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 i 

Sammanfattning 

Motstånd mot förändring är ett fenomen som behandlas inom många 

vetenskapliga discipliner så som psykologi, arbetsvetenskap och management. 

Forskning av motstånd har lång historia som kan dateras till början av 1900-talet. 

Nuförtiden genomförs ofta förändring inom organisationer som ett eller flera 

separata interna förändringsprojekt. Den typen av projekt kännetecknas av att 

fokus är riktat inåt, mot den egna organisationen. När det gäller projektledning, 

förekommer begreppet motstånd ofta i samband med interna förändringsprojekt. 

Därmed har frågan om motstånd blivit alltmer aktuell också inom 

projektledningsfältet.  

Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera vad som har forskats på, 

och publicerats om, motstånd mot interna förändringsprojekt ur projektledarens 

perspektiv under perioden januari 2000 till januari 2013. 

Studiens metod var en systematisk litteraturstudie där litteratursökningen skedde 

inom fyra databaser: PsycINFO, Science Direct, Emerald och Business Source 

Premier. Den inledande sökningen gav 1 106 artiklar. Materialet reducerades först 

genom bortsortering av dubbletter. Ytterligare bortsortering skedde genom 

granskning av titel (urval 1), abstrakt (urval 2) och hela texten (urval 3 och 4). 

Sluturvalet bestod av två artiklar som senare kodades och analyserades med hjälp 

av en innehållslig idéanalys.  

Studiens resultat tyder på att endast en minimal del av forskningen om motstånd 

mot interna förändringsprojekt är skrivna utifrån projektledarens perspektiv. Inte 

någon av de två funna studierna problematiserar projektledarens placering vid 

sidan om den ordinarie hierarkiska strukturen. Det framgår dock att projektledare 

kopplar uppkomsten av motstånd till maktstrukturer inom företaget. Själva 

motståndet betraktas som en risk och därmed också som en faktor som kan 

påverka implementering av förändringsprojekt. De optimala strategierna att 

hantera motstånd innefattar enligt projektledare bland annat involvering av de 

anställda i projektet samt ökad kommunikation mellan ledningen och personalen. 

Dessa tekniker används för att underlätta förändringsprocessen genom att skapa 

förtroende mellan parterna och genom att tydliggöra meningen med förändringen 

för personalen. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

Nyckelord: projektledare, projektledning, motstånd mot förändring, interna 

förändringsprojekt, organisatorisk olydnad, systematisk litteraturstudie 
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Abstract 

Resistance to change is an important area of study in many disciplines, such as 

psychology, work science and management. The study of resistance to change has 

a long history, dating back to the early 20
th 

century. Nowadays, organizational 

change is typically implemented through internal change projects or programs. In 

this type of project attention is primarily directed inwards, within the 

organization. With regard to project management, internal change projects are 

often associated with resistance. Thus, resistance to change has become 

increasingly relevant in the project management field. 

The overall aim of this study was to evaluate and interpret all available research 

articles relevant to the field of employee resistance to organizational change 

projects, from a project manager's perspective. The studies included were 

published between Jan 2000 and Jan 2013. 

A systematic literature review was conducted by searching the following 

databases: PsycINFO, Science Direct, Emerald and Business Source Premier. The 

initial search yielded 1,106 potentially relevant articles. The material was first 

reduced by removing duplicates. Further data-extraction was carried out using 

inclusion/exclusion criteria and included screening based on evaluation of the 

title, the abstract and the full text. After the final review round, two articles were 

included and subsequently coded and analyzed using a contextual analysis of 

ideas. 

The result of this systematic literature review shows that there is a lack of 

scholarly research concerning how project managers experience resistance to 

internal change projects. Neither of the two studies found problematizes the 

project manager's position in the hierarchical structure. However, results from the 

present study suggest that project managers assume that there is a relationship 

between resistance and power structures within the company. From a project 

manager perspective, resistance is considered a risk factor in implementation of 

change projects. The optimal strategies to manage resistance include involving 

employees in the change process, and to improve workplace communication. 

These techniques are used to facilitate the change process by establishing trust 

between the parties, and by clarifying to the employees why the change is 

necessary. 

Lastly, some suggestions for future research are proposed. 

Keywords: project manager, project management, resistance to change, change 

projects, misbehavior, systematic literature review 

 





   

 v 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Tomas Jansson, vars dörr alltid stod öppen 

för uppmuntran och konstruktiv feedback under arbetet med denna uppsats. Vi 

uppskattar verkligen ditt engagemang och stöd. 

Vi vill också tacka Nils Svensson på Enklare Teknik för ovärderlig hjälp med tekniska 

frågor under sökprocessen. 

Karlstad, maj 2013 

Marie Karlsson och Monika Skotnicka Karlsson 

  



vi 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 2 

1.2 Problemdiskussion .............................................................................................. 3 

1.3 Syfte och förväntat resultat ................................................................................ 3 

1.4 Forskningsfråga ................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................................... 4 

1.6 Disposition ........................................................................................................... 4 

2 Teori ............................................................................................................ 5 

2.1 Vad är projekt? .................................................................................................... 5 

2.1.1 Definition och användning .......................................................................... 5 

2.1.2 Organisation ................................................................................................ 6 

2.1.3 Projektledarens maktbas ............................................................................ 8 

2.2 Vad är förändring? .............................................................................................. 9 

2.2.1 Vanliga indelningar och synsätt .................................................................. 9 

2.2.2 Kurt Lewin ................................................................................................. 10 

2.2.3 John P. Kotter ............................................................................................ 11 

2.2.4 Förändringsroller ....................................................................................... 13 

2.3 Vad är motstånd? .............................................................................................. 15 

2.3.1 De tidiga perspektiven på motstånd ......................................................... 15 

2.3.2 De nutida perspektiven på motstånd........................................................ 17 

2.3.3 Former av motstånd .................................................................................. 19 

3 Metod ........................................................................................................ 23 

3.1 Val av forskningsmetod ..................................................................................... 23 

3.2 Fördelar och nackdelar med den valda metoden ............................................. 23 

3.3 Inklusions/exklusionskriterier ........................................................................... 24 

3.4 Bias .................................................................................................................... 25 

3.5 Reliabilitet och validitet .................................................................................... 26 

3.6 Litteratursökning ............................................................................................... 26 

3.7 Urvalsprocessen ................................................................................................ 29 

3.8 Databearbetning ............................................................................................... 31 

3.9 Bedömning av artiklarnas metod och kvalitet .................................................. 32 

4 Resultat och analys .................................................................................. 34 

4.1 Artikelpresentation ............................................................................................ 34 



vii 
 

4.2 Motståndets egenskaper .................................................................................... 36 

4.3 Makt .................................................................................................................. 37 

4.4 Teknik ............................................................................................................... 38 

4.5 Metod och kvalitet............................................................................................. 39 

4.5.1 Fiedler ....................................................................................................... 39 

4.5.2 Lines .......................................................................................................... 40 

5 Diskussion ................................................................................................ 42 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................... 42 

5.2 Resultatdiskussion ............................................................................................. 43 

5.3 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................. 44 

Figurförteckning 

Fig.  1 Projektstrukturer (Källa: Youker 1977) .............................................. 7 

Fig.  2 Förändringsroller (Källa: Stummer & Zuchi 2010) .......................... 13 

Fig.  3 Former av motstånd (Källa: Bovey & Hede 2001) ........................... 21 

Fig.  4 Arbetsgången .................................................................................... 25 

Fig.  5 Sökprocessen ................................................................................... 30 

Fig.  6 Kodningsförfarandet ......................................................................... 31 



  

  



  

 2 

1 Inledning 

I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till vår studie. Vi presenterar även uppsatsens 

problemområde, forskningsfråga samt de avgränsningar vi valt att göra. Slutligen anges 

arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

Det finns många hyllmeter skrivet om organisationsförändringar och motstånd, 

med början i Taylorismen under slutet av 1800-talet ända fram till nutid. Under 

1900-talets början betraktades organisationer huvudsakligen som tekniska system. 

Det medförde att synen på förändring i organisationer var förenklad och 

mekanisk, där eventuella misslyckade förändringar ansågs bero på brister i 

organisering och i ledarskapet (Huzell 2005:18f.). Så småningom växte en annan 

syn på organisationer fram, där människan kom i fokus. Det ansågs inte längre 

vara tillräckligt att enbart förändra de tekniska systemen eftersom organisationer 

till stor del består av människor. En organisatorisk förändring borde därför 

innebära att också människan i organisationen måste förändras på ett eller annat 

sätt (Salminen & Lanning 1999). ”Motstånd mot förändring” som begrepp 

utforskades första gången i slutet av 1940- talet. Fenomenet kopplades då samman 

med de tekniska aspekterna av förändring, som till exempel lärande av nya 

arbetsuppgifter (Coch & French 1948).  

Även om arbetsplatsens sociala aspekter uppmärksammades i forskningen ganska 

tidigt, kring 1920-1930 inom human relation-rörelsen (se Roethlisberger & 

Dickson 2003 [1939]), dröjde det ytterligare några decennier innan fokus började 

läggas på den sociala aspekten av förändring. Kring 1950-talet hävdade Lawrence 

att varje förändring har både en teknisk och en social aspekt, och det är oftast den 

senare som påverkar uppkomsten av motstånd (Lawrence 1954).  

Runt 1950 började också projekt som arbetsform väckas till liv (Engwall 

1999:41f; Packendorff 1993:19). Förändring som genomförs i projektform, i den 

mening vi menar idag, har därmed en kortare historia än 

organisationsförändringar i stort. Det innebär att även om det finns mycket 

litteratur om att leda förändringar i organisationer är litteratur om att leda 

förändringar genom projekt mycket mindre vanligt. Vi kan också se att både 

motstånd och förändring fortfarande verkar vara aktuella forskningsområden. 

Något allmängiltigt givet ”recept” på hur motstånd fungerar och kan hanteras 

finns inte. Det finns dock vissa faktorer som ofta framställs i den nyare litteraturen 

som väsentliga för att lyckas med förändringar. Främst handlar det om vikten av 

att informera och involvera de som kommer att påverkas av förändringen, att hålla 

en öppen kommunikation och att planera för förändringen (se t.ex. Kotter 1996; 

McGreevy 2009; Cicmil 1999). 

Ämnet motstånd mot förändring behandlas nuförtiden inom flera discipliner, som 

exempelvis inom psykologin, inom management och inom arbetsvetenskapen. 

Perspektiven skiljer sig då inte helt förvånande åt. Psykologi lägger exempelvis 

störst fokus på människors reaktioner på förändring, där motstånd är en av de 

undersökta faktorerna (se t.ex. Oreg 2003). Inom management betraktas istället 

motstånd som en barriär för att genomföra framgångsrik förändring (se t.ex. 
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Cheng et al. 2007) och inom arbetsvetenskapen forskas exempelvis om 

motsättningar mellan ledning och linjen (se t.ex. Huzell 2005). Några vanliga 

fokuspunkter i sammanhanget är makt, politik och organisationskultur. Mestadels 

anses motstånd mot förändring vara något som måste ”hanteras” i meningen 

undvikas eller elimineras. En liten del av den nyare litteraturen intresserar sig 

dock för motstånd som en positiv kraft, som något som skapar dynamik i en 

slumrande verksamhet (se t.ex. Waddell & Sohal 1998; Piderit 2000). 

1.2 Problemdiskussion 

Det problemområde vi valt att skriva om är anställdas motstånd riktat mot interna 

förändringsprojekt som drivs inom moderorganisationen. I en ständigt föränderlig 

omvärld måste organisationer emellanåt exempelvis införa nya IT-system, utbilda 

personal och omorganisera för att effektivisera verksamheten. Samtidigt känner en 

del människor av olika anledningar ovilja mot förändring och tenderar att föredra 

status quo (Angelöw 1999:86). Eftersom organisationer består av människor möts 

interna förändringsprojekt därför ibland med misstänksamhet och motstånd. Av 

den anledningen finner vi det intressant att undersöka vad som skrivits om 

motstånd mot interna förändringsprojekt. 

Vi utgår från att det finns tre perspektiv när det gäller projektledning: 

verksamhetsledningsperspektivet, projektledningsperspektivet och den operativa 

arbetsnivåns perspektiv (Jansson & Ljung 2004:43f). Vid en inledande 

litteraturgenomgång blev det uppenbart för oss att den existerande forskningen 

fokuserar antingen på verksamhetsledningen eller på de anställda. Det 

mellanliggande perspektivet verkar vara lämnat tämligen obeaktat i den 

vetenskapliga diskussionen. Det är intressant eftersom projektledare ofta kommer 

i kläm mellan verksamhetsledningens krav och personalens förväntningar vid 

genomförande av förändringsarbeten (se t.ex. Marshall 2012). En studie pekar 

också på att projektledare som genomför förändring, särskilt de rekryterade från 

moderorganisationen, sällan använder färdiga förändringsmodeller (Hallencreutz 

2012). Sådana förändringsmodeller bestämmer i större eller mindre omfattning 

roller och ansvarsområden. I vissa fall tar de även hänsyn till bemötande av 

motstånd som ett separat steg (Predișcan & Sǎcui 2011). Häri ligger vår 

motivation för att utföra studien från ett projektledarperspektiv. 

1.3 Syfte och förväntat resultat 

Syftet med uppsatsen är att göra en inventering av kunskapsläget inom området 

motstånd mot interna förändringsprojekt ur ett projektledningsperspektiv. Enligt 

vår förståelse är empiriska studier vanligare än litteraturstudier inom 

projektledningsområdet. Vår förhoppning är därför att genom detta arbete kunna 

bidra genom att belysa eventuella luckor i forskningsfältet projektledning. Vi 

anser att det, för att veta var man är på väg, ibland kan vara en god idé att stanna 

upp och fundera på var man varit. 

1.4 Forskningsfråga 

Vilken forskning, med projektledar-perspektiv, finns om hantering av motstånd 

mot intern förändring? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att studera interna förändringsprojekt. Andra typer av projekt så som 

produktutvecklings-, marknads-, evenemangs- och kundorderprojekt (Ljung 2011) 

ligger således utanför denna studie. 

Vi fokuserar enbart på det vertikala motståndet som riktar sig från den operativa 

arbetsnivån uppåt i den hierarkiska strukturen inom en organisation. Det innebär 

att vi inte kommer att beröra horisontellt motstånd mellan två organisationer vid 

företagsfusioner och förvärv. 

Studien omfattar enbart öppna och dolda former av motstånd av informell 

karaktär. Vi utelämnar därmed formellt organiserat motstånd, som exempelvis 

fackligt organiserade aktioner. Undersökningen omfattar ej heller motstånd inom 

projekt, så som projektmedlemmars motstånd mot ledningens strategier. 

För ytterligare avgränsningar se urvalskriterier under rubrik 3.3. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: Detta kapitel har karaktären av en kort inledning till uppsatsarbetet. 

Läsaren ges här en introduktion till problembakgrunden, 

forskningsfrågan, uppsatsens syfte samt förväntat resultat.  

Kapitel 2: I detta kapitel framställs den teoretiska referensramen för 

undersökningen. Kapitlet består av tre separata delar som representerar 

de tre för uppsatsen relevanta områdena projekt, förändring och 

motstånd. 

Kapitel 3: I det tredje kapitlet presenteras studiens metod och dess styrkor och 

svagheter. Vidare ges också en ingående beskrivning av 

tillvägagångssättet vid studiens datainsamling och analys.  

Kapitel 4: I detta kapitel framställs resultaten av undersökningen, och en analys av 

insamlade data. Här förekommer också kritik av de analyserade 

texterna både när det gäller presenterade argument och den valda 

metoden.  

