hjälp i ett förändringsarbete när det sker motstånd. Personalens 

motstånd kan bero på att ledaren går för fort fram och att personalen inte riktigt hinner med. 

Som IP6 beskriver det: 

 

 Jag som chef, min nackdel kan vara att jag kan vara väldigt snabb. Och jag har lärt mig med åren 

att det är så att om jag känner att det går för sakta så får jag faktiskt stanna upp ännu mer för då är 

det jag som har för bråttom. /IP6 

  

De flesta av våra informanter menar även att det finns en gräns för hur mycket motstånd som 

får ske. Alla var överens om att personalen får erbjudas annat arbete om hen inte vill finna sig 
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i det som gäller efter förändringen. Antingen genom att hitta andra arbetsuppgifter och 

komma överens med arbetstagaren eller genom att använda sig utav de arbetsrättsliga 

verktygen. Som IP5 uttryckte det: “det är inte en fråga om man vill, utan man ska”IP5 och 

som IP2 konstaterar när motstånd har gått för långt: 

  

Då finns det ju en arbetsrättslig verktygslåda som vi har att använda i så fall om man inte kan finna 

sig i sakernas tillstånd. Även om man inte köper idén genom organisationen så måste man ändå 

tillslut rätta in sig i ledet och sköta sitt jobb. Gör man inte det, då blir det ju repressalier. /IP2 

  

4.3.4 Situationsanpassat ledarskap 

Ledarstilen skiljer sig åt hos våra informanter och är väldigt situationsberoende. Vilket 

innebär att beroende på omständigheterna fick informanterna anpassa sitt sätt att agera. Att 

som ledare agera lämpligt vid ett förändringsarbete är inte alltid enkelt. De flesta av våra 

informanter har en bild av hur det är lämpligt för en ledare att agera och hur ledarstilen som 

de strävar efter ser ut. Men de förstår också att de inte alltid kan anta den ledarstil som de 

önskar då det finns vissa faktorer som avgör för hur ledaren ska agera. Ibland har ledaren inte 

den tid som krävs för att komma fram till en lösning tillsammans med personalen och måste 

då gå in och ta ett beslut för att kunna gå vidare. IP4 och IP6 pratar om att det är viktigt att 

personalen är med i hela processen där kommunikationen är en viktig punkt för att skapa 

förståelse hos personalen. Men detta sätt är tidskrävande och ibland måste ett beslut tas för att 

komma vidare. Som IP6 uttrycker det: ”Sen kan det komma till en vägs ände där en chef, jag 

vill hellre vara ledare än en chef men ibland måste man vara chef och då får man gå in och 

fatta ett beslut. Men att de har fått vara med i hela processen tänker jag”IP6. IP4 talar om 

vilken målbild hen har och hur hen anser är det optimala sättet att agera som ledare: 

  

Många ser ju bilden av en karaktärsfast ledare som kan peka med hela handen så att säga o jag 

tänker hela tiden att, det händer faktiskt att jag också måste peka med hela handen men jag tänker 

nästan att det är de tillfällen då jag misslyckats med att kommunicera mina avsikter (...) då har jag 

inte egentligen klarat av att skapa förståelse för det där jag var ute efter. Så att jag ser det här med 

att peka med hela handen det är ingen bra. Det är egentligen ett misslyckande. /IP4 

  

Vikten att ge personalen en möjlighet till en dialog där ledaren ska kunna svara på frågor för 

att trygga personalen var något som samtliga av våra informanter talade om. IP3 uttryckte sig 

såhär: ”det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att via information försöka få med oss folk 

så långt det går”IP3. IP4 och IP6 talar om att ha ett högt relationsbeteende om vi tolkar svaren 

utifrån Herseys et al. (2013) modell om situationsanpassat ledarskap. Högt relationsbeteende 

innebär att återkoppling ska tas emot från medarbetarna och att ledaren ska komma fram till 

lösningar tillsammans med medarbetarna. Informanterna var även medvetna om att 

relationsbeteendet inte alltid fungerar och att de ibland måste ta den beslutsfattande rollen och 

ha ett högt uppgiftsbeteende. Ett högt uppgiftsbeteende innebär att ledaren tar beslut själv 

utan att nödvändigtvis ta hänsyn till vad medarbetarna tycker. 