Kapitel 5: I det sista kapitlet presenteras studiens slutsatser. Diskussionen 

omfattar både de uppnådda resultaten samt studiens metod. 

Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 
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2 Teori 

Detta kapitel presenterar den teoretiska och begreppsliga referensramen för studien. I 

den första delen introduceras arbetsformen projekt, därefter behandlas organisatorisk 

förändring och slutligen ges en beskrivning av motståndets teori och historia. 

2.1 Vad är projekt? 

Det är inte en lätt uppgift att specificera vad ett projekt är och inte är. 

Projektbegreppet har haft olika innebörd genom tiderna, och även bland samtida 

forskare finns många variationer av hur projekt definieras. Här följer ett försök att 

fånga essensen genom presentation av vanliga beskrivningar, projektets 

organisering och några för området relevanta roller. 

2.1.1 Definition och användning 

Innan 1950-talet användes begreppet projekt synonymt med orden förslag eller 

plan. Det är således först under de senaste decennierna som projektbegreppet 

kommit att förstås som en avgränsad engångsuppgift (Engwall 1999:41f; 

Packendorff 1993:19). Projekt definieras i Nationalencyklopedin som en ” idé 

eller plan för uppnåendet av ett visst resultat” som ”allt mer kommit att användas 

om en arbetsuppgift som ska genomföras inom vissa givna ramar, t.ex. i fråga om 

tid och ekonomi” (www6). Denna beskrivning av projektbegreppet kan ytterligare 

specificeras genom Packendorffs definition som säger att projekt är en 

engångsuppgift med förutbestämt slutdatum eller leveransdatum, att det har ett 

eller flera prestationsmål och att det finns ett antal komplexa eller ömsesidigt 

beroende aktiviteter (1993:20) Utöver dessa faktorer uppges projekt ofta 

kännetecknas av särskild organisering, det vill säga att projektet befinner sig vid 

sidan av den ordinarie verksamheten (Gaddis 1959; Turner & Müller 2003). 

Kritik mot dessa försök att definiera projekt har dock framförts av Blomberg 

(2003) som hävdar att det är skillnad på ”prat” om projekt och de verkliga 

verksamheterna som går under benämningen projekt. När det gäller pratet, det vill 

säga den diskursiva nivån av projekt, råder det i forskarvärlden och i 

projektvardagen inga större oenigheter om vad projekt är, menar han. Det är i 

jämförelser av detta språkliga sätt att definiera projektbegreppet med vad som 

benämns som projekt i handling som skillnaderna i betydelse blir tydliga. Ibland 

stämmer uppgiften inte alls in på definitionerna ovan, men likväl används 

begreppet projekt för att beskriva den (2003:27ff). Blomberg framhåller därför att 

projekt bäst begrips genom att definiera vad projekt inte är. Han menar att genom 

att exkludera beståndsdelar snarare än inkludera blir det lättare att se och förstå 

projektverksamhetens relation till moderorganisationen (Blomberg 1998:77ff). 

Även Engwall (1999:123) har uppmärksammat skillnaden mellan 

projektbegreppet och hur det används i praktiken. Han hävdar därför att projekt 

inte kan förklaras med en övergripande definition, utan att ”projekt” bör ses som 

en begreppsfamilj. 

Ett sätt att bredda den allmänna projektdefinitionen och samtidigt förtydliga 

förståelsen för begreppet är att dela in projekt i olika projekttyper. Briner et al. 

(1991) delar in projekt i de tre typerna ”konkreta projekt”, ”temporära projekt” 

och ”öppna projekt”. Denna indelning görs beroende på konkretiseringsgraden av 

de förväntade resultaten, strukturerna, administrationen och styrningen. ”Konkreta 
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projekt”, som är vanliga inom exempelvis byggbranschen, har hög grad av 

formalisering och tydlig rollfördelning. De ”temporära projekten” sträcker sig 

över en kortare tidsperiod och har en mindre tydlig rollfördelning. Denna typ av 

projekt är vanlig vid genomförande av organisatoriska förändringar av olika slag. 

Den tredje projekttypen är så kallade ”öppna projekt”. Sådana projekt har inte en 

formell ledare utan består av en spontant bildad projektgrupp som samlas kring en 

”eldsjäl”. Ett ”öppet projekt” kan således bara existera under förutsättningen att 

medarbetarna har ett starkt intresse för uppgiften (Briner et al. 1991:66ff). 

För att komma ytterligare lite närmre ”pudelns kärna” avseende 

projektdefinitionen kan projektarketyper användas för att beskriva projekt. 

Projektarketyperna tar hänsyn till att projekt skiljer sig ifråga om uppgift och mål 

i olika verksamheter. Med hjälp av dessa tankemodeller kan därför strategier för 

ledning av arbetet lättare arbetas fram. Ytterligare en fördel med att använda dessa 

kategoriseringar av projekt är att det ger projektledare och ledning ett gemensamt 

språk för att kommunicera projektet. Några vanliga typer av projekt är 

produktutvecklings-, evenemangs-, marknads-, kundorder- och interna 

förändringsprojekt (Jansson & Ljung 2004:45ff). Den projektarketyp som den här 

studien fokuserar på är interna förändringsprojekt. Den typen av projekt syftar till 

att på något sätt förbättra moderorganisationen. Uppdragsgivare och mottagare av 

resultatet är med andra ord den egna organisationen. Exempel på uppgifter som 

kan utföras genom interna förändringsprojekt är implementering av nya tekniska 

system, interna utbildningssatsningar och omorganiseringar (Andersen 2006). 

2.1.2 Organisation 

Olika projekttyper ställer olika krav på ledning, planering och organisation 

(Andersen 2006:25). I projektledningslitteraturen går det att urskilja tre 

huvudsakliga typer av strukturer inom vilka projekt vanligen drivs (Alsène 1999). 

Samtliga strukturer har sina fördelar, men också nackdelar som kan fungera som 

potentiella källor till internt motstånd. 

Den första strukturtypen är den funktionella strukturen, det vill säga projekt som 

utförs i den befintliga funktionsorganisationen. Projektmedlemmarna arbetar i en 

sådan konstellation parallellt med projektet och sina ordinarie arbetsuppgifter. Det 

är ofta den enhet som har störst praktisk inblandning i projektuppgiften som 

tilldelas ansvaret för projektet (Alsène 1999). Det kan exempelvis innebära att 

omorganisationer läggs på HR-funktionen eller att IT-avdelningen tilldelas 

ansvaret för ett projekt som syftar till att implementera ett nytt IT-system. 

Projektledarrollen ligger i dessa exemplifierade fall på HR-chefen respektive IT-

chefen, och rapporterings- och beslutsvägarna är de samma för projektarbetet som 

för det ”dagliga arbetet”. Youker (1977) anger centraliseringen av specialist-

kunskaper som en av funktionsorganisationens styrkor. En nackdel med denna 

struktur är dock att det kan bli svårt för medarbetarna att veta hur de ska prioritera 

sina arbetsuppgifter (Alsène 1999). 

Ett annat sätt att organisera projekt på är i den rena projektstrukturen. Sådana 

projekt är helt fristående från moderorganisationen, och är således inte 

involverade i verksamhetens dagliga arbete. Projektmedlemmarna är istället 

antingen placerade i projektet på heltid eller alternerar mellan att arbeta i projektet 

och att arbeta med sina ordinarie uppgifter (Alsène 1999). Deltagarna i projektet 

har valts ut på grund av att hon/han har kompetens som är relevant för den 
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specifika projektuppgiften (Packendorff 1993:79). Projektledare i denna typ av 

struktur arbetar ofta, men inte uteslutande, heltid i projektet (Alsène 1999). 

Fördelen med den rena projektorganisationen är att en stark gruppkänsla utvecklas 

då alla insatser fokuseras ett och samma mål. Till projektstrukturens nackdelar hör 

att resurser fördelas på ett ineffektivt sätt eftersom vissa av funktionerna som 

finns i basorganisationen dubbleras. Ytterligare en nackdel är att 

projektmedlemmarna kan uppleva oro för att deras ordinarie uppgifter inte ska 

finnas kvar när projektet är över (Youker 1977). 

Den tredje typen av vanliga sätt att organisera projekt är att kombinera funktions- 

och projektorganisationer i vad som kallas matriser. En matris liknar 

projektstrukturen i många avseenden, men med den väsentliga skillnaden att 

projektmedlemmarna även fortsätter att rapportera till den enhetschef de 

rapporterar till i sitt ordinarie arbete (Alsène 1999). Det är inte heller 

nödvändigtvis så att alla projektmedlemmar ingår i projektet på grund av särskild 

expertis, utan ett kriterium för deltagande kan vara att alla avdelningar ska vara 

representerade (Packendorff 1993:80). En av fördelarna med detta sätt att 

organisera projekt är att projektmålen synliggörs i moderorganisationen, och vice 

versa (Youker 1977). Matrisorganisationen kan dock även medföra problem för 

projektmedlemmarna, exempelvis i form av motstridiga direktiv från 

projektledare och linjechefer. Det kan också leda till svårigheter för 

projektmedlemmarna att veta var de ska lägga sina lojaliteter om oförenliga 

intressen uppstår (Alsène 1999). 

Figuren nedan visar hur de tre strukturerna skiljer sig när det gäller hur stor del av 

de anställda som organiseras, samt att gränserna mellan dessa tre inte är absoluta: 

 

Fig.  1  Projektstrukturer (Källa: Youker 1977) 

En vanlig anledning till att projektarbetsformen, i någon av ovan nämnda 

strukturer, väljs för en given uppgift är att dess flexibilitet medger stora 

möjligheter att hantera förändringar i omgivningen (Backa et al. 2006). För vissa 

satsningar upprättas även program inom vilka uppgiften genomförs. Begreppet 

program används för att beskriva unika uppgifter som är större, mer komplexa och 

långsiktigare än projekt. Ett program består ofta av flera olika projekt och 

delprojekt (Engwall 1999:217; Lehtonen & Martinsuo 2008). 
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2.1.3 Projektledarens maktbas 

Det mest karaktäristiska i projektledarrollen är att den ligger utanför den ordinarie 

ansvars- och befogenhetshierarkin. Det i kombination med att projekt per 

definition är unika företeelser gör att det inte finns färdiga regler för hur 

projektledaren ska agera i alla situationer som uppstår under det enskilda 

projektets gång (Briner et al. 1991:25ff). Förutom tekniska färdigheter och goda 

ledaregenskaper behöver en bra projektledare därför kunna hantera politiska 

processer i organisationen för att få den makt att påverka som är nödvändig för att 

få ett lyckat resultat (Pinto 2000). 

En individs makt kan antingen härröra från hennes/hans personlighet eller komma 

från den position eller ställning hon/han har. Tre sorters makt som har betydelse 

för projektledares möjligheter att nå projektmålen är auktoritet, status och 

inflytande. Auktoritet kan också kallas positionell makt eller formell makt 

(Graham 1989 refererad i Pinto 2000). 

På grund av att projekt ofta finns utanför den traditionella linjestrukturen, är 

projektledarens positionella makt tämligen svag och därmed svår att hävda utanför 

projektgruppen. Projektledare har vanligtvis inte heller befogenhet att genomföra 

formella utvärderingar av projektmedlemmarnas prestationer, och saknar därmed 

möjlighet att påverka deras beteenden genom belöning och bestraffning. Eftersom 

projektledare inte har en stabil maktbas som bygger på formell auktoritet måste de 

utveckla andra metoder för att kunna påverka. Detta är nödvändigt inte minst för 

att kunna säkra de resurser från andra avdelningar som behövs för att nå 

projektmålen (Pinto 2000). 

Den andra vägen till makt går genom status. För att få hög status krävs att en 

person har en hög ställning i en grupp (www5). Såvida inte projektet är av mycket 

stort omfång och dignitet, vilket sällan är fallet i vanliga interna 

förändringsprojekt, har projektledaren inte heller mycket statusmakt att luta sig 

mot. I avsaknad av även denna form av makt behöver projektledare därför lägga 

mer fokus på att utveckla mellanmänskliga färdigheter. Kunskaper i exempelvis 

nätverkande, konflikthantering och förhandling blir viktiga verktyg för att nå 

projektframgång. Dessa kompetenser ger den tredje typen av makt, inflytande. 

Inflytande är en informell makt-typ som i högsta grad är kopplad till individen. 

Inflytande kan ofta härledas till karisma eller personlighet, men även 

expertiskunskaper ger inflytande. Exempelvis kan en person med unika kunskaper 

inom ett område ha stort inflytande på gruppen även om den formella makten är 

liten (Pinto 2000). 

Eftersom organisatoriska förändringar innebär störningar i maktfördelningen inom 

organisationen finns det en överhängande risk att många personer blir oroliga över 

framtiden och sina maktpositioner. En befattning som kan påverkas i detta 

avseende är linjechefen. Hon eller han kan därför reagera med misstänksamhet 

mot förändringsprojekt, och se projektledaren som en konkurrent (Pinto 2000). 

Ofta stammar ansträngda förhållande mellan projektledare och linjechefer från att 

de har olika intressen när det gäller verksamhetens resurser. Linjechefer har 

ansvaret för de personella resurserna exempelvis när det gäller administration, 

motivation och utbildning. Det medför ibland att linjechefer ser sig som 

“resursägare” med allt för stor betoning på ägare. Deras uppgift i förhållande till 

projektverksamheten är i själva verket att planera resursförsörjningen och att förse 
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projekten med de resurser som behövs för att genomföra projektmålen. 

Projektledaren, som är beroende av de funktionella resurserna för att kunna utföra 

sin uppgift, kan å sin sida bli blind för den ordinarie verksamhetens behov av 

resurser (Pitagorsky 1998). Projektledaren upplever att hon/han inte har den 

auktoritet som behövs avseende basorganisationen, medan linjechefen upplever 

att projektledaren inkräktar på hennes/hans territorium (Youker 1977). En 

underliggande källa till konflikter mellan linjechefer och projektledare kan därför 

sägas vara ömsesidig brist på helhetsperspektiv över verksamheten. För att 

undvika onödiga slitningar mellan dessa två roller är det viktigt att projektledare 

och linjechefer har en god kommunikation och klar roll- och ansvarsfördelning 

(Pitagorsky 1998). Youker (1977) sammanfattar rollerna som att projektledaren 

ansvarar för vad som ska göras, medan linjechefen ansvarar för hur det ska göras. 

2.2 Vad är förändring? 

Här ges läsaren en övergripande genomgång av hur förändring förklaras inom 

forskningsvärlden. Inledningsvis presenteras vanliga perspektiv och typer av 

förändringar som behandlar olika skeden i förändringsprocessen. Därefter ges en 

mer ingående beskrivning av några forskare och teorier som på något sätt varit 

tongivande inom förändringsforskningen. 

2.2.1 Vanliga indelningar och synsätt 

Van de Ven och Poole (1995) fann genom en omfattande litteraturstudie att det 

inom forskningen används ett stort antal teorier, inom olika discipliner, för att 

förklara hur förändringsprocesser går till och varför förändring uppstår i 

organisationer. Van de Ven och Poole formulerade utifrån dessa observationer 

fyra grundläggande teorier1 för ändamålet: livscykelsteorier, evolutionsteorier, 

teleologiska teorier och dialektiken. Var och en av dessa teorier bygger på olika 

uppfattningar om förändring när det gäller vilka mekanismer som frambringar 

förändring och vilka orsaksförhållanden som kan förklara processerna. 

Enligt livscykelteorin är förändring organiskt framväxande, ofrånkomliga 

skeenden som bygger på logiska sekventiella händelser. Denna teori används för 

att förklara förändring som uppstår naturligt i organisationen och styrs av ett 

förbestämt regelverk (Van de Ven & Poole 1995). 

Evolutionsteorin bygger på uppfattningen att människor och organisationer drivs 

av konkurrens om knappa resurser. Förändring sker under dessa omständigheter 

genom slumpvisa upptäckter och genom att endast de bästa utvecklingarna blir 

bestående. Synen på förändringar är att de består av små, ackumulativa ändringar 

som är bundna till nuvarande system. Denna teori används ofta för att beskriva de 

globala förändringarnas inverkan på organisationer (Van de Ven & Poole 1995). 

Den teleologiska teorin utgår från att organisationer består av samarbetsvilliga 

individer som drivs av att uppnå förbestämda mål. Denna teori är lämplig att 

använda när förändringen som studeras sker i en organisation där individerna är 

villiga att genomföra förändringen, där målet är tydligt angivet och samtliga 

inblandade är eniga om vilka strategier och vilka resurser som behövs för att nå 

                                                           
1
 Van de Ven och Poole valde att kalla dem motorer istället för teorier, för att inte blanda ihop dem 

med de studerade teorierna (1995). 
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detta mål. Till denna skola hör de flesta modeller om strategisk planering (Van de 

Ven & Poole 1995). 

Dialektikens huvudprincip är att allting genererar sin motsats, och motsättningar 

är förutsättningar för ett nytt, bättre läge. Endast antiteser i skepnaden av motstånd 

eller synteser i form av upplösandet av konflikter kan medföra de kvalitativa 

språng förändring innebär (Van de Ven & Poole 1995). 

Dessa fyra teorier är idealtyper och är som sådana givetvis mycket tillspetsade. 

Vanligen är teorier om förändring en kombination av flera av dessa perspektiv 

(Van de Ven & Poole 1995). 

Ytterligare en klassificering som kan underlätta förståelsen för förändring är att 

dela in fenomenet i första och andra ordningens förändring2. Denna indelning görs 

med fokus på vilket resultatet av förändringen är. En förändring som görs inom 

ramen för det befintliga systemet, och utvecklar och modifierar mönster snarare 

än förändrar dem, kallas första ordningens förändring. Inbyggt i systemet finns en 

basidé om att hur saker och ting gjorts tidigare ska ange hur de ska göras även i 

framtiden. Den första ordningens förändring ändrar kort sagt inte organisationens 

sätt att tänka och agera. Den andra ordningens förändring däremot är en 

förändring som är så stor att den medför att systemet i sig förändras i grunden. I 

en sådan förändring avviker man från gamla antaganden och skapar något helt 

nytt (Watzlawick et al 1978:25, Van de Ven & Poole 1995). För att knyta an till 

de fyra idealteorierna kan livscykels- och evolutionsteorierna sägas behandla den 

första ordningens förändring, medan teleologiska teorier och dialektiken 

behandlar den andra ordningens förändringar (Van de Ven & Poole 1995). 

2.2.2 Kurt Lewin 

Lewin utformade under 1940-talet teorier om förändring i sociala system som 

kommit att ha stor betydelse för forskning inom området (Huzell 2005:29). 

Lewins forskning är ett tydligt exempel på vetenskapligt arbete som faller under 

den dialektiska idealteorin. Den teori som Lewin kom att kalla fältteorin 

karakteriseras av tanken att det inom organisationer finns två mot varandra 

stående krafter. De stödjande krafterna arbetar för att främja förändringen medan 

hindrande krafter motsätter sig förändringen. När det råder jämnvikt mellan dessa 

krafter kan ingen förändring genomföras. Detta tillstånd benämner Lewin 

kvasistationärt tillstånd (”quasi-stationary equilibrium”). Den faktiska 

förändringen kan ske först när den sammanlagda styrkan av de stödjande krafterna 

är större än den sammanlagda styrkan av de hindrande krafterna (Lewin 1947). 

Med dessa förhållanden som grund skapade Lewin en trestegsmodell för 

förändringsprocessen.  

Det första steget i modellen Lewin utformat är processen att lösgöra den 

nuvarande situationen, det vill säga tillståndet av jämnvikt eller status quo. Detta 

uppluckrande steg benämner Lewin upptinandefasen (”unfreezing”). Lewin menar 

att det inte tjänar någonting till att fokusera på den enskilda individen eftersom 

hon påverkas av grupptryck. Därför måste fokus läggas på gruppnivå, och dess 

                                                           
2
 Samma indelning gjordes också av Van de Ven & Poole (1995) under benämningarna 

”prescribed” och ”constructive” förändring. I förehavande uppsats används dock begreppen första 

och andra ordningens förändring. 
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normer och roller (Lewin 1947). Upptiningen kan ske genom att öka de stödjande 

krafterna så att fokus leds bort från beteenden som finns i den nuvarande 

situationen, men framför allt måste de hindrande krafterna minskas (Cummings & 

Worley 2008:24 ). För att göra detta kan ledaren av förändringen försöka motivera 

deltagarna genom att förbereda dem för förändringen och göra dem medvetna om 

behovet av förändringen. Det är också viktigt att det önskade resultatet av 

förändringen klargörs för alla inblandade (Angelöw 1999:128). 

Steg två i Lewins trestegsmodell handlar om rörelse (”moving”). Syftet med detta 

steg är att flytta målet till en ny nivå av jämvikt. Åtgärder som kan underlätta 

detta steg är att hjälpa de anställda att inse att status quo inte är bra för dem och 

uppmuntra dem att se problemet ur en annan synvinkel och att arbeta tillsammans 

i strävan efter ny och relevant struktur (Cummings & Worley 2008:24 ). 

Det tredje steget i Lewins trestegsmodell för beteendeförändring är stabilisering 

(”refreezing”). Detta steg måste ske efter det att förändringen har genomförts för 

att den ska upprätthållas över tiden. Stabiliseringen är avhängig att människor 

fattar ett beslut om faktiskt handlande. Lewin menar att det finns två orsaker till 

att beslut medför stabilisering av förändringen. Dels tenderar människor att hålla 

fast vid sina beslut och dels finns en vilja att inte avvika från gruppens 

gemensamma beslut (Lewin 1947). Omfrysningssteget är viktigt eftersom det är 

här de nya värderingarna integreras i befintliga värderingar och traditioner 

(Cummings & Worley 2008:24 ). Om detta steg inte tas är det högst troligt att 

förändringen blir kortlivad och att de anställda återgår till gamla beteenden. Syftet 

med omfrysning är sålunda att stabilisera den nya jämvikten genom att balansera 

den stödjande kraften och den hindrande kraften (Lewin 1947). 

Lewins trestegsmodell har fått viss kritik för att vara allt för stiliserad och statisk 

(se t.ex. Kanter et al.1992:10; Alvesson & Sveningsson 2008:248f). Anhängare av 

Lewin hävdar dock att denna kritik bottnar i brist på förståelse för hur modellen 

ska användas (se t.ex. Burnes 2004). 

2.2.3 John P. Kotter 

Även Kotter (1996) har utvecklat en normativ modell för förändringsprocesser. 

Hans åttastegsmodell är en utveckling av Lewins tämligen generella teori 

(Cummings & Worley 2008:24), och består i korthet av följande praktiska 

åtgärder: 

1) Upprätta en känsla av angelägenhet. Undersök hur organisationen står sig 

mot konkurrerande verksamhet, och identifiera potentiella risker. Utlös 

kriser och ta bort extravaganser som privatplan och dylikt för att ta ner 

människor på jorden och utrota självbelåtenhet. Människan kommer inte 

att förändras om hon inte kan se behovet av att göra det (Kotter 

1996:29ff). 

2) Skapa en vägledande koalition. Sätt samman en grupp med makt och 

förtroendeinflytande i organisationen som kan driva förändringen. Se till 

att gruppen känner tillit till varandra och samarbetar bra (Kotter 

1996:60ff). 

3) Utveckla vision och strategi. Genom att skapa en genomförbar vision av 

vad förändringen handlar om motiveras de anställda, samt ges en 

gemensam riktning att arbeta mot (Kotter 1996:75ff). 
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4) Kommunicera förändringsvisionen. Kommunicera varför förändringen 

behövs och hur den ska uppnås. Tänk på att kommunikation går åt två håll, 

lyssna också på dem som berörs av förändringen (Kotter 1996:93ff). 

5) Dela ut befogenheter. Bredda verksamheten genom att ta bort strukturella 

hinder för de anställdas handlingsfrihet. Ingjut en känsla av kontroll hos 

medarbetarna genom att erbjuda dem utbildning och genom att engagera 

dem i förändringsarbetet (Kotter 1996:109ff).  

6) Skapa kortsiktiga vinster. Se inte bara till de långsiktiga målen, utan 

uppmärksamma också vikten av att skapa kortsiktiga framgångar på 

vägen. De kortsiktiga resultaten ska vara påtagliga, otvetydiga och ha ett 

tydligt samband med förändringsarbetet (Kotter 1996:123ff).  

7) Befäst vinster och producera mer förändring. Skapa momentum för 

förändring genom att bygga på de uppnådda framgångarna. Utveckla 

medarbetarna och gör dem till förändringsagenter (Kotter 1996:137ff).  

8) Förankra de nya inställningarna i företagskulturen. För en långsiktig 

framgång är det nödvändigt att förändringarna befästs i strukturerna och 

kulturen. Om detta inte görs ordentligt finns en risk att organisationens 

medlemmar återgår till gamla vanor (Kotter 1996:151ff).  

Kotters modell, som bygger på hans personliga erfarenheter, har kritiserats för att 

inte vara underbyggd av empirisk och teoretisk bevisning. Kritiken grundas på att 

inga referenser till andra teorier eller forskare finns angivna i Kotters verk (se t.ex. 

Kelman 2005:32). Detta faktum inspirerade Appelbaum et al. (2012) att ta sig an 

uppgiften att göra en litteraturstudie för att söka efter studier som syftar till att 

testa Kotters modell. Resultatet av deras undersökning visade att få sådana studier 

gjorts, av andra än Kotter själv. Däremot, visar deras arbete, finns det i andra 

studier och teorier gott stöd för modellens olika delar. Appelbaum et al. 

konstaterar att modellen trots svag validitet är flitigt använd, både av forskare och 

yrkesverksamma inom förändringsledning. Även om de i sin undersökning kunde 

peka på vissa svagheter bedömer de ändå modellen vara trovärdig i stort (2012). 
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2.2.4 Förändringsroller 

Att leda en förändring innebär ofta att leda projekt (Caldwell 2004). För att kunna 

följa kommande resonemang är det dock viktigt att ha i åtanke att en intern 

förändring inte nödvändigtvis måste genomföras i projektform. 

Precis som med projektbegreppet råder viss begreppsförvirring även kring de 

olika roller som finns i förändringsarbeten, i projekt och i program. Stummer och 

Zuchi (2010) har gjort en studie av olika roller i förändringsarbete där de bland 

annat konstaterar att forskningslitteraturen bjuder på många olika rolldefinitioner 

och begrepp inom förändringsområdet (se figur 2). 

Comparison of change roles 

Role 
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et al. 
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Fig.  2  Förändringsroller (Källa: Stummer & Zuchi 2010)3 

Stummer och Zuchi (2010) menar att en klarare beskrivning, avgränsning och 

fördelning av rollerna underlättar informationsflödet eftersom strukturerna för 

kommunikation i och mellan program, projekt och moderorganisationen då 

tydliggörs. Därmed ökar förutsättningarna för att information riktas åt rätt person, 

så att ingen vare sig drunknar i överflödig information eller går miste om 

information relevant för sin roll. En tydligare rollfördelning medför också att både 

projekten och programmen som driver förändringen å ena sidan och förändringen 

i stort å andra sidan får den ledningsmässiga uppmärksamhet som krävs för att 

genomföra förändringen på ett effektivt sätt. Stummer och Zuchi (2010) har därför 

föreslagit ett antal förtydligade beskrivningar av roller i förändringsarbete, av 

vilka vi valt att lyfta fram några som vi anser har betydelse för denna studie. 

I ett internt förändringsarbete innehar en så kallad ”change owner”, 

förändringsägare, en viktig roll, då det är denne som bland annat ansvarar för den 

strategiska planeringen av förändringen. Det åligger också förändringsägaren att 

se till att resultatet av förändringen är i linje med verksamhetens övergripande 

                                                           
3
 Eftersom vi inte tagit del av originalkällorna i tabellen har vi utelämnat dessa referenser i vår 

källförteckning. För fullständig referens hänvisar vi till Stummer och Zuchi (2010). 
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strategier och vision. ”Change owners” finns i organisationens högsta ledning, och 

i egenskap av förändringsägare har denna person makt att avbryta en intern 

förändring om hon/han finner det berättigat (Stummer & Zuchi 2010). 

En ”change manager”, eller förändringsledare, ansvarar för det operativa arbetet 

med förändringen. Hon eller han ska överse alla processer i den totala 

förändringen, och svara för att övergångar mellan program/ projekt i förändringen 

går smidigt (Stummer & Zuchi 2010). 

En person som tilldelats rollen ”change agent” har till uppgift att arbeta med 

förändringsarbetets interaktion med de anställda i företaget. Hon eller han 

förmedlar information om förändringen och fungerar som en slags ambassadör 

som kommuniserar nyttan av exempelvis omstruktureringen eller 

implementeringen av ett nytt IT-system till medarbetarna. Tillsammans med 

förändringsledaren hanterar en ”change agent” också eventuellt motstånd från de 

anställda (Stummer & Zuchi 2010). 

Organisationsförändringar kan också helt eller delvis genomföras genom projekt 

eller program. I de fall den interna förändringen genomförs i projektform, 

antingen i enstaka projekt eller i program, tillkommer naturligtvis fler roller. Vi 

kommer inte att redogöra för samtliga projektroller här, men två projektroller som 

är av vikt i förehavande studie är projektägare och projektledare. Projektägaren 

och programägaren har i grunden samma uppgift som förändringsägaren, det vill 

säga att hon/han har ansvar för de strategiska besluten samt avgör start och stopp 

av en förändring. Skillnaden mellan de tre rollerna kan något förenklat sägas ligga 

i att projektägaren fattar strategiska beslut med det enskilda projektets mål i 

åtanke, programägaren fattar beslut efter vad som är strategiskt lämpligt för 

programmet, medan förändringsägaren fattar strategiska beslut med hänsyn till 

hela förändringen i verksamheten, det vill säga samtliga delprojekt och program 

(Stummer & Zuchi 2010). 

Även förändringsledarrollen, programledarrollen och projektledarrollen har 

liknande funktion som varandra, men med olika mål och sysslor. I en 

verksamhetsförändring som består av flera projekt har varje projektledare ansvar 

för ledningen av det operativa arbetet inom sitt projekt, medan programledaren 

har ansvaret för det operativa arbetet inom ”sitt” program i de fall sådana finns. 

Förändringsledaren har ansvaret för att det operativa arbetet med förändringen i 

moderorganisationen, i alla projekt och i alla program fungerar som helhet 

(Stummer & Zuchi 2010). 

Inte sällan innehar en person flera roller. Stummer och Zuchi (2010) hävdar till 

och med att det är önskvärt, eftersom det både håller nere antalet personer direkt 

involverade i projektet och att det underlättar informationsflödet i 

förändringsarbetet. 

Denna genomgång har förklarat varför likhetstecken inte satts mellan 

förändringsarbete och förändringsprojekt i arbetet med denna litteraturstudie. Den 

har också gett en förklaring till varför uppsatsförfattarna ibland behövt göra 

omtolkningar av begrepp som används i de artiklar som omfattas av studien. 