  

Alvesson & Sveningsson, (2012) förklarar att det finns avgörande faktorer för att 

situationsanpassat ledarskap ska kunna ske på rätt sätt. Det handlar om att ha rätt position, 

verklighetsenig förståelse för komplexiteten i arbetsuppgiften samt fungerande relation mellan 
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ledaren och medarbetarna. IP1 beskrev problematiken med att personer som inte har förståelse 

för komplexiteten i förändringen har fått ta beslut och förändringar. “Det är mycket 

förändringar som görs bara för att det är någon politiker som har fått för sig att man ska göra 

förändringen, som inte förstår verksamheten.”IP1 Detta medförde i sin tur att IP1 hamnade i 

fel position för att faktiskt kunna leda personalen på det sätt som krävdes för att förändringen 

skulle gå genom.  

  

I en situation när IP3 fick problem med att leda personalen mot en lyckad förändring valde 

hen att använda sig av ett högt uppgiftsbeteende för att göra klart för personalen att det inte 

var acceptabelt att hindra förändringsarbetet. I IP3:s fall handlade det inte om dialog utan 

snarare om envägskommunikation. I sådana situationer bör personalen acceptera förändringen 

som sker, det är dock inte alltid som personalen accepterar förändringen. Då måste chefen 

peka med hela handen för att genomföra processen.  IP1 berättade om en situation där 

personalen hade gått samman och sagt till IP1 att de ej kommer göra som hen har tänkt sig. 

”jag sa bara att det inte är ni som bestämmer det, att det är jag som bestämmer det”IP1 Även 

IP3 poängterade att det inte är personalen som bestämmer och att det finns arbetsrättsliga 

verktyg som ledarna har att luta sig mot om det blir någon form av motstånd som inte leder 

arbetet framåt. 

  

4.4 Avslutning  

Tidsperspektiven är något som samtliga informanter talade om. Alla har påpekat att tiden kan 

vara ett problem vid arbete med förändringsarbete beroende på storlek på förändringen. Det 

optimala är när arbetet inte behöver ta hänsyn till tidspressen. Samtliga informanter talar om 

att det ska undvikas att förändringsarbetet går för fort. Risken finns att det blir på bekostnad 

av någonting annat om det går för fort. Ibland kan det vara yttre faktorer som styr takten på 

förändringen och då måste ledningen förhålla sig till det. Möjligheten att kunna välja 

arbetstakten finns inte alltid, ibland ska det bara gå fort. IP2 anser att det är förändringarna 

som måste gå fort som är svårast att arbeta med. Därför är det viktigt att försöka undvika 

tidspress i den mån det går. När det rör sig om stora organisationsförändringar bör i regel mer 

tid läggas ner på den stora förändringen än på mindre förändringar. IP4 uttryckte sig såhär om 

fördelen med en god planering:  

 

Det man lägger ner i tid i början av ett projekt, vinner man i slutet. /IP4. 

  

Vid stora förändringar talar samtliga informanter om att ha tålamod. Det är inte bra när en 

förändringsprocess går för fort när behovet inte finns. Då är det bättre att förändringen få ta 

den tid det tar för att det ska bli en lyckad förändring. De talar också om vikten av att ha en 

god planering och vara ute i god tid. En anledning till att vara ute i god tid är att personalen 

måste få tid på sig att kunna bearbeta den nya förändringen. En av deltagarna uttrycker sig 

såhär: ”Man måste undvika tidspress av olika slag så att folk får tid på sig”IP3. 

  

Som chef bör man vara medveten om att man håller en jämn takt för att få med alla. Tidspress 

kan påverka förändringsarbetet åt ett negativt håll och Angelöw (2010) talar om risken med 

ett ej fungerande förändringsarbete. Angelöw (2010) menar att det kan bli kostsamt när ett 
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förändringsarbete inte fungerar. Det kan påverka personalens mående på det negativa hållet 

och måste i värsta fall sjukskriva sig. Då är det ibland bättre att göra som IP3 menar: ”Då är 

det bättre tror jag att man låter det hela ta den tid som behövs istället för att tvinga fram 

någonting på kort tid”IP3. 

  

En metafor som IP2 berättade om handlar att situationen måste avläsas under ett 

förändringsarbete för att göra det möjligt att kontrollera så ingen avdelning i organisationen 

hamnar efter i förändringen. I denna metafor ses organisationen som ett tåg som åker mot 

förändringen och tågets vagnar som avdelningar i organisationen. 

  

Vi brukar skoja om det här tåget, det hjälper inte att jag kör loket om inte de sitter kvar i vagnarna. 