Exempelvis har sådana omtolkningar behövts när vad som benämns ”change 

agent” i en artikel har kunnat förstås som ”project manager” enligt de definitioner 

som presenterats här ovan.  
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2.3 Vad är motstånd? 

Så långt i teoriavsnittet har läsaren bland annat fått en insikt i vad projekt är och 

vad förändring kan vara. Det finns dock fortfarande några frågetecken om 

motstånd som behöver rätas ut. Varför uppstår de hindrande krafterna som Lewins 

teori hänvisar till? Vem gör motstånd och vilka uttryck kan motståndet ta? Om 

detta handlar kommande avsnitt. 

2.3.1 De tidiga perspektiven på motstånd 

Frederic Winslow Taylor (2005[1911]) var grundaren av den så kallade scientific 

management-skolan. Han var en av de första forskarna att upptäcka att anställda 

ofta på medvetet sätt höll tillbaka arbetet så att produktionen begränsades. 

Orsakerna till motstånd ansåg Taylor vara många. Han utgick från tesen att varje 

arbetare kännetecknas av lathet och en vilja att arbeta så lite som möjligt. 

There is no question that the tendency of the average man (in all walks of life) is 

toward working a slow, easy gait and that it is only after a good deal of thought and 

observation on his part or as a result of example, conscience, or external pressure 

that he takes a more rapid pace. (Taylor 2005[1911]:18) 

Det var dock inte bara lathet som styrde arbetarnas beteende, enligt Taylor. Deras 

begränsade arbetsinsats var resultatet av medveten beräkning av hur mycket de 

skulle arbeta för att inte förändra situationen på arbetsplatsen, exempelvis genom 

att överskrida standarden för produktionen. Taylor kallade fenomenet för 

”soldiering”, och enligt honom existerar det i alla företag. Han menade att dessa 

regler om att upprätthålla nuläget gick i arv från de äldre och mest erfarna 

arbetarna till de nyanställda. Taylor påpekade att arbetarnas motstånd oftast är en 

reaktion på dåligt ledarskap där ledningen inte förstår arbetarnas intressen. En bra 

ledare skulle enligt Taylor väcka arbetarnas engagemang i arbetet genom att visa 

möjligheterna till både bättre ekonomisk belöning, kortare arbetstid, bättre 

arbetsmiljö samt personligt intresse i deras arbetssituation. För att hantera 

situationen på bästa sätt skulle arbetarnas behov tillfredsställas samtidigt som 

höga vinster för företaget skulle garanteras. Lösningen var enligt honom att öka 

produktionsnivån genom att förändra arbetsätten och betalningsformerna. Ett av 

hans förslag var att dela in arbetet i mindre, individuella uppgifter som varje 

arbetare skulle utföra inom en given tidsperiod. Det skulle resultera i en ökning av 

arbetstempot som i sin tur skulle leda till att de anställda kunde utföra samma 

arbete under färre timmar. Därigenom skulle arbetarna kunna ha kortare arbetstid 

men ändå få samma lön (Taylor 2005[1911]:20ff). Det är här viktigt att påpeka att 

Taylor uppfattade motstånd som arbetarnas rationella svar på de krav som 

ledningen ställde, och att detta svar var motiverat av det egna ekonomiska 

intresset (Huzell 2005:20ff). 

Under 1920-talet fortsatte forskningen om arbetarnas beteende genom det så 

kallade human relation-perspektivet. Motståndsfenomenet togs upp bland annat av 

Roethlisberger och Dickson (2003[1939]). Deras förklaring till att motstånd 

uppstår skilde sig från den förklaring som Taylor tidigare föreslagit. Nu var det 

inte det ekonomiska intresset som drev arbetarna till att hålla ner produktions-

nivån, utan informella sociala normer som fanns inom fabriken. Enligt 

undersökningen som Roethlisberger och Dickson utförde i Hawthornefabriken var 

arbetarna övertygade om att varje avvikelse från normen när det gällde utfört 
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arbete skulle resultera i negativ förändring, exempelvis i form av uppsägningar. 

För att behålla den existerande produktiviteten utvecklade de anställda därför ett 

internt system av sociala regler för hur de skulle förhålla sig till arbetet i fabriken. 

Dessa förhållningsregler omfattade att inte arbeta för mycket så att normen 

överskreds, att inte arbeta för lite så att det räknades som maskning, att inte 

skvallra till överordnade, att inte hålla distans till sina arbetskamrater och att inte 

fjäska för ledningen. Alla dessa sociala normer syftade till att upprätthålla 

existerande status quo, att hålla ledningen borta från inblandning och att stärka 

gruppen inifrån (2003[1939]:522ff). Denna omfattande studie tog också upp en 

annan aspekt: arbetarnas missnöje till jobb baserades på rutiner. Enligt författarna 

innebär rutiner inom organisationen att arbetarna kan utföra arbetet snabbt och 

utan engagemang. Det leder till att de har för mycket tid att tänka på personliga 

problem som kan ha negativ inverkan på utförandet av arbetsuppgifterna (ibid s. 

331ff). Ackroyd och Thompson menar att human relations-skolan betraktade 

motstånd som resultatet av gruppsentimentalitet och grupptryck, brist på 

kommunikation eller åtskiljande mellan de formella och de informella 

organisatoriska strukturerna (1999:33). Sammanfattningsvis är förändring således, 

enligt human relations-perspektivet, någonting positivt och stimulerande på 

individuell nivå. Det är de starka sociala normerna som finns inom företaget som 

tvingar individen att göra motstånd för att inte förändra den kollektiva situationen. 

Begreppet ”motstånd mot förändring” utforskades första gången i artikeln 

”Overcoming resistance to change” skriven av Coch och French 1948 (Dent & 

Galloway Goldberg 1999). Undersökningen genomfördes i Harwood 

Manufacturing Corporations pyjamas-fabrik, och författarna ansåg att arbetarnas 

motstånd var ett av de största problemen inom produktionen. Coch och French 

fokuserade på anledningar till motstånd och strategier för att hantera det. Enligt 

dem var motståndet direkt kopplat till lärandet av nya uppgifter och uppkom alltid 

i den fasen av förändring där arbetarna befann sig mellan de gamla och nya 

rutinerna. Författarna påpekar också att motståndet oftast förekommer i grupper 

med stark samhörighet jämfört med de grupper av arbetare där ”vi-känslan” inte 

var utvecklad. Resultatet av deras undersökning indikerade att motstånd kan 

elimineras genom en bättre kommunikation och involvering av arbetarna i 

förändringsarbetet (1948:512ff).  

I början av 1950-talet skrev Paul R. Lawrence en artikel med titeln ”How to deal 

with resistance to change” (1954). Artikeln är viktig att nämna på grund av att den 

kritiserade tidigare forskning som sökte orsaker till motstånd i tekniska 

förändringar. En av dessa kritiserade studier var det tidigare nämnda arbetet av 

Coch och French (1948). Coch och Frenchs studie visade att uppkomsten av 

motstånd beror på de hårda faktorer som förändringen var kopplad till, exempelvis 

kravet att lära sig nya uppgifter. Lawrence menade istället att varje förändring har 

sina tekniska och sociala aspekter och det som arbetarna oftast gör motstånd mot 

är sociala förändringar som är kopplade till relationer och attityder inom företaget. 

Sociala förändringar förekommer enligt honom oftast tillsammans med de 

tekniska och därför är de ofta bortglömda. Vidare kritiserade han involvering av 

arbetarna i förändringsprocessen som en strategi att hantera motstånd. Enligt 

Lawrence är själva deltagandet en känsla som är omöjlig att skapa utifrån, genom 

att till exempel möjliggöra för arbetarna att delta i möten angående förändring. 

Istället pekade han bland annat på det faktum att förändring oftast är tidskrävande 
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och ledningen som påtvingar arbetarna att snabbt arbeta med nya rutiner själv 

orsakar motstånd (den här tanken utvecklar senare bl.a. Kotter 1996). Därmed 

trodde Lawrence att motståndet inte förekommer naturligt, utan är effekten av ett 

dåligt ledarskap och är möjligt att överkomma (Lawrence 1954). 

De tidiga texterna, oavsett om de betraktade motstånd som rationellt eller 

irrationellt svar på organisatorisk förändring, kännetecknades av synsättet att 

motstånd är av negativ karaktär. Även om Lawrence (1954:49) nämnde att ”signs 

of resistance can serve as a practical warning signal in directing and timing 

technological changes” sågs motstånd i de tidiga perspektiven i huvudsak som en 

fiende som måste undvikas eller elimineras om det uppstår. De första noteringarna 

om att det kan finnas positiva krafter bakom motstånd kommer från 1970-talet 

(Waddell & Sohal 1998). Mer om det positiva motståndet kommer i de nutida 

perspektiven. 

2.3.2 De nutida perspektiven på motstånd 

Nuförtiden finns enligt Huzell (2005) tre perspektiv att studera arbetarnas 

motstånd från: det organisationsteoretiska perspektivet, det arbetssociologiska 

perspektivet och det poststrukturalistiska perspektivet. 

Det organisationsteoretiska perspektivet (organizational behaviour, OB) hämtar 

mycket inspiration från den psykologiska skolan som betraktar motstånd som 

effekten av irrationella, individuella rädslor för förändring. Enligt OB-

perspektivet uppkommer motstånd som ett helt naturligt svar på förändring, som 

kommer ur att människor söker stabilitet och känner sig trygga med rutiner. 

Motstånd är ur denna synvinkel ett problem som kan hanteras, till exempel genom 

bra ledarskap, utvecklad kommunikation och motivation (Huzell 2005:31ff). 

Atkinson (2005) hävdar exempelvis att motstånd förekommer som en norm vid 

varje organisatorisk förändring och är kopplat till att människor har svårt att 

lämna gamla rutiner. Enligt honom ska man istället för att prata om motstånd som 

negativ kraft försöka att omdefiniera det, och se det som en naturlig och sund 

respons som måste hanteras (Atkinson 2005). Synen på motstånd och dess 

hantering som ett problem förekommer ofta vid beskrivning av 

förändringsmodeller. Kotter betraktar inte motstånd som en separat kategori i sin 

åttastegsmodell, utan menar att en dålig ledning under förändringsprocessen leder 

till slöseri med resurser och missnöjda och frustrerade arbetare. Kotter anser att 

förändringarna ofta påtvingas arbetarna utan att hänsyn tas till att det tar tid för 

människor att byta rutiner. Att försöka tvinga människor att anpassa sig leder bara 

till att de reagerar med starkare försvarsställning (Kotter 1996:11ff). Även om 

begreppet motstånd bara nämns ett par gånger i Kotters modell lägger den stort 

fokus på arbetarnas situation och deras beteende under förändring. Den blev 

därför utgångspunkten till vidare reflektioner om varför förändringar misslyckas 

så ofta (se t.ex. Aiken & Keller 2009). Problemet med OB-perspektivet är enligt 

Huzell (2005) att arbetarnas negativa reaktioner framställs som tillfälliga 

acklimatiseringsproblem till förändringen. Hon menar att ingen hänsyn tas till 

själva förändringen och dess inflytande på arbetarnas arbetssituation (Huzell 

2005:31ff).  

Det andra perspektivet som Huzell lägger fram är det arbetssociologiska 

perspektivet där den centrala punkten är maktrelationen mellan ledningen och de 

anställda. Enligt detta perspektiv är motstånd inte direkt kopplat till förändring 
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utan är fast förankrat i relationen mellan ledning och arbetare som befinner sig i 

en permanent konflikt. Huzell förtydligar att motstånd inte är ”något som 

uppkommer i samband med förändring av organisationer, utan är inbäddat i 

organisationer i ett kapitalistiskt samhälle” (2005:35). Ledarens roll i detta 

perspektiv skiljer sig från ledarrollen i det tidigare nämnda OB-perspektivet. 

Enligt det arbetssociologiska perspektivet ska de som befinner sig på mellannivå i 

det hierarkiska systemet inte koordinera den komplexa arbetsprocessen, utan 

snarare bevaka om arbetarna anstränger sig tillräckligt så att processen ger 

tillräckligt mycket produkter som senare kan omvandlas till kapital (Ezzamel et al. 

2001). Inom det arbetssociologiska synsättet ligger således fokus på 

produktionsnivån4.  

Kontrollen av arbetarna är också i fokus inom det tredje aktuella perspektivet, det 

så kallade poststrukturalistiska perspektivet. Huzell uppger att i nutida 

organisationer sker arbetarnas anpassning och samtycke genom konstant 

övervakning och påtryckning från organisationens sida. Som hon säger: 

”Resultatet är att anställda nuförtiden antingen identifierar sig med 

organisationens (och ledningens) mål eller har små möjligheter att motstå på 

grund av övervakning (kulturella eller tekniska) i olika former” (2005:44). Från 

den ena sidan betyder det att arbetarna oftast väljer att dölja sitt missnöje och 

därför uppstår motstånd inte i synliga former, på den andra sidan uppstår de 

former av motstånd som faktiskt är orsakade av det styrande systemet. Jämfört 

med det tidigare nämnda OB-perspektivet som baserades på den psykologiska 

traditionen som uppfattar motstånd som naturligt och irrationellt svar på 

förändring, kommer orsaken till motståndet i det poststrukturalistiska perspektivet 

utifrån, från den trängande miljön. Förutom det fyller motståndet enligt de 

poststrukturalistiska forskarna ytterligare funktioner än att bara ge uttryck för sitt 

missnöje. Det är enligt Huzell kopplat till identitetsfrågor och arbetarna som är 

den aktiva delen som genom handling (eller medveten brist på handling) skapar 

sin egen identitet (2005:45f). Mycket handlar här om maktstrukturer som finns 

inom organisationen, men denna makt har fler dimensioner än de som går att 

upptäcka inom det arbetssociologiska perspektivet. Det handlar inte längre om att 

ha makt över produktionen, utan snarare om makten över arbetaren.  

Utifrån de tre ovan nämnda perspektiven kan vi urskilja olika faktorer kopplade 

till uppkomsten av motstånd: från det dåliga ledarskapet under 

förändringsprocessen och individuella sätten att reagera på förändring, till olika 

maktstrukturer inom företaget, både över arbetsprocessen och över arbetaren. 

Till sist är det intressant att notera att det till de tre perspektiven på motstånd 

under senare tid tillkommit litteratur som betraktar motstånd som positiv respons5 

(Se t.ex. Waddell & Sohal 1998; Piderit 2000; Courpasson et al. 2012). Piderit 

                                                           
4
 Alla former av organisatorisk olydnad förekommer dock inte som motstånd enligt det 

arbetssociologiska synsättet. Paulsen påpekar t.ex. att maskning eller ”det tomma arbetet” i det 

kapitaliska företaget inte längre är någon form av hot, och påverkar inte nödvändigtvis 

produktiviteten. Därför behöver det inte alltid vara betraktat som motstånd (2010).  

5
 Vissa noteringar med positiva aspekter av motstånd förekom också tidigare, dessa var dock oftast 

endast korta reflektioner inom den ledande diskursen som uppfattade motstånd som ett negativt 

fenomen (se Lawrence 1954). 
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(2000) påpekar till exempel att forskare ofta fokuserar på arbetarnas beteenden 

utan att titta närmare på de bakomliggande skälen, som faktiskt kan vara positiva. 

Enligt henne betraktar litteraturen om förändringsprocesser människors sätt att 

reagera för enkelt och delar det helt enkelt i positivt och negativt utan att titta på 

den komplexa karaktären och i bredare kontext. Courpasson et al. (2012) påpekar 

istället den positiva makten som motståndare innehar. Motstånd är enligt honom 

en form av att söka olika lösningar som kan leda till positiv förändring inom 

företaget. De som gör motstånd har en stor mängd av informell makt som kan 

påverka beslut från verksamhetsledningen (ibid). 

2.3.3 Former av motstånd 

Vissa forskare pekar på att motstånd är svårt att hantera just på grund av de olika 

former det kan yttra sig i. Atkinson skriver så här om fenomenet: 

The nature of resistance is that, generally speaking, we do not experience it 

actively and publicly. Its presence is often displayed covertly, even passively. If 

resistance were displayed in a very forthright manner we could deal with it 

logically, the same way we would deal with objections. But resistance often shows 

up in different and unexpected ways. (Atkinson 2005) 

I början av 1990-talet sökte Tucker efter de mest förekommande negativa 

formerna av respons hos personer som är missnöjda med sitt arbete eller sin 

arbetsplats. De vanligaste avvikande beteendena var skvaller, konfrontation av 

överordnade, uppsägning, tolerans (inte visa missnöje), stöld från företaget, 

sabotage och ovilja att samarbeta. Tuckers undersökning visade att arbetarnas 

missnöje nästan aldrig resulterar i våldsamheter och inte heller använder arbetarna 

de möjligheter som finns att visa sitt missnöje med hjälp av lagstiftning och 

regelverk, exempelvis genom formella procedurer existerande inom företaget. 

Författarna ansåg att arbetsmiljön nuförtiden har blivit mindre vänligt inställd till 

de formella, organiserade formerna av motstånd. Det påverkar att arbetarna oftast 

väljer de informella formerna av motstånd alternativt försöker att dölja sitt 

missnöje (1993). Motstånd kan bestå av många sorters beteenden, från tidsslöseri, 

frånvaro från jobbet, sabotage till skämt och stöld (Ackroyd & Thompson 1999). 

Däremot behöver inte de olika ovan nämnda formerna av beteende vara kopplade 

till förändring. 

Människor kan reagera på förändring på många olika sätt. Angelöw urskiljer fyra 

olika möjliga reaktioner vid påfrestande förändring. Först visar han på 

försvarsmekanismer som kan uppstå när människor betraktar förändring som en 

hotfull situation. Till försvarsmekanismer räknar han aggressivitet, förnekande6, 

misstänkliggörande7, ointresse, rationalisering8, regression9 och projektion10. Den 

                                                           
6
 Förnekande betraktar författaren som undvikande av de element av verkligheten som man anser 

som hotfulla (Angelöw 1999:29). 

7
 Misstänkliggörande betraktar författaren som ”att hysa misstro till de uttalade motiv som sägs 

ligga bakom förändringen” (Angelöw 1999:29). 

8
 Som rationalisering betraktar författaren situationen när: ”man konstruerar förklaringar och 

tankemönster som egentligen inte är verklighetsrelaterade för att därigenom lättare kunna klara av 

och acceptera förändringen” (Angelöw 1999:30). 
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andra typen av reaktion kallar författare för tilldelning av syndabocksrollen, det 

betyder enligt honom utpekning av andra som ansvariga för den oönskade 

situationen. Som tredje form anger författaren krisreaktioner där krisbegreppet 

betraktas i perspektiv av kontakter bland arbetarna samt arbetarna och 

organisationen. Till sist skriver författaren om förändringsstress11 som form av 

reaktion. Här urskiljer han fysiologiska reaktioner (ex. huvudvärk, 

skakningar/darrningar), känslomässiga och sociala reaktioner (ex. trötthet, 

osäkerhet, nervositet) och reaktioner på arbetsplatsen (ex. minskat intresse, 

passivitet, klagomål, missbruk, sjukfrånvaro) (Angelöw 1999:28ff). Inte alla av de 

urskiljda reaktionerna är motståndsformer, exempelvis på grund av att vissa 

reaktioner inte har form av beteende samt att de kan sakna intentionell karaktär. 

Ibland är det svårt att urskilja om organisatorisk olydnad är medvetet motstånd 

eller inte, och om det är kopplat till den organisatoriska förändringen. Ackroyd 

och Thompson påpekar att arbetarna kan bete sig illa på grund av många orsaker, 

sabotage kan exempelvis vara en form av motstånd och försök att ta över 

kontrollen inom företaget (arbetssociologiska perspektiv) eller vara ett uttryck för 

exempelvis uttråkning (1999:24f). Enligt Barnes har motstånd alltid formen av 

medveten opposition (Barnes 2005 refererad i Junor et al. 2009). Om intentionell 

karaktär av motstånd skriver också andra författare (se t.ex. Bovey & Hede 2001; 

Paulsen 2010). Samtidigt som inte alla former av organisatorisk olydnad har 

karaktär av motstånd, har heller inte alla former av motstånd olydnadskaraktär 

(Prasad & Prasad 1998 refererad i Shamsudin 2006). 

                                                                                                                                                               
9
 Regression betyder att ” individen antar beteende eller tankemönster som var karaktäristiskt för 

tidigare utvecklingsskeenden” (Angelöw 1999:30). 

10
 Projektion betyder här ” att lägga ansvaret för ett skeende, som man själv är delaktig i , på 

andra” (Angelöw 1999:30). 

11
 Stress definierar här Angelöw som ”särskild relation mellan individen och omgivningen som av 

individen värderas som påfrestande eller överskrider dennes resurser och därmed riskerar dennes 

välbefinnande” (1999:36). 
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Olika former av motstånd kan vara mer eller mindre öppna, samt ha mer aktiv 

eller passiv karaktär (se figur 3).

 
Fig.  3  Former av motstånd (Källa: Bovey & Hede 2001) 

Bovey & Hede har i matrisen ovan sammanställt olika former av beteenden som 

kan klassificeras som stödjande av förändring (support) samt de som har 

motståndskaraktär (resistance). Både stödjande former av beteende och motstånd 

kan yttra sig i synliga och dolda former. På samma sätt kan både motstånd och 

stöd delas in i aktivt respektive passivt beteende. Författarna lägger stort fokus på 

om det finns avsikt bakom handlingen eller ej (Bovey & Hede 2001). 

Ackroyd och Thompson påpekar att motstånd kan vara orienterat i fyra 

inriktningar: mot tid (t.ex. maskning eller frånvaro), arbete (t.ex. sabotage), 

produkt (t.ex. stöld) eller identitet (t.ex. skämt) (1999:25). 

Det är inte bara beteende som kännetecknas av motstånd. Bringselius pekar på att 

man idag vid studier av motstånd brukar titta på former av motstånd, det vill säga 

hur det yttrar sig, istället för att titta djupare på det som hon kallar ”innehållet” 

(content). Det handlar om vad människor gör motstånd mot, exempelvis effekten 

av den implementerade förändringen eller sättet på vilket själva förändringen 

genomförs. Genom att närmare studera motståndsinnehållet kan vi enligt 

Bringselius också bedöma om handlingen har funktionell eller dysfunktionell 

karaktär. För att kunna undersöka motstånd, föreslår hon, bör forskaren titta på 

både innehållet, kontexten och de orsaker som ligger bakom detta fenomen 

(Bringselius 2008:11ff). 

OVERT COVERT

(openly expressive behaviour)

         Oppose

(concealed behaviour)

ACTIVE

(originate action)

PASSIVE

(not acting, inert)

Support:

         Agree

         Accept

Resistance:

         Ignore

         Withdraw

         Avoid

Support:

         Give in

         Comply

         Support

         Co-operate

Resistance:

         Observe

         Refrein

         Wait

Resistance: Resistance:

         Stall

         Dismantle

         Undermine

Support:

ELEMENTS: ELEMENTS:

ELEMENTS: ELEMENTS:

         Argue

         Obstruct

Support:

         Initiate

         Embrace
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Det är viktigt att skilja motståndsformer (”symptomen” på motstånd) från 

orsakerna bakom dem (Bovey & Hede 2001). Angelöw pekar på att människors 

syn på förändring skiljer sig beroende på deras tidigare förändringserfarenheter 

från barndomstiden till den nutida situationen inom organisation. Det förklarar 

enligt honom varför vissa reagerar entusiastiskt och ser förändring som en 

utmaning medan andra känner sig hjälplösa eller uppfattar förändring som ett hot 

(Angelöw 1999:86). Orsaker eller anledningar till motstånd enligt de aktuella 

perspektiven att titta på motstånd nämnde vi tidigare, däremot är det viktigt att 

påpeka att de kan skilja sig åt beroende på vilken position i företagshierarkin 

arbetarna befinner sig i. Enligt Jones et al. har den hierarkiska positionen koppling 

till subjektiva upplevelser av förändring (2008). Kanter et al. (1992) nämner tre 

separata grupper inom organisationen som på olika sätt berörs av förändring. 

Högst i den hierarkiska linjen befinner sig de som vill att förändring genomförs 

(Kanter kallar dem för förändringsstrateger). I mitten står de som ska genomföra 

förändringen (förändringsledare) och i botten arbetare på operativ nivå 

(förändringsmottagare). Kanter et al. hävdar att de två sistnämnda grupperna 

upplever förändring sämre samt känner större rädsla inför det jämfört med 

förändringsstrategerna (Kanter et al. 1992 citerad i Jones et al. 2008). 

På grund av att förändringsprocesser inom organisationen kan ha olika riktningar 

kan man urskilja både horisontellt och vertikalt motstånd. Vertikalt motstånd är 

inriktat uppåt genom den hierarkiska linjen (operativ nivå - ledningen). Däremot 

finns det också horisontellt motstånd som kan förekomma till ex. vid fusion av två 

företag. Där den andra parten som motstånd är inriktat mot, befinner sig på 

samma hierarkiska nivå. Båda de formerna av motstånd kan, men behöver inte 

existera samtidigt t.ex. vid fusioner kan motståndet inrikta sig både mot ledningen 

samt personalen i det andra företaget (Bringselius 2008:251ff). 

I denna studie betraktar vi motstånd som ”everything that employees do or think 

that their superiors do not want them to do or think” (Karlsson 2011:17). Denna 

breda definition omfattar alla former av organisatorisk olydnad, men vi vill ännu 

en gång påpeka att uppsatsen enbart omfattar de beteenden som förekommer 

under förändringsprojekt. I vår studie lägger vi fokus på motståndet som kommer 

från operativa arbetarens sida uppåt (vertikalt motstånd) mot ledningen. Samtidigt 

avgränsar vi oss till studier som presenterar projektledarens perspektiv på 

motstånd och förändring. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod och diskuterar dess styrkor och svagheter. 

Läsaren ges också en ingående beskrivning av tillvägagångssättet vid studiens 

datainsamling och analys. 

3.1 Val av forskningsmetod 

Syftet med denna uppsats är att inventera vad som skrivits om motstånd i interna 

förändringsprojekt ur projektledares perspektiv mellan 2000-2013. Den valda 

metoden för att utföra detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Det är en 

form av forskning som oftast förekommer inom medicin som vetenskaplig 

disciplin (Olsson & Sörensen 2009:87). I varje forskningsområde där mer och mer 

vetenskapliga texter publiceras finns dock ett behov av en översikt och 

inventering av kunskapsläget (Backman 2011:71). Av den anledningen finner vi 

det befogat att utföra denna undersökning genom att använda nämnda metod.  

I en systematisk litteraturstudie utgår forskaren från en tydligt formulerad fråga 

som besvaras genom inventering och analys av all relevant kunskap som rör 

denna frågeformulering (Forsberg & Wengström 2003:26ff). Syftet med att 

genomföra denna form av undersökning kan vara att sammanfatta all tillgänglig 

data inom vissa frågor, att hitta eventuella luckor inom vissa forskningsområden 

eller att bygga grunden för nya forskningsinsatser (Kitchenham 2004). Vi hoppas 

att, genom att välja denna metod för att undersöka motstånd från ett visst 

perspektiv, kunna peka på eventuella brister samt bygga en bra bas för vidare 

forskning. 

3.2 Fördelar och nackdelar med den valda metoden 

Systematiska litteraturstudier skiljer sig från allmänna litteraturstudier i det att de 

utförs på ett systematiskt sätt. Det betyder att systematiska litteraturstudier baseras 

på en tydligt definierad sökstrategi utformad med målet att finna all relevant 

litteratur inom ett givet område. Hela sökningen dokumenteras på sådant sätt att 

läsaren kan följa hela processen och ha möjlighet att själv ta del av de analyserade 

texterna (Kitchenham 2004). Forskare påpekar att systematiska litteraturstudier 

kräver större arbetsinsatser än de allmänna litteraturgranskningar som görs i syfte 

att förbereda grunden för empiriska undersökningar. En systematisk 

litteraturstudie kräver tydlig organisering av arbetet på grund av den stora mängd 

text som måste läsas och analyseras. Eftersom hela sökprocessen också måste 

dokumenteras in i minsta detalj krävs en bra tidsplanering (Kitchenham 2004). 

En fördel med metoden är att en väl genomförd systematisk litteraturstudie griper 

över mer empiriskt material, baserat på olika former av empiriska undersökningar, 

än en allmän litteraturgranskning gör. Data insamlade genom systematiska 

litteraturstudier kan också senare sammanställas i meta-analyser (Kitchenham 

2004). 

En risk med användandet av denna metod är att med möjligheten att undersöka 

större mängd av litteratur, jämfört med allmän litteraturgranskning, ökar också 

risken för att biaser förekommer (Kitchenham 2004). 
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3.3 Inklusions/exklusionskriterier 

Studien inkluderar alla former av vertikalt motstånd som kommer från den 

operativa arbetsnivån och riktas mot ledningen. Artiklar som enbart behandlar 

motstånd från ledning, projektmedlemmar eller externa intressenter beaktades 

därför inte. Inte heller artiklar som behandlade andra typer av projekt än interna 

förändringsprojekt var av intresse för studien. Det innebär att forskning om 

evenemangs-, produktutvecklings-, marknads- och kundordersprojekt 

exkluderades. För att säkerställa att de studerade artiklarna var aktuell forskning 

inkluderades enbart artiklar publicerade mellan januari 2000 och januari 2013. 

Enbart vetenskapliga artiklar var aktuella för urvalet. Det innebär att 

avhandlingar, konferensmaterial och andra materialtyper exkluderades. 

Vetenskapliga artiklar kännetecknas av tillförlitlig publicering, vilket innebär att 

artikeln uppfyller de krav som ställs på vetenskaplig publicering och är publicerad 

i en vetenskaplig tidskrift (primärpublikation). Artiklarna ska också ha genomgått 

vetenskaplig kollegial granskning (så kallad ”peer review”). Dessutom ska 

artikeln vara tillgänglig för forskare utan restriktioner och finnas i databaser eller 

kataloger (Hanson 2002). Den språkliga avgränsningen motiveras av att svenska 

och engelska är de två språk båda uppsatsförfattarna behärskar. 

Sammanfattningsvis var kriterierna för att inkluderas i studien: 

 Projekttyp – interna förändringsprojekt  

 Motstånd – från linjen 

 Perspektiv – projektledarperspektiv 

 Tidsspann – publicerat 2000-2013 

 Materialtyp – vetenskapliga artiklar 

 Språk – svenska, engelska 

Med utgångspunkt i dessa kriterier utformades en arbetsgång för vår studie (se 

figur 4). 

 Sökning i de fyra databaserna PsycINFO, Business Source Premier, 

Science Direct och Emerald. 

 Bortsortering av dubbletter. 

 Urval 1. Bortsortering efter bedömning av titel och språk. 

 Urval 2. Bortsortering efter granskning av abstract. 

 Urval 3. Bortsortering efter granskning av fulltext. 