Om det är någon som kopplar ur sin vagn så hjälper det inte hur snabbt jag springer med 

förändringen. Jag kan inte bara köra och hoppas på att det blir bra, jag måste med jämna 

mellanrum vända mig om och se, är medarbetarna fortfarande med mig? /IP2 

  

4.4.1 införande i organisationskulturen 

Innan förändringar som berör organisationskulturen genomförs krävs en förståelse av hur 

organisationskulturen ser ut. Våra informanter menar att det är viktigt att ta reda på hur det ser 

ut i organisationen, detta kan göras på olika vis. Ett sätt är studiebesök för att få en insyn och 

förståelse, ett annat sätt är värdegrundsarbete. Som IP5 berättade att hen tog med all personal 

på utflykt i två dagar, tre gånger och arbetade med värdegrund. Detta var ett sätt att tydliggöra 

organisationens syn på just värdegrund. IP6 uttrycker sig såhär angående att skapa förståelse 

av en organisationskultur. ”Man ska arbeta med arbetsgruppen hela tiden och inse att saker 

och ting inte är alltid som det ser ut”IP6. Detta kan kopplas till vad Burnes (2004b) säger om 

Lewins sätt att genomföra en förändring. Enligt Lewin (Burnes, 2004b) går det inte att 

förändra ett beteende utan att förstå hur gruppen fungerar. Personalens beteende påverkas av 

den gruppmiljö de befinner sig i. 

  

Informanterna menar att arbete med personalen ska ske hela tiden men även att de ska ges 

utrymme för att kunna ta egna beslut. Det är viktigt att lyfta upp områden som är i behov av 

förändring och visar det sig att något inte blev som förväntat är det viktigt att inte vara rädd 

för att säga det. Som IP5 uttrycker sig när en förändring inte blev lyckat. ”Man ska aldrig vara 

rädd för att säga, det här blev inget bra, vi ändrar”IP5. Arbetet med att skapa förståelse 

underlättas genom att chefen är närvarande. Det är inte alltid enkelt att kunna se kulturen som 

råder i en organisation. IP6 uttrycker det såhär: ”Jag måste ta till mig det som fungerar bra 

som jag ser att de tycker är bra. För att kunna få till en förändring då måste man också ta reda 

på, ja vad är det som fungerar och vad är det vi behöver göra annorlunda?”IP6. 

Informanterna menar även att de måste sätta sig in i hur situationen har sett ut före 

förändringsinitiativet. Är det en positiv kultur som råder är det viktigt att vara tydlig med att 

uppmuntra den. Detta ger en tydlig bild till personalen att arbetsgivaren vill bevara denna 

positiva kultur. 

  

För att sedan genomföra en kulturförändring menar IP2 och IP5 att personalen bör få känna 

sig trygga. Ett sätt är att en del av personalgruppen får lära sig det nya först. Dessa personer 
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blir en form utav ambassadörer för det nya som den andra personalen kan lära sig av. Det bör 

även göras möjligt för personalen att ställa sina frågor i anslutning till att frågorna uppstår. 

Efter att förändringsarbetet har genomförts ska organisationen hålla sig inom de uppsatta 

ramar och således kan det leda till att det blir en del av kulturen. Ett exempel som IP4 hade 

var när hen skulle skapa en samverkanskultur. IP4 poängterade att istället för att prata om en 

samverkanskultur så kunde konversationen handla om hur konkreta frågor skulle hanteras. 

För att kunna lösa dessa konkreta frågor behövde vissa parter samverka. På detta sätt odlades 

en samverkanskultur fram. Detta går helt i linje med Burnes (2004a) resonemang om att alla 

förändringar är olika som därmed kräver en kombination av flera tillvägagångssätt för att 

utföra ett lyckat förändringsarbete. 

  

Ahrenfelt (2013) talar om ändringar av första och andra ordningen. Ändringar av första 

ordningen handlar om förändringar som inte ändrar organisationskulturen utan bara förnyar 

något som redan finns, arbetsmetoderna förblir desamma. Förändringar av andra ordningen 

handlar om att något nytt tillförs i organisationen och att förändringen påverkar 

organisationskulturen. Om vi tittar på vad våra intervjupersoner har sagt om 

organisationskultur, kan vi se att IP3 pratar om att vara försiktig med att göra förändringar 

som påverkar kulturen i organisationen om organisationskulturen fungerar. Det är viktigt att 

belysa personalen om att det finns delar i kulturen som upplevs positivt i de fall då 

ändringarna riskerar att påverka oönskade delar av organisationskulturen. 

  

Handlar det om att man nu har en bra kultur som man vill slå vakt om, vara rädd om. Så är det just 

det man ska föra fram som en del i förändringen. Att man verkligen är tydlig med att vi är väldigt 

nöjda med det sätt som ni jobbar på idag och vi vill värna om det. Alltså att folk förstår att det 

finns en tydlig vilja hos arbetsgivaren att bevara detta, då tror jag att det finns bra jordmån för att 

det ska leva vidare sen. /IP3 

  

Det finns fördelar med att vara insatt i organisationskulturen för att både kunna bevara delar 

av kulturen som gynnar verksamheten och för att kunna ändra det som är problematiskt. IP6 

talar också om hur viktigt det är att ha insyn i organisationskulturen för att kunna göra 

ändringar som kan påverka organisationskulturen. 