 Urval 4. Bortsortering efter två personers granskning och diskussion. 

 Kategorisering och analys av återstående artiklar, det slutliga urvalet. 
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Fig.  4  Arbetsgången 

3.4 Bias 

Bias är ett metodfel som kan förekomma vid insamling och analys av data. Detta 

metodfel kan leda till att materialet feltolkas (Burton-Jones 2009). Bias, eller 

förutfattade meningar, betyder att forskaren inte är tillräckligt objektiv gällande 

sina studieobjekt. Forskarens subjektiva tolkningar påverkar då resultatet av 

forskningen (Forsberg & Wengstöm 2003). 

Vid arbete med systematiska litteraturstudier måste forskaren ta hänsyn till 

förekomsten av så kallade ”publication bias”. Det är ett metodfel som uppkommer 

när positiva resultat av forskning publiceras oftare än negativa resultat. Ibland 

finns inga objektiva kriterier för att bedöma vad som kan anses som positivt 

respektive negativt. Den bedömningen baseras då helt på forskarens subjektiva 

uppfattning. Det kan enligt Kitchenham (2004) leda till ”systematic bias” i 

litteraturstudier, vilket innebär att samma fel i resultatet förekommer varje gång 

sökprocessen repeteras. 
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Genom att inte inkludera opublicerat material och annan grå litteratur12 i 

systematiska litteraturstudier föreligger därför en risk att ”publication bias” 

uppstår. Samtidigt så skulle inkluderandet av denna typ av litteratur medföra risk 

för andra typer av problem, då förstudier ibland ger resultat, och tolkningar av 

dessa resultat, som sedermera omvärderas. Ett mer effektivt sätt att undvika 

”publication bias” i systematiska litteraturstudier är därför att återupprepa 

undersökningen ofta (Parekh-Bhurke et al. 2011). 

För att minimera risken för ”publication bias” har vi i den aktuella studien sökt 

tidskriftsartiklar i fyra relevanta databaser, med hjälp av olika nyckelord. Artiklar 

som på grund av en redaktörs bias inte blivit publicerade i en tidskrift kan 

därigenom ändå ha kommit att inkluderas i studien om de publicerats i en annan 

tidsskrift. Dataextraheringen vid det sista urvalet artiklar utförde författarna 

separat, och därefter jämfördes och diskuterades resultaten. Det förfarandet 

minskar risken att personliga värderingar påverkat tolkningen. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

För att genomföra en bra studie, oavsett om den baseras på empiri eller 

litteraturstudier, är det viktigt att den valda metoden kännetecknas av hög 

reliabilitet och validitet. Hög reliabilitet betyder att samma resultat skulle erhållas 

om mätningen upprepades. Validitet betyder att det valda mätinstrumentet lämpar 

sig för att mäta just det fenomen som forskaren vill mäta (Svensson1996:210). För 

att uppnå hög reliabilitet och validitetsnivå i vår undersökning har vi vidtagit olika 

åtgärder under processen med att söka, granska och analysera materialet. 

Reliabiliteten stärktes genom att vi för sökprocessen avgränsade vi oss till 

publicerade data samt använde databaser tillgängliga genom 

universitetsbiblioteket. Vid granskningen av materialet använde vi tydliga 

inkluderings- och exkluderingskriterier, samt bedömde kvaliteten på varje studie 

som analyserades. Då hela sökprocessen dokumenterats och noga återgetts i text 

är undersökningen också möjlig att repetera, vilket talar för uppsatsens reliabilitet. 

För att kunna mäta det som avsetts, det vill säga vad som forskats om motstånd 

mot interna förändringsprojekt ur projektledarperspektiv, ansåg vi det vara viktigt 

att täcka in många olika discipliner och vetenskapliga journaler. Validiteten i 

förehavande studie stärktes därför genom att sökningarna gjordes i fyra olika 

databaser. 

3.6 Litteratursökning 

Motstånd som begrepp förekommer, som tidigare nämnts, inom olika discipliner. 

Vår litteratursökning skedde därför genom sökningar i de fyra databaserna 

Science Direct, Business Source Premier, PsycINFO och Emerald. Dessa 

databaser valdes för att de tillsammans täcker en stor del av de områden inom 

vilka artiklar relevanta för vår studie kan förmodas finnas. Sökningarna gjordes 

mellan 2013-02-25 och 2013-03-03. 

                                                           
12

 ”forskningspublikationer som inte har publicerats som kvalitetsgranskade artiklar eller 

monografier av ett förlag. Det kan t.ex. vara konferensbidrag eller rapporter. Utgivningen sker 

vanligen genom organisationer, institutioner eller myndigheter som inte har någon vanlig 

förlagsutgivning.” Kungliga biblioteket. Definitionsordlista (www7). 
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Science Direct 

Science Direct är en databas innehållande mer än 2 500 vetenskapligt granskade 

journaler och 11 000 boktitlar. Databasen ägs av Elsevier som är världens största 

utgivare av vetenskapligt material inom exempelvis medicin och teknik (www1). I 

sökningarna används trunkering med asterisk för att vidga begrepp. Exempelvis 

ger sökordet misbehav* träffar både på den brittiska stavningen ”misbehaviour” 

och på den amerikanska stavningen ”misbehavior”. Det engelska ordet ”to” är ett 

så kallat stopp-ord. Det innebär att för att kunna söka på ”resistance to change” i 

Science Direct krävs det att personen som söker tydliggör att hon vill ha med 

ordet i sökningen. Det görs genom användandet av klammerparanteser, 

exempelvis {resistance to change}. 

En orienterande sökning gjordes efter artiklar publicerade mellan år 2000 och nu 

med hjälp av sökkedjan ((change AND project) and (misbehav* OR resistance)). 

Den sökningen gav 154 619 träffar. En mycket stor andel av dessa träffar föreföll 

handla om medicinsk forskning, vilket indikerade att sökkedjorna behövde 

specificeras betydligt. Sökningarna trattades därför ner med hjälp av följande 

sökordskedjor: 

ALL({project manager}) and ALL({resistance to change}). 2000 - nu. Sökningen 

gav 132 träffar. 

 TITLE-ABSTR-KEY(project AND manage*) and TITLE-ABSTR-

KEY({resistance to change}). Journals. 2000-nu. Sökningen gav 11 träffar. 

Det totala antalet artiklar som inkluderades i studien från databasen Science 

Direct var därmed 143 stycken. 

Business Source Premier 

Business Source Premier innehåller mer än 2 200 vetenskapliga tidskrifter inom 

exempelvis områdena företagsekonomi, marknadsföring och ledarskap (www3). 

Inledningsvis gjordes provsökningar för att få en grov uppfattning om hur mycket 

granskat material om uppsatsämnet som publicerats i databasen mellan januari 

2000 och januari 2013. En provsökning på sökkedjan ((”project manag*”) AND 

(change)) gav exempelvis 1 156 träffar. I provsökningarna visade det sig också att 

i sökningskedjor där ordet ”dissent” användes blev det många träffar på artiklar 

som behandlade mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, lagstiftning och liknande 

områden. Vi valde därför att inte använda det sökordet i fortsättningen. Följande 

sökningar dokumenterades och granskades manuellt: 

(project*) AND (resistance*) AND (change*). Alla fält. Begränsningar: Peer 

reviewed, 2000-01-01–2013-01-31 = 151 träffar. Därefter exkluderades subjects: 

climatic changes, strength of materials, biodiversity, carbon dioxide, greenhouse 

gases, magnetic fields, alternative veterinary medicine, animals as carriers of 

disease, avocado, biomass energy, carbon dioxide mitigation, carbon fiber-

reinforced plastics, chemical detectors. = 53 träffar kvar. 

(“project manag*) AND (change) AND (resistance OR misbehavi*r). Alla fält. 

Begränsningar: Peer reviewed, 2000-01-01–2013-01-31 =22 träffar. 
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(“change project”) AND (resistance OR misbehav*). Alla fält. Begränsningar: Peer 

reviewed, 2000-01-01–2013-01-31 = 6 träffar. 

(management) AND (project*) AND (resistance OR misbehavi*r). Alla fält. 

Begränsningar: Peer reviewed, 2000-01-01–2013-01-31 = 99 träffar. Därefter 

exkluderades subjects: climatic changes, effect of high temperatures on metals, 

electronic apparatus & appliances – cooling, heatflux. = 40 träffar kvar. 

Det totala antalet artiklar som inkluderades i studien från databasen Business 

Source Premier var därmed 121 stycken. 

PsycINFO 

PsycINFO är en databas för forskning inom psykologi, beteendevetenskap och 

närliggande områden. Databasen omfattar internationellt publicerade artiklar från 

drygt 2 500 vetenskapliga tidskrifter (www2). En test-sökning gjordes efter 

engelska och svenska granskade artiklar publicerade 2000-2013 med sökorden 

”resistance to change”. Efter det att områdena (subjects) ”drug abuse”, ”autism”, 

”health care services”, ”schizophrenia” och ”alcoholism” exkluderats återstod 

1 209 träffar. Ytterligare en bred test-sökning gjordes på sökfrasen ”project 

manag*”. Även i denna sökning begränsades resultaten genom tillvalen ”peer 

reviewed”, publicerings-spannet 2000-2013 och språken svenska och engelska. 

Den sökningen gav 544 träffar. Dessa båda sökningar syftade till att ge en 

indikation på hur mycket material inom uppsatsens intresseområde som skulle 

kunna antas finnas i PsycINFO. Följande åtta sökningar kom att inkluderas i vår 

studie från denna databas: 

Advanced search: 

all (”project manager”) AND all (attitudes). Peer reviewed. 2000-01-01–2013-01-

31. Engelska och svenska. = 2 träffar. 

all (”change project”) AND all (attitudes). Peer reviewed. 2000-01-01–2013-01-31. 

Engelska och svenska. = 7 träffar. 

all (”organi*ational change”) AND all ((resistance OR misbehavi*r)) AND all 

(project). Peer reviewed. 2000-01-01–2013-01-31. Engelska och svenska. = 10 

träffar. 

all (”project management”) AND all ((resistance OR misbehavi*r)). Peer reviewed. 

2000-01-01–2013-01-31. Engelska och svenska. = 4 träffar. 

all (”project manag*”) AND all (change) AND all ((misbehav* OR dissent OR 

resistance)). Peer reviewed. 2000-01-01–2013-01-31. Engelska och svenska. = 5 

träffar. 

Basic search: 

“project manage*” AND change AND (misbehav* OR dissent OR resistance). Peer 

reviewed. 2000-2013. Engelska (inga svenska artiklar funna). = 47 träffar. 

”resistance to change” AND ” management”. Peer reviewed. 2000-2013. Engelska 

(inga svenska artiklar funna). = 273 träffar. 

ALL((”project manag*”) AND (change) AND (resistance OR misbehavi*r)). = 4 

träffar. 
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Det totala antalet artiklar som inkluderades i studien från databasen PsycINFO var 

därmed 352 stycken. 

Emerald 

Emerald är en global databas innehållande mer än 290 akademiska journaler. Alla 

artiklar i Emerald är granskade (peer reviewed) (www4). Den första sökningen 

gjordes på orden (project*) AND (resistance*) AND (change*) i alla fält och i alla 

källor. Sökningen begränsades till artiklar publicerade mellan 2000 och 2013 men 

resulterade ändå i för många träffar för att kunna visas. Nästa sökning såg därför 

ut på följande sätt: Content = All content, (project in All fields) and (resistance in 

All fields) and (change in All fields), between 2000 & 2013, inc. EarlyCite 

articles, inc. Backfiles content. Den sökningen resulterade i 4 919 träffar. Även 

det var ett för svårhanterligt antal, så därför justerades sökkedjorna ytterligare: 

(project in Abstract) and (resistance in Abstract) and (change in Abstract), 2000-

2013, inc. EarlyCite articles, inc. Backfiles content.= 25 träffar. 

Content = Journals, ("project manager" in All fields) and ("change project" in All 

fields) or ("internal change" in All fields), 2000-2013, inc. EarlyCite articles = 269 

träffar. 

Content = All content, (project* in All fields) and (resistance OR misbehavi*r in 

All fields) and (change in All fields), 2000-2013, inc. EarlyCite articles. Sökningen 

gav 6033 träffar. För att begränsa sökningen gjordes tillvalet att samtliga sökord 

skulle finnas med i artikelns abstract. Antalet träffar blev då 35. 

Content = Journals, ("organizational change" in All fields) and ("project manager" 

in All fields) and (resistance in All fields), 2000- 2013, inc. EarlyCite articles= 105 

träffar. 

Content = Journals, ("internal change" in All fields) and (project in All fields) and 

(resistance in All fields), 2000- 2013, inc. EarlyCite articles = 56 träffar. 

Det totala antalet artiklar som inkluderades i studien från databasen Emerald var 

därmed 490 stycken. 

3.7 Urvalsprocessen 

Sökningarna i databaserna resulterade i sammanlagt 1 106 artiklar. Samtliga dessa 

artiklar exporterades till referenshanteringsprogrammet Ref Works för vidare 

exportering till kalkylprogrammet Excel. Med hjälp av 

dubblettsökningsfunktionen i Excel kunde 200 av de artiklar som vaskats fram i 

databassökningarna sorteras bort. 

Det återstående antalet artiklar, 906 stycken, delades upp i två jämnstora delar. 

Studiens två författare ansvarade för urvalet av artiklar i varsin del. Hela 

urvalsarbetet gjordes med hjälp av tydliga urvalskriterier. Dessa på förhand 

bestämda kriterier (se kap. 3.3) syftade till att undvika att subjektiva bedömningar 

gjordes av författarna under urvalsprocessen. Eftersom materialet delats upp 

mellan författarna fungerade också kriterierna som en säkerhet för att allt material 

hanterades på samma sätt. 

I det inledande urvalet, urval 1, gjordes en bedömning av hur väl artikelns titel 

och språk överensstämde med urvalskriterierna till vår studie. Endast artiklar med 
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uppenbart avvikande innehåll sorterades bort. Exempel på titlar som valdes bort i 

detta skede var ”Adults with Asperger disorder misdiagnosed as schizophrenic” 

och ”Shaping cocaine abstinence by successive approximation”. 

Nästa steg i urvalsprocessen, urval 2, innebar att exkludera artiklar utifrån 

granskning av abstracts. Även i denna bedömning valde vi att ”hellre fria än 

fälla”, det vill säga enbart artiklar som tydligt avvek från föreliggande studies 

syfte sorterades bort. I många fall beskrevs exempelvis metoden för studien i 

artikeln i abstract. Det var då möjligt att redan i detta steg exkludera studier som 

fokuserat enbart på linjeanställdas perspektiv. 

I vissa fall var det inte rimligt att, enbart utifrån titel och abstract, säkert slå fast 

att en artikel låg utanför vår studies intresseområde. Några abstracts målade enbart 

upp en generell bild av artikelns innehåll, och inte sällan försvårades 

bedömningen av användandet av branschspecifika termer och tekniska begrepp. 

Vissa artiklar saknade också helt abstracts i databassökningen. Det tredje steget i 

urvalsprocessen blev därför att granska artiklarna i fulltext. 

Artiklar som måste beställas samt artiklar som behövde närmare granskning av 

båda författarna genomgick ett fjärde urval. De artiklar som återstod efter det 

fjärde urvalet var de artiklar som kom att inkluderas i studien. Dessa var två till 

antalet. 