  

Jag tänker att jag inte kan forma om nått som har gått i tradition och har varit liksom normativt 

under en längre tid utan att jag först tar till mig det som fungerar bra som jag ser att medarbetarna 

tycker är bra. För att kunna få till en förändring då måste man också ta reda på vad det är som 

fungerar och vad är det vi behöver göra annorlunda. /IP6 

  

Ahrenfelt (2013) förklarar att det finns förändringsarbeten som går in på djupet och ändrar 

kulturen i organisationen och de förändringsarbeten som inte gör det. Utifrån våra 

intervjupersoners förklaring av hur organisationskultur kan ändras resonerar vi att det finns 

förändringar som till att börja med startar som förändringar av första ordningen med sedan 

utvecklas till förändringar av andra ordningen. Kotter (1995) resonerar att det är när 

förändringen blir en norm i organisationen som förändringen lyckas. Utifrån detta 

resonemang skulle alla förändringar av första ordningen vara misslyckade förändringar. Men 

om vi utgår ifrån att det finns möjlighet till att samma förändring kan hoppa över från första 
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till andra ordningen, kan även förändringar som påbörjas som förändringar i den första 

ordningen så småningom påverka organisationskulturen. Alla intervjupersoner talade om hur 

effektivt förändringsarbete skulle utföras. Vissa informanter ansåg att ett förändringsarbete i 

vissa fall kunde förändra organisationskulturen. Den tydliga fördelningen av 

förändringsarbete i första och andra ordningen kunde vi dock inte utläsa från intervjuerna.   

  

4.4.2 Förändringar är något som aldrig tar slut 

Förändringsarbete är något som alltid kommer att ske och det är viktigt som chef att vara 

medveten om detta. Samtliga utav våra informanter menar att det är viktigt att prata om 

förändringen som har gjorts. Hur processen har genomförts, hur resultatet har blivit och även 

ta upp specifikt vad verksamheten kan lära sig utav detta. Detta kan göras genom olika 

kommunikationskanaler och på olika sätt. IP2 berättade att hen inleder året med ett möte och 

informera om föregående årsresultat inom olika områden för att visa att chefen är med i 

arbetet. Detta blir också ett sätt att visa för medarbetarna att chefen ser vad som händer i deras 

vardagliga arbete och det möjliggör även för arbetet framåt. När personalen inte har förstått 

förändringen som har genomförts finns det en risk för att personalen blir misstänksamma inför 

nästa förändringsprocess. Detta kan leda till att personalen inte tror på den nya förändringen 

som ska ske och får tankar om att de inte vill delta i några fler förändringar. Dessa tankar 

måste arbetas bort från personalen eftersom förändringar alltid kommer ske. IP5 uttryckte sig 

såhär: 

 

Det är ett idogt arbete att aldrig släppa och ständigt följa upp. Börjar man få signaler om att det här 

inte fungerar, då måste vi börja skruva i förutsättningarna. /IP5  

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på hur personalen reagerar och agerar under ett 

förändringsarbete. Detta sätt att arbeta på är något som Kotter (1995) talar om, att inte stelna 

till när ett förändringsarbete är avslutat. Efter ett lyckat förändringsarbete bör inte 

förändringar stanna upp, istället bör organisationen hela tiden kunna arbeta för att förbättra 

system, strukturer och åtgärder. 

  

IP4 talar om vikten i att förstå att vi arbetar med människor. Personalen är inga maskiner som 

kan omprogrammeras för att det ska passa verksamheten. Alla människor har ett behov av 

tydlighet och att få känslan av framgång. Ett sätt är att chefen talar om för personalen att de 

har gjort ett bra arbete och på så vis visar chefen att denne ser det viktiga arbetet som 

personalen gör och inte enbart resultatet. Personalen får känna sig duktiga och de blir sedda 

för det arbete de har gjort. En chef bör skapa möjligheter för att kunna se personalen. Det 

ligger i linje för vad Ahrenfelt (2013) säger om vikten av att förstå att personalen är en 

människa och hur människor fungerar både individuellt och i grupp. Det är personalen som 

skapar resultatet och med denna förståelse underlättas arbetet med att förmedla information på 

rätt sätt samt visa förståelse för personalens reaktioner. 

 IP6 uttrycker det såhär: ”Medarbetarna måste få vara med och stöta och blöta och få vara 

med i processen. Och få ett underifrånperspektiv är jätteviktigt”IP6 

IP4 uttrycker sig såhär: ”Vi har alla behov av tydlighet, vi har behov av känslan att ha lyckats, 

vara lite duktiga, kanske någon som talar om oss, man blir sedd för det man har gjort.”IP4 
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Oavsett vilken form av förändringsprocess det handlar om, är det viktigt att den mänskliga 

aspekten inkluderas eftersom det är personalen som skapar resultatet. Personalen har ett behov 

av att få beröm för sitt arbete som då leder till att motivationen ökar för att upprätthålla det 

som har förändrats. Om en chef inte arbetar med att implementera det nya beteendet i 

organisationens normer och värderingar kan detta leda till att personalen återgår till det gamla 

beteendet. För att få med sig så många som möjligt måste chefen tro på målet och övertyga 

personalen att målet är nödvändigt (Ahrenfelt, 2013; Kotter, 1995; Alvesson & Sveningsson, 

2008). 
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5 Diskussion 

I detta kapitel redovisar vi det centrala utifrån studiens frågeställningar. Syftet med uppsatsen 

är att öka förståelsen för hur förändringsarbete kan gå till utifrån ett ledningsperspektiv inom 

kommunal sektor.  

 

5.1 Slutsatser 

Hur arbetar chefer/ledare inom kommunal sektor med förändringsarbete? 

Ledare satsar på att skapa en tydlig vision över det som förändringsarbetet ska uppnå innan 

påbörjat förändringsarbete. Hänsyn tas även till att ändra tillvägagångssättet längst vägen för 

att nå målet. Ledare lyckas sällan med ett förändringsarbete genom att enbart följa en 

fastställd mall för hur de ska gå tillväga från början till slut. Samtliga informanter i denna 

studie talar om att det är viktigt att ha en tydlig kommunikation med personerna som ska 

utföra förändringsarbetet. Hersey et. al. (2013) menar att det är viktigt att anpassa 

ledarskapsstilen till situationer som uppstår i löpande arbetet. Detta framkommer även i 

studiens empiri då informanterna talar om olika situationer där de blev tvungna att leda på 

olika sätt beroende på situation, de olika situationerna kan kopplas till olika ledarskapsstilar 

som Hersey et.al. (2013) talar om.  

 

Vilka åtgärder leder till ett lyckat förändringsarbete? 

Vid genomförande av en förändring måste chefen kunna vara flexibel och anpassa sig till de 

olika situationerna som uppstår i förändringsarbetet. För att få med sig personal i kommande 

förändringsarbeten ska en chef visa medarbetarna att förändringar är något som sker hela 

tiden och att verksamheten aldrig är färdig med förändringar. Att förändringsarbete aldrig tar 

slut går i linje med Kotters (1995) sjunde steg som handlar om att stadga det som har 

förändrats för att skapa mer förändringar. Chefen ska informera tidigt och återkomma med 

information gällande förändringsarbetet vid olika tillfällen samt använda olika kanaler för att 

förmedla informationen. Under förändringsarbetet är det viktigt att personen som bedriver 

förändringen har en helhetsbild över de delar i organisationen som förändringen berör. 

Vilka hinder kan uppstå vid förändringsarbete? 

Tid är en utmaning som ledningen kan stöta på vid genomförande av förändring. Tidsaspekten 

kan vara problematisk eftersom vissa förändringar måste gå fort på grund av olika 

påtryckningar, exempelvis politiska beslut eller utveckling inom teknologin. Det vanligaste 

hindret som våra informanter nämner är motstånd som kan förekomma genom att personalen 

motsätter sig ledningens beslut. Ytterligare hinder är att människor inte alltid kan anpassa sig 

till situationer på det sätt som deras chefer skulle vilja. 

Det finns skillnader intervjupersonerna emellan och skillnader mellan teori och vår empiri. Vi 

har i vår studie uppmärksammat att förändringsarbete är ett väldigt komplext begrepp. 

Förändringsarbete omfattar väldigt många områden, detta medför att en modell som innefattar 

alla dessa områden skulle varit för stor för att belysa området utan att tappa kärnan. Modellen 

skulle heller inte kunna skapas eftersom organisationsförändringar hela tiden inriktar sig på 

nya aspekter. Även fast man kan koppla delar av vår teori med empirin, kan man inte använda 
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någon av de teoretiska modellerna som vi har redogjort för att beskriva hur ett 

förändringsarbete utförs fullt ut. Om man lyckades skapa en modell som vid en tidpunkt 

riktades till alla områden som förändringsarbete berör, skulle den varit väldigt stor och svår 

att använda i praktiken. De skillnader vi fann mellan våra informanter handlar om hur de 

tolkar förändringsarbete och hanterar förändringar. De visar skillnad på hur de som ledare går 

tillväga i en förändringsprocess och detta kan ha att göra med ledarens roll i organisationen. 