 

Fig.  5  Sökprocessen 
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3.8 Databearbetning 

För att bearbeta data från de slutvalda artiklarna har vi använt oss av en 

kombination av öppen och selektiv kodning. Först tog vi fram all data relevant för 

vår studie från varje artikel, för att senare koda den. Kodning innebär i detta 

sammanhang att skapa ett namn (kategori) för viktig information för att senare 

kunna sammanställa och jämföra data (Starrin 1996:106ff). Som första steg 

urskilde vi sex kategorifrågor från de utvalda artiklarna: 

1. Hur bemöts motstånd?  

2. När bemöts motstånd? (riskplanering eller spontant när det uppkommer?) 

3. Vilka är orsakerna till motstånd? 

4. Vem gör motstånd? 

5. Vilken är motståndets natur? (ska hanteras eller försvinner själv?) 

6. Vad är motstånd? 

Därefter grupperades de sex frågorna in i tre huvudfrågor: 

1. Vad är motstånd? 

2. Varför uppkommer motstånd? 

3. Hur bör motstånd bemötas? 

Utifrån de tre huvudfrågorna skapade vi tre huvudteman (huvudområden) för vår 

analys: 

1. Motståndets egenskaper 

2. Makt 

3. Teknik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6  Kodningsförfarandet 
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Vidare skedde analys av de två utvalda texterna utifrån de tre skapade 

kategorierna. Analysen hade karaktär av innehållslig idéanalys. Syftet med 

innehållslig idéanalys är att presentera textens innehåll utifrån författarens 

ståndpunkter, argument och textens logiska struktur. Som Barbosa da Silva 

skriver: ”Man vill m a o få svar på frågorna: Vad står skrivet? Vad är textens 

budskap? Är den idé, åsikt, ståndpunkt eller tes som texten förmedlar rimlig eller 

acceptabel? Är de argument som finns i texten hållbara?” (1996:195). 

I analysen fokuserades författarnas sätt att beskriva motstånd, deras argument, 

samt hur resultatet av forskningen bekräftade eller inte bekräftade deras 

ursprungliga tes. Parallellt skedde också komparativ analys av de slutvalda 

artiklarna med information samlade i den teoretiska bakgrunden (se kap. 2). 

Avsikten med denna analys var att placera artiklarnas kunskapsinnehåll i en 

bredare kontext och samtidigt kunna påpeka eventuella brister. 

3.9 Bedömning av artiklarnas metod och kvalitet 

För att bedöma kvaliteten på de artiklar som ingår i denna studie har vi använt 

Wieringa et als (2005) sex klassificeringar av forskning, och det kvalitetsprotokoll 

som rekommenderas av Willman et al. (2011). Wieringa et als syfte med 

framtagandet av klassifikationerna var att utforma ett verktyg för att avgöra om en 

given artikel kan räknas som forskning eller om det snarare rör sig om design. 

Skillnaden mellan de två uppger de vara att forskning genererar ny kunskap 

medan design enbart föreslår lämplig teknik för att utföra den undersökta 

uppgiften. Med hjälp av detta sätt att sortera forskning efter dess mål kan också 

olika artiklar inom en klassificering jämföras och utvärderas. De sex 

klassifikationerna Wieringa et al. (2005) föreslår är 

 Evaluation research: Utvärderande forskning syftar till att pröva hur en 

viss teknik fungerar i praktiken. Det handlar alltså om att implementera en 

teknik i en verklig situation och utvärdera dess för- och nackdelar. För 

artiklar som sorteras under ”evaluation research” kan följande frågor 

ställas för att bedöma kvaliteten: Är problemet tydligt?, Är problemets 

kausala eller logiska egenskaper tydliga?, Är forskningsmetoden lämplig? 

Är det angivna kunskapsbidraget giltigt, det vill säga stödjer studien 

slutsatsen? Innebär studien en signifikativt ökad kunskap på området, det 

vill säga är lärdomarna intressanta? Diskuteras relaterat arbete i tillräcklig 

utsträckning? 

 Validation research: Värderande forskning undersöker nya tekniker som 

ännu inte testats empiriskt. Den består av experimentell forskning där 

hypoteser prövas, exempelvis med hjälp av statistik och matematiska 

beräkningar. Kvalitetsbedömning kan göras med hjälp av följande frågor: 

Beskrivs tekniken som undersöks tydligt?, Är teknikens kausala eller 

logiska egenskaper tydligt angivna?, Är forskningsmetoden lämplig?, Är 

det angivna kunskapsbidraget giltigt, det vill säga stödjer studien 

slutsatsen?, Framgår det tydligt under vilka omständigheter tekniken har 

påstådda egenskaper?, Innebär studien en signifikativt ökad kunskap om 

tekniken?, Diskuteras relaterat arbete i tillräcklig utsträckning? 

 Proposal of solution: Forskning som syftar till att komma med förslag till 

en lösning. Förslaget kan antingen komma ur en ny teori eller ur en 
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vidareutvecklad teori, och dess fördelar och användningsområde 

diskuteras ingående. Följande frågor kan ställas för att underlätta 

utvärdering: Är problemet som tekniken avser att lösa tydligt angett?, Är 

tekniken ny, eller är tillämpningen av tekniken ny för denna typ av 

problem?, Är tekniken tillräckligt väl beskriven för att kunna utvärderas i 

senare forskning?, Är tekniken lämplig?, Argumenterar författarna för den 

nya teknikens bredare betydelse?, Diskuteras relaterat arbete i tillräcklig 

utsträckning, det vill säga diskuterar och jämför författarna konkurrerande 

tekniker med den nya tekniken? 

 Philisophical papers: Filosofiska studier är som namnet antyder nya, 

alternativa sätt att se på en företeelse. Sådana artiklar kan utvärderas med 

hjälp av dessa frågor: Är den konceptuella ramen originell?, Är den 

rimlig?, Är studien insiktsfull? 

 Opinion papers: Forskning som bygger på en personlig åsikt om något. 

Dess kvalitet kan bedömas utifrån frågorna: Är den angivna inställningen 

eller åsikten rimlig?, Är åsikten förvånande?, Kan åsikten väntas väcka 

diskussion? 

 Personal experience papers: Uttrycker författarens personliga upplevelser 

av en verklig händelse eller situation. Fokus ligger på ”vad” som sker eller 

uppstår, inte på ”varför”. Erfarenhetsstudier kan utvärderas utifrån 

följande frågor: Är upplevelsen originell?, Är rapporteringen av 

upplevelsen rimlig?, Är studien avslöjande?, Är studien relevant? 

Som redan nämnts i avsnittets inledning valde vi att komplettera Wieringa et als 

(2005) utvärderingskriterier med Willman et als (2011) dito. Anledningen till det 

var att de senares kvalitetsprotokoll är utformat för just systematiska 

litteraturstudier, samt att det också är anpassat för kvantitativa respektive 

kvalitativa studier. Willman et al. (2011) menar att för att analysen och tolkningen 

av artiklarnas kvalitet ska vara konsekvent och fri från subjektiva färgningar kan 

forskarna med fördel följa kvalitetsprotokoll och analysscheman. Om 

bedömningarna dessutom görs separat av två personer blir granskningen än mer 

trovärdig (2005). Den sammanlagda kvalitetsbedömningen av föreliggande 

studies artiklar gjordes därför enskilt av båda uppsatsförfattarna för att sedan 

justeras efter gemensam genomgång och diskussion. Protokollet, som baserats på 

de två presenterade metoderna, återfinns i Bilaga 1. 
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4 Resultat och analys 

Den fråga den här litteraturstudien ämnade besvara löd: Vad har forskats om motstånd i 
interna förändringsprojekt ur projektledares perspektiv? Efter urvalsprocessen återstår 
av de inledande 1 106 artiklarna endast två artiklar. Dessa artiklar kommer i detta 
avsnitt presenteras kort. Därefter kommer en analys av artikelinnehållet, som genom 
innehållsanalys kunnat kategoriseras in i tre separata områden inom vilka motstånd 
beskrivs i artiklarna. Kapitlet avslutas med en analys av artiklarnas metod och kvalitet. 

4.1 Artikelpresentation 

Fiedler 

Den första artikeln i sluturvalet är “Managing resistance in an organizational 

transformation: A case study from a mobile operator company” av österrikaren 

Stefan Fiedler (2010). 

Syftet med Fiedlers undersökning var att bidra till ökad förståelse för hur 

förändringsledare kan leda och hantera motstånd vid organisatoriska förändringar, 

samt att utforma en modell för detta. Fiedler uppger i problemformuleringen att 

det i nuläget finns modeller som anger vilket innehåll förändringsarbete bör ha 

(exempelvis information, involvera deltagarna osv) men att han saknar modeller 

för hur ledare bör agera rent praktiskt.  

Fiedlers undersökning är en fallstudie av en organisatorisk förändring utförd i ett 

företag inom mobiloperatörsbranschen i Österrike. Förändringen, som föranleddes 

av ett ägarbyte, innebar en total transformation av organisationen. En av delarna i 

denna förändring var ett program som syftade till att genomföra företagets re-

branding. Detta program bestod av åtta projekt och fyra mindre ”uppgifter”.  

Angående metoden för studien har Fiedler använt en kombination av många olika 

kvalitativa tekniker (litteraturstudie, dokumentanalys, workshops och deltagande 

observation), vilket gör att studien täcker in mycket av förändringsprocessen. En 

sådan studie går under benämningen explorativ undersökning (Patel & Davidson 

2003). 

En stor del av metoden i Fiedlers studie består av ”action research” eller 

aktionsforskning. Aktionsforskning som metod innebär ”ett nära samspel mellan 

handling och forskning, mellan teori och praktik, i en förändringsprocess” 

(Eliasson 1995:146). I Fiedlers studie innebar det att artikel-författaren var 

programledare för re-brandingaktiviteterna på företaget. Ambitionen med 

aktionsforskning är att forskaren undersöker det studerade problemet utifrån de 

berörda praktikernas synvinkel. Tanken är att en dialog ska föras mellan teori och 

handling, för att så småningom resultera i kunskap som kan återföras till de 

berörda (Eliasson 1995:145ff). 

Utifrån befintliga riskhanteringsmodeller och den empiriska studien utvecklade 

Fiedler en femstegsmodell för att hantera motstånd. Denna modell, som utgör 

studiens resultat, består av följande fem faser: 

 Identifiera och utvärdera potentialen/risken för motstånd. 



35 
 

 Planera för motstånd. 

 Undvika/uppmuntra och förbereda för motstånd. 

 Upplösandet av motstånd. 

 Kontroll över åtgärder mot motstånd och över potentiellt motstånd. 

Modellens bidrag anser Fiedler vara att den beaktar såväl positiva som negativa 

aspekter av motstånd, samt att den är uppgiftsorienterad. 

Lines 

Den andra artikeln, ”Using power to install strategy: The relationships between 

expert power, position power, influence tactics and implementation success” är 

författad av den norska forskaren Rune Lines (2007).  

Studiens syfte var att bidra till forskningen om strategi-implementering genom att 

belysa hur förändringsagenter med olika mycket, och olika typer av, makt väljer 

att ta sig an uppgifter för genomförande av strategin. Studien syftade också till att 

undersöka sambandet mellan förändringsagenters makt, deras användning av 

påverkanstaktiker och deras framgång i implementering av strategiska 

förändringar. Författaren skiljer mellan två typer av makt: positionsmakt och 

expertismakt. 

Lines utförde sin undersökning inom ett Telecom-företag i Norge som 

genomförde en stor strategisk förändring. Förändringen omfattade flera hundra 

projekt inom sex strategiska områden. Lines form av urval var stratifierat urval. 

Den urvalsmetoden innebär att målpopulationen innan urvalsförfarandet delas in i 

olika delar (strata). Därefter görs ett slumpmässigt urval per strata. Syftet med 

denna metod är att undvika överrepresentation av en grupp (Patel & Davidson 

2003:110). I Lines studie innebar det att han gjorde strata med respondenter från 

staben samt linjeavdelningar, från olika funktionella områden och från flera av de 

sju divisionerna inom företaget. Populationen i Lines undersökning är ”change 

agents” inom det studerade företaget. Han definierar ”change agents” som 

personer som har ansvaret för planering och genomförande av organisatorisk 

förändring. 

Lines uppger att totalt 250 tänkbara respondenter kontaktades per telefon, och av 

dessa samtyckte 241 personer (96 %) till att delta i studien. Det är dock oklart om 

detta innebär en totalundersökning, eller om ett slumpmässigt urval gjordes men 

att randomiseringsförfarandet utelämnats. Dessa 241 ledare fick sedan en enkät 

via e-post och av dessa svarade 138 personer (responsnivå 57 % ). Samtliga 

svarade på enkäten utifrån sina erfarenheter som ”change agents” för ett internt 

förändringsprojekt. Vid datainsamling instruerades respondenterna om att de 

skulle utgå från sina erfarenheter från endast ett projekt i sina svar. Halva gruppen 

skulle basera sina svar på ett projekt som de bedömde vara ”tämligen 

framgångsrikt” (”fairly successful”), den andra halvan skulle utgå från ett projekt 

de bedömt som ”tämligen misslyckat”(”fairly unsuccessful”). Anledningen till 

denna indelning var enligt Lines att inte avgränsa undersökningen till endast 

lyckade projekt. 
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För att göra det som avses undersökas mätbart måste man i kvantitativa studier 

konstruera mätinstrument som definierar variablerna (de mest centrala begreppen 

i teorigenomgången). Detta förfarande kallas operationalisering (Patel & 

Davidson 2003:52). Lines mätinstrument är måluppfyllelse av förändringen, grad 

av motstånd mot förändringen och organisatoriskt engagemang i förändringen. 

Med hjälp av dessa tre operationaliserade begrepp undersöker han sambandet 

mellan makt/taktiker för att påverka/implementeringsframgång. Motstånd är 

därmed inte huvudföremålet för Lines undersökning. 

Resultatet av Lines studie visar att påverkanstaktikerna ”delaktighet” och 

”meningsskapande” sågs vara av betydelse för att lyckas med projektet. Vilken 

sorts taktik som användes visade sig vara kopplat till vilken sorts makt ”change 

agents” hade. Studien visade också att det finns direkta samband mellan makt och 

lyckad implementering. 

4.2 Motståndets egenskaper 

Under den här rubriken summerar vi vad artikelförfattarna har skrivit om vad 

motstånd är. Eftersom Fiedlers och Lines artiklar hade olika stort fokus på 

motstånd har forskarna ägnat olika mycket uppmärksamhet åt fenomenets 

definiering. 

Lines (2007) definierar motstånd som ovilja att samarbeta. Han ser motstånd som 

en av tre dimensioner som kan användas för att mäta projektframgång. De andra 

två måtten för lyckad implementering är uppfyllelse av förändringsmål och 

engagemang att följa förändringar efter dess implementering. Lines påpekar också 

att det är viktigt att undersöka de tre dimensionerna tillsammans för att ge en 

holistisk och mätbar bild. Motstånd, menar han, kan inte vara den enda 

påverkande faktorn för lyckad implementering, eftersom brist på motstånd inte 

automatiskt betyder att förändringen mottagits med entusiasm. Däremot ger han 

ingen tydlig definition av vad han uppfattar som motstånd eller inte avseende 

människors beteenden. När det gäller Lines uppfattning om motstånd kan vi utläsa 

att han ser motstånd enbart som aktivt agerande. Anledningen till att vi tolkat det 

på det sättet är att han pratar om motstånd och brist på motstånd när han, enligt 

vår tolkning, i själva verket menar det som av Bovey & Hede benämns synligt och 

dolt motstånd (2001). I situationer som av Lines tolkas som att motståndet är litet 

men projektmålen ändå inte nås, kan det vara så att det dolda motståndet är högt. 