En slutsats vi har kommit fram till är att det krävs flera olika ledarstilar hos en chef för att 

kunna genomföra ett förändringsarbete. Åtgärderna för att lyckas med förändringsarbetet 

kommer i andra hand, först och främst måste organisationen se till att ha ledare som har 

förmåga att hantera delarna som ledarens roll involverar. Ledningen i organisationen är de 

som förmedlar förändringen och de som leder personalen framåt i förändringsprocesserna, 

både genom att utföra förändringsarbetet själva och uppmana andra till att utföra 

förändringsarbete.  

 

Med hjälp av vår teori och empiri har vi kunnat konstatera att motstånd som uppstår kan vara 

nödvändigt för att förändringsarbete ska lyckas. Brister kan uppmärksammas genom att det 

sker motstånd mot delar av ett förändringsarbete. Motstånd kan även visa förändringsledaren 

att medarbetarna inte förstår syftet med förändringen. Att förstå syftet med förändringen är en 

avgörande framgångsfaktor för att förändringsprocessen ska lyckas. Således kan motstånd 

uppfattas som något främjande för förändringsarbetet när personalen har en större förståelse 

för vad förändringen kan ha för konsekvenser.  

   

5.2 Metoddiskussion 

Genom en kvalitativ metod där vårt urval var chefer inom den kommunala sektorn kunde vi 

göra en jämförelse med det empiriska materialet och befintlig teori för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Frågeställningarna besvarades i vårt analys- och resultatkapitel. Det 

utmärkande med resultatet är de mönster som vi har kommit fram till utifrån det empiriska 

materialet. Ett genomgående mönster vi kom fram till är att ledaren bör ta hänsyn till att de 

arbetar med människor under ett förändringsarbete. Därför är en fungerande kommunikation 

viktig för att skapa förståelse hos personalen. När ledaren är lyhörd skapas goda 

förutsättningar för att förändringen ska lyckas. I sitt sätt att leda personalen vid ett 

förändringsarbete ska ledaren kunna anpassa sitt ledarskap utifrån personalens behov som 

påverkas av situationen organisationen befinner sig i. Det är även viktigt att vara ute i god tid. 

Önskvärt är att det finns tillräckligt med tid för att införa förändringen, men verkligheten ser 

oftast inte ut så. Det bör ändå finnas tillräckligt mycket tid för att genomföra förändringen i 

den takt som behövs för att personalen ska hinna anpassa sig till förändringen. Efter avslutad 

förändring är det viktigt att personalen i organisationen är medvetna om hur resultatet med 

förändringen har blivit för att kunna dra lärdom av erfarenheterna och lyckas ännu bättre med 

kommande förändringar.   

 

Under utförandet av denna studie har vi stött på vissa problem. Det var inte lätt att få tag på 

informanter. Många av de informanter som vi kontaktade hade svårigheter med att boka in ett 

intervjutillfälle eftersom de var väldigt upptagna under denna period. På grund av en god 

planering har skrivprocessen hållit sig inom tidsramen även fast det förekom olika orsaker 
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som medförde längre tidsåtgång än planerat. De informanter som deltog i vår studie hade en 

lång erfarenhet av att arbeta på en chefsposition. Erfarenheterna sträckte sig från 10 år till 33 

år. Våra intervjupersoners erfarenhet bidrar till att studiens material får bättre kvalitet. 

Informanterna hade olika bakgrund och olika roller vilket förbättrar kvaliteten för resultatet 

eftersom vi kan få en djupgående förståelse av fenomenet förändringsarbete. 

 

Utifrån våra frågeställningar har vår slutsats givit ett informativt resultat eftersom vi har fått 

en ökad förståelse för hur förändringsarbete kan se ut. Eftersom förändringsarbete är så 

komplext i verkligheten är det en fördel att ha haft möjlighet att få information från 

verksamma personer i ledningspositioner. Ämnet vi har valt är dagsaktuellt eftersom 

samhället förändras hela tiden. En organisation som inte förändras och följer med 

utvecklingen kan stöta på svårigheter med att överleva. Uppsatsens upplägg handlar om hur 

förändringsarbete kan genomföras. De som läser detta kan få en ökad förståelse i hur ett 

lyckat förändringsarbete kan genomföras och vad de bör försöka undvika. I denna studie går 

det att bekräfta i tidigare studier att det kommer uppstå motstånd i någon form när 

förändringsarbete bedrivs, därför är det viktigt att vara införstådd med att ett motstånd kan 

förekomma.  

 

Vi anser att förändringsarbete är komplext även om det finns mallar för hur det ska utföras. 

Hur förändringsarbetet ska utföras beror på situationen och detta medför ett stort ansvar för 

personerna som leder förändringen. IP1 talade om en situation då hen fick uppdrag som 

konsult eftersom ordinarie chef inte klarade av att anpassa sig till den rådande situationen. 

Detta är ett exempel på när en individ misslyckas med att göra en korrekt analys av 

situationen. Utifrån det kan vi dra slutsatsen om att det inte är lätt att göra en korrekt analys 

samt anpassa sin ledarstil till rådande situation. 

  

5.3 Förslag till vidare studier 

Denna studies empiri utgörs av erfarenheter från chefer som jobbar inom den kommunala 

sektorn, därmed saknar denna studie information kring förändringsarbete utifrån 

ledningsperspektiv i andra organisationer i Sverige. Det skulle därför vara intressant att göra 

en större och mer övergripande studie som inkluderar andra arbetsplatser än den kommunala 

sektorn. Studien belyser även faktumet att det mestadels är medarbetarna som utför det 

operativa förändringsarbetet. I vår studie saknas ett medarbetarperspektiv på hur ett lyckat 

förändringsarbete bör bedrivas. Därför tror vi att det skulle berikat den befintliga kunskapen 

om förändringsarbete ifall någon gjorde en studie som undersökte medarbetarperspektivet och 

utgick ifrån våra upptäckter om vad ledare tycker leder till ett lyckat förändringsarbete. Det 

vore intressant att se ifall medarbetare inom den kommunala sektorn delar ledningens åsikter 

om hur ett lyckat förändringsarbete bör utföras.  

Ett annat förslag på vidare studier är att inrikta en studie på att se skillnader mellan olika 

chefsnivåer, vi har utifrån vår empiri skapat oss förståelsen att synen på förändringsarbete är 

annorlunda beroende på vilken chefsnivå intervjupersonen befunnit sig på. Det vore intressant 

att läsa en studie vars syfte var inriktat på att belysa skillnaderna mellan chefer på olika nivåer 
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gällande synen på hur förändringsarbete bör genomföras. En sådan studie skulle kunna bidra 

till den gemensamma förståelsen av förändringsarbete i forskarvärlden.  

    

 



 

41 

 

Referenslista  

 

Ahrenfelt B (2013): Förändring som tillstånd - Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i 

företag och organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Alvesson M & Sveningsson S (2008): Förändringsarbete i organisationer - om att utveckla 

företagskulturer. Malmö: Liber. 

 

Alvesson M (2015): Organisationskultur och ledning. Stockholm: Liber. 

 

Angelöw B (2010): Framgångsrikt förändringsarbete: om individ och organisation i 

förändring. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Bamford D R & Forrester P L (2003): "Managing planned and emergent change within an 

operations management environment" [Elektronisk]. International Journal Of Operations & 

Production Management. Vol 23, No 5, pp 546-564. Tillgängligt: 

http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/014435703104718

57 (2018-02-12) 

 

Beer M & Nohria N (2000): “Cracking the Code of Change” [Elektronisk]. Harvard Business 

Review, Vol 78, No 3, pp 133–141. Tillgängligt: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=eef1a728-b3e1-4844-

ad4d-916b2ecc42ed%40sessionmgr4010 (2018-02-12) 

 

Bryman A (2016): Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. 

 

Burnes B (2004a): “Emergent change and planned change: Competitors or allies? The case of 

XYZ Construction” [Elektronisk]. International Journal of Operations & Production 

Management, Vol 24, No 9, pp 886–902. Tillgängligt: 

http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/014435704105521

08 (2018-02-17) 

 

Burnes B (2004b): “Kurt Lewin and the planned approach to change: a reappraisal” 

[Elektronisk]. Journal of Management Studies, Vol 41, No 6, pp 977-1002. Tillgängligt: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x (2018-02-19) 

 

Choi M & Ruona W (2011): “Individual Readiness for Organizational Change and Its 

Implications for Human Resource and Organization Development” [Elektronisk]. Human 

Resource Development Review, Vol 10, No 1, pp 46-73. Tillgängligt: 

http://journals.sagepub.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdf/10.1177/1534484310384957 

(2018-02-12) 

 

Corbin J & Strauss A L (2008): Basics of qualitative research: techniques and procedures for 

developing grounded theory. London: SAGE. 

http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/01443570310471857
http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/01443570310471857
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=eef1a728-b3e1-4844-ad4d-916b2ecc42ed%40sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=eef1a728-b3e1-4844-ad4d-916b2ecc42ed%40sessionmgr4010
http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/01443570410552108
http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/01443570410552108
http://www.emeraldinsight.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdfplus/10.1108/01443570410552108
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x
http://journals.sagepub.com.bibproxy.kau.se:2048/doi/pdf/10.1177/1534484310384957


 

42 

 

 

Granberg O (2011): PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Hersey P; Blanchard K H & Johnson D E (2013): Management of organizational behavior: 

leading human resources. Boston: Pearson. 

 

Jacobsen D & Thorsvik J (2014): Hur Moderna Organisationer Fungerar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Karlsson J Ch (2008): Den smidiga mellanchefen - och andra motståndsberättelser. Malmö: 

Gleerups. 

 

Kotter JP (1995): “Leading Change: Why Transformation Efforts Fail” [Elektronisk]. 

Harvard Business Review, Vol 73, No 2, pp 59-67. Tillgängligt: 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d78e7bfe-f4d0-4bb4-9ec9-

1a0beee177ae%40sessionmgr4007 (2018-02-15) 

 

Olsson H & Sörensen S (2011): Forskningsprocessen: Kvalitativa Och Kvantitativa 

Perspektiv. Stockholm: Liber.  

 

Scott W R (2003): Organizations: Rational, Natural, And Open Systems. Upper Saddle River: 

Prentice Hall. 

 

Vetenskapsrådet (2017): Forskningsetiska principer. Tillgängligt: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (2018-04-25) 

 

Waddell D & Sohal A S (1998): "Resistance: a constructive tool for change management" 

[Elektronisk]. Management Decision, Vol 36, No 8, pp 543-551. Tillgängligt:  

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00251749810232628 (2018-02-12) 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d78e7bfe-f4d0-4bb4-9ec9-1a0beee177ae%40sessionmgr4007
https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=d78e7bfe-f4d0-4bb4-9ec9-1a0beee177ae%40sessionmgr4007
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00251749810232628


 

 

 

Bilaga 1 

Information före intervjun:  

Så ser upplägget ut: Vi börjar med bakgrundsfrågor. Går vidare med att fråga om erfarenheter 

av konkreta förändringar. Det sista området i intervjun behandlar dina åsikter om hur man ska 

hantera förändringar.  

 

Är det okej att vi spelar in intervjun?  

Information om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Syftet med vår studie är att belysa området förändringsarbete utifrån ledningsperspektivet 

inom offentlig sektor. 

Ni får naturligtvis avbryta intervjun utifall att behovet uppfylls.  

 

Intervjuguide: 

- Kan du beskriva din yrkesroll? 

- Hur har din karriärväg sett ut? 

- Hur länge har du arbetat i en arbetsledande roll? 

- Vill du berätta lite om ditt nuvarande arbete? 

- Hur är det lämpligt att introducera personal inför kommande förändringar? 

- Hur skapade man förståelse för att förändringen var viktig för organisationen? 

- Vilket förändringsarbete som ni har lett har varit mest intressant enligt er?  

Hur gick förändringsarbetet tillväga? Före under och efter? 

Vad var din roll i förändringsarbetet?  

Hur blev det? 

Varför blev det så? 

Hur reagerade personalen till förändringen?  

Har ni varit med om motgångar som inte är personalrelaterade? 

- Vilket förändringsarbete har varit mest betydande för organisationen? 

Hur gick förändringsarbetet tillväga? 

Vad var din roll i förändringsarbetet? 

Hur blev det? 

Varför blev det så? 

Hur reagerade personalen till förändringen? 

Har ni varit med om motgångar som inte är personalrelaterade? 

Följande frågor behöver inte nödvändigtvis ha att göra med föregående svar.  

- Hur anser ni att man som ledare/chef ska uppträda under en förändringsprocess? 

- Hur såg sammanhållningen ut bland personalen i genomförandet/ledningen under 

utförande processen?  

- Enligt din uppfattning, var alla överens om vad förändringen skulle medföra? 

- Vad krävs enligt din mening för att ett förändringsarbete ska uppnå önskat resultat?  

- Vad bör undvikas vid direktion av ett förändringsarbete? Vad ser du som hinder vid 

pågående förändringsarbete?  

- Hur ska man göra för att en förändring ska bli en del av organisationens normer och 

värderingar? 

- Finns det något ni vill tillägga som vi inte har berört? 