Fiedler (2010) kopplar motstånd med förändring av inre och yttre organisatorisk 

miljö. I och med det kan motstånd komma från insidan (ex. från arbetare) samt 

från utsidan (från de externa intressenterna). Motstånd anser han vara en risk vid 

implementering av programmet, och denna risk måste hanteras. Till skillnad från 

Lines har Fiedler definierat motstånd tydligt, med hjälp av tidigare forskning. Han 

har gjort en beskrivning av både aktivt och passivt motstånd, men han har inte 

gjort den ytterligare indelningen i synligt och dolt som Bovey & Hede (2001) gör. 

Till aktivt motstånd räknar Fiedler manipulation, felsökande, förlöjligande och att 

tilltala andras rädslor. Passivt motstånd, menar Fiedler, är när man håller med 

språkligt men inte i sitt agerande, när man spelar okunnig och när man på ett 

medvetet sätt undanhåller information. 

Både Lines och Fiedlers undersökningar utgår från att motstånd kan förväntas vid 

interna förändringsprojekt. Trots att de två studierna skiljer sig mycket åt ifråga 

om syfte och metod har de det gemensamt att de ser på motstånd ur ett 
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organisationsteoretiskt perspektiv. Syftet med Fiedlers modell är att förbereda för 

och förhindra de negativa sidorna av motstånd. Lines undersökning har som mål 

att få förståelse för hur de olika studerade variablerna påverkar varandra, i syfte 

att kunna förutspå framtida beteenden. Båda artiklarna bygger därmed vidare på 

den forskartradition som bland andra Kotter tillhör. 

Ingen av de två artiklarna i sluturvalet har dock en tydlig anknytning till det som 

Bringselius (2008) kallar för motståndets innehåll (content of resistance). Även 

om både Lines och Fiedler ger en mer eller mindre tydlig definition av motstånd, 

saknas en beskrivning av till vilken del av processen detta fenomen inriktar sig 

emot. För att knyta an till det historiska perspektivet och de första texterna om 

motstånd, påpekade författare som Coch och French (1948) och Lawrence (1954) 

att man måste skilja på vad det är arbetarna inte kan acceptera: den tekniska eller 

den sociala förändringen. 

4.3 Makt 

Båda artiklarna i sluturvalet hade synsättet att motstånd på något sätt har sitt 

ursprung i maktförhållanden. Det är inte förvånande, då makten är det centrala 

begreppet inom två av de tre aktuella perspektiven att titta på motstånd (se kap. 

2.3.2 ). Dessutom är kontroll och maktrelationer också just det som kännetecknar 

det vertikala motståndet, som var föremålet för denna systematiska litteraturstudie 

(Bringselius 2008:265ff). 

Lines söker uttryckligen orsakerna till uppkomsten av motstånd i de 

maktstrukturer som finns inom företaget. När det gäller själva maktbegreppet 

utgår han från tidigare forskning som definierar makt som personens möjlighet att 

påverka en annan person, eller övertyga honom/henne att utföra en viss handling 

som han/hon annars inte skulle utföra. Författaren skiljer mellan två typer av 

makt: den som kommer från den formella positionen (position power) och den 

som kommer av att personen besitter speciella, för uppgiften nödvändiga 

kunskaper (expert power). Dessa källor till makt går under benämningarna 

auktoritet och inflytande enligt Pintos indelning (2000). I Pintos artikel nämns 

också en tredje makttyp, status. Denna påverkansfaktor är inte beaktad av Lines. 

Eftersom mycket få interna förändringsprojekt är av sådan karaktär att de ger 

projektledare statusmakt är denna uteslutning möjligen inte särskilt betydelsefull. 

Lines forskningshypoteser är utformade för att undersöka sambanden mellan 

positionell makt, expertismakt och framgångsrik implementering av förändring 

inom organisationen. Resultatet av Lines studie visar att vilken sorts 

påverkanstaktik en ”change agent”, det vill säga en förändringsledare, använde 

visade sig vara kopplat till vilken sorts makt hon/han hade. Enligt Lines använder 

ledare som har stor expertismakt mer av påverkanstaktikerna ”delaktighet” och 

”meningsskapande” jämfört med ledare som har liten mängd av expertismakt. 

Ledare som har positionsmakt däremot, använder båda taktikerna i samma 

utsträckning, oavsett om den positionella makten är stor eller liten. 

Lines studie visade också att det finns direkta samband mellan makt och lyckad 

implementering, och därmed att makt är direkt kopplat till uppkomsten av 

motstånd. Vi kan dock utifrån Lines artikel utläsa att han uppfattar att makten bara 

har en riktning, det vill säga att makten kan påverka motstånd men motstånd kan 

inte påverka makten. Lines gör en uppdelning mellan positionsmakt (den som 

finns) och expertismakt (den som görs genom upprepade handlingar), men det 
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saknas en djupare analys av hur de båda makterna påverkas av motstånd. Vissa 

element nämner han i sin analys av expertismakten. Han anser att den typen av 

makt inte är stabil och given, utan kommer från uppfattningar från andra personer 

som påverkas av projektledaren. I och med detta är ledaren i beroendeförhållande 

till andra när det gäller att behålla makten. Vi anser dock att Lines i sin analys 

bara gick halvvägs då han inte undersökte detta förhållandet ytterligare. En aspekt 

som saknas i hans studie, som skulle ge en djupare bild av makt och 

motståndsförhållandet, är det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan motstånd 

och makten13. 

Även Fiedler pekar på maktens betydelse för graden av förändringsmotstånd. Han 

menar att det i förändringsarbete ofta behövs åtgärder som stödjer sig på informell 

makt, som exempelvis från informella ledare och opinionsbildare inom 

organisationen. Den uppfattningen är helt i linje med Pintos tes att projektledare i 

avsaknad av auktoritet och status måste förlita sig till inflytandemakt för att kunna 

påverka (2000). 

Ingen av artiklarna redogör dock för hur de olika maktformerna kan yttra sig. 

Lines betraktar, som tidigare nämnt, makt som möjligheten att påverka en annan 

person eller övertyga honom/henne att genomföra en viss handling. Makten har 

här en öppen, synlig form; människor följer ledare eller gör motstånd. Det finns 

därmed en direkt koppling mellan makten och motståndet. Makt kan dock också 

ha andra, dolda, former. Pieterse (2012) exempelvis, en av de artiklar som 

eliminerades i sluturvalet, har studerat makt genom olika diskurser som finns 

inom företaget. Språket är här ett verktyg som reglerar vem som kan ha tillgång 

till information. Projektledare kan genom att använda sig av olika språkformer 

eller begrepp på medvetet eller omedvetet sätt exkludera en viss grupp från aktivt 

deltagande i förändringsprocessen. Det kan orsaka uppkomsten av motstånd. Här 

ser vi en indirekt koppling mellan makten och uppkomsten av motstånd. Pieterse 

har ett poststrukturalistiskt perspektiv på motstånd, där kommunikation är kopplat 

till kontroll över arbetare och motståndet är en form av kamp för att kunna behålla 

sin identitet (se kap. 2.3.2). 

4.4 Teknik 

Båda studierna i sluturvalet gjordes i organisationer som genomgick vad 

Watzlawick et al. (1978:25) kallar förändring av andra ordningen. Förändringarna 

var med andra ord radikala förändringar som orsakade paradigmskiften i de 

studerade företagen. I Fiedlers studie var utgångspunkten att motstånd är en 

riskfaktor som bör adresseras i projektets planeringsfas. På så vis, menar Fiedler, 

kan speciella åtgärder etableras för att hantera situationer som kan förhindra en 

effektiv förändring. Av de fyra idealteorierna kan hans studie därför närmast 

förklaras med teleologin. Synen på förändring är inom teleologiska teorier att en 

lyckad förändring bygger på användandet av effektiva tekniker som leder de 

anställda mot det gemensamma målet (Van de Ven & Poole 1995). Det går med 

andra ord att planera bort motstånd. I Fiedlers studie var målet att skapa en modell 

för att hantera motstånd vid förändringsprogram. Den framtagna modellen, som 

blev resultatet av studien beskriver hur motståndsrisken kan minimeras genom 
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Det finns åtminstone en studie som tar upp beroendeförhållandet mellan makt och motstånd från 

båda sidor. Erkama hävdar t.ex. att ”motstånd och makten reproducerar varandra” (Erkama 2010).  
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identifiering, planering, undvikande/uppmuntran, upplösande och kontroll av 

motstånd.  

Även Lines kan räknas till den teleologiska skolan, då han också förutsätter att 

motstånd kan hållas stången med hjälp av ”rätt” tekniker. Det går också att se drag 

av dialektiken i båda artiklarna, då motståndet ändå förväntas, och ses som en 

naturlig konsekvens av förändringar av andra ordningen. Enligt dialektiken måste 

någon form av motstånd infinna sig för att ett ”högre” läge ska uppnås (Van de 

Ven & Poole 1995). Lines ställer, förutom de hypoteser om makt och lyckad 

förändring som nämndes i föregående avsnitt, också upp hypoteser som 

undersöker kopplingen mellan olika typer av makt och förändringsledares val av 

taktiker för att påverka förändringsmottagarna. Lines fokuserar på två 

påverkanssätt som han kallar för ”delaktighet” och ”meningsskapande”. 

Meningsskapande betyder här på vilket sätt och i vilken utsträckning 

förändringsledare kommunicerar meningen med förändringen och dess slutresultat 

till mottagarna. Taktiken ”delaktighet” handlar om på vilket sätt och i vilken 

utsträckning ledaren uppmuntrar arbetarna att engagera sig i förändringsarbetet. 

Dessa två strategier ingår i Lewins (1947) förändringsmodells första steg, 

upptiningsfasen. Vad förändringsledarna i Lines studie uppnår genom dessa 

tekniker är således, om Lewins teori används som förklaringsmodell, att de 

anställda börjar öppna upp för möjligheten att en förändring vore av godo. Det är 

med andra ord, utifrån det synsättet, inte tillräckligt för att göra förändringen 

permanent. Resultatet av Lines studie visade dock att båda tidigare nämnda 

taktiker ansågs vara av betydelse för att lyckas med projekt av respondenterna i 

studien. 

4.5 Metod och kvalitet 

4.5.1 Fiedler 

Fiedlers (2010) undersökning är av kvalitativ art. Kvalitativa metoder används i 

forskningssammanhang när målet är att tolka och förstå populationens 

uppfattningar eller upplevelser (Patel & Davidson 2003). Eftersom Fiedlers studie 

är av utforskande karaktär, med syftet att utveckla en modell, anser vi att han gjort 

ett lämpligt metodval. Vi bedömer att Fiedlers studie är vad Wieringa et al. (2005) 

kallar ”validation research”, eftersom forskaren testar och utformar modellen 

under projektets gång. Detta tolkas av oss som en experimentell empirisk 

prövning. 

I kvalitativa studier används benämningen tillförlitlighet istället för reliabilitet. 

Betydelsen är dock densamma; huruvida mätningen är pålitlig eller ej (Patel & 

Davidson 2003:100ff). I Fiedlers undersökning kan tillförlitligheten möjligen 

ifrågasättas på grund av att artikelförfattaren själv hade rollen som programledare 

för den interna förändringen i företaget där studien utfördes. I en sådan studie 

torde det vara tämligen omöjligt att som forskare inte färgas av ens förförståelse 

och värderingar. Det i sig behöver inte medföra problem avseende pålitligheten, 

men vi vill med detta ändå påtala att det kanske kan uppstå situationer då det är 

svårt att hantera att både vara forskningens objekt och subjekt. 

Aktionsforskningen som metod har kritiserats bland annat för att praktiken ofta 

fått mer uppmärksamhet än sökandet av kunskap. Detta har medfört att 

aktionsforskningen fått rykte om sig att i själva verket vara ”förändringsarbete 

med forskarstöd” (Eliasson 1995:145ff). När det gäller Fiedlers undersökning 
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skulle denna kritik kunnat undvikas om han förklarat och problematiserat hur han 

förhållit sig till studieobjekten. I och med att han inte gjort det har han lämnat 

öppet för misstanken. Eftersom Fiedler hade rollen som förändringsledare är det 

också troligt att han medvetet eller omedvetet styrt sina fynd, då den dubbla rollen 

kan innebära konflikterande intressen. Tillförlitligheten i Fiedlers studie stärks 

emellertid av att han redogör för justeringar som gjorts under utvecklandet av 

modellen. Sammantaget anser vi dock att Fiedler inte öppnar upp processen 

tillräckligt för att vi ska kunna avgöra tillförlitligheten i stort. 

För att ange om en studie studerar det fenomen som avses föredras i kvalitativa 

studier begreppet kvalitet framför det i kvantitativa studier använda begreppet 

validitet (Patel & Davidson 2003:102). Patel och Davidson (2003:96) uppger att 

en nackdel med deltagande observation är att gruppens beteende påverkas av 

vetskapen om att deras beteende studeras. Vi menar att detta förhållande borde 

vara gällande även i Fiedlers studie. Då kvaliteten påverkas av hur väl forskaren 

förstår och lyckas göra en trovärdig tolkning av den livsvärld som studeras (Patel 

& Davidson 2003:103) kan dock aktionsforskningen, menar vi, också vara en 

fördel då förståelsen för händelseförloppet och kulturen torde hjälpas av att 

forskaren befinner sig mitt i skeendet. 

Även om Fiedler inkluderat viss självkritik i form av den utvecklade metodens 

begränsningar saknar vi reflektioner kring den kontext i vilken modellen 

utformades. Fiedler skulle exempelvis kunnat diskutera hur det påverkat studien 

att vissa förändringar redan gjorts i organisationen, och att förändringsmotstånd 

börjat grott, innan studiens början. Modellen som utformats har ju så att säga 

missat det inledande skedet. Innebär det att modellen är utformad för att hantera 

motstånd som redan uppstått? Kan punkt två i modellen, som rör planering för 

motstånd, och punkt tre, som handlar om hur man kan arbeta proaktivt för att 

undvika motstånd, då sägas vara baserade på empiriska studier frågar vi oss. 

4.5.2 Lines 

Lines undersökning hade kvantitativ karaktär. Kvantitativa metoder är lämpliga 

när man vill kvantifiera data för att ange mängd, exempelvis hur många eller hur 

mycket av det studerade objektet som påträffats. Kvantifierad data kan sedan 

bearbetas med hjälp av olika statistiska metoder (Backman 2011:31ff.) 

Vi ifrågasätter om valet av metod möter studiens syfte på bästa sätt. Både makt 

och motstånd är abstrakta och komplexa fenomen. Motståndet yttrar sig bara i 

form av vissa beteenden, och orsaker och attityder som står bakom motståndet är 

inte synliga. Vi tror därför att en kvalitativ studie skulle fånga upp fler aspekter 

och ge en djupare inblick i de subjektiva uppfattningarna av makt och motstånd. 

Eftersom hypoteser testades gjorde vi bedömningen att Lines studie var en 

”validation research” enligt Wieringa et als klassificering (2005). 

Artikelförfattarens val att studera ett enda företag inom en bransch innebär, enligt 

vår åsikt, en begränsning i studiens reliabilitet. Även om företaget där 

undersökningen gjordes var stort, borde resultatet på grund av den begränsade 

spridningen representera förändringar inom företaget. Vi frågar oss därför om 

resultatet är giltigt även i andra företag, branscher och länder. Vi anser också att 

den indelning Lines gjorde av respondenterna i förändringsledare för lyckat 

respektive misslyckat projekt är problematiskt då vi inte vet vilka kriterier som 

har använts för att bedöma om projektet var framgångsrikt eller ej. Var kriterierna 
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angivna innan respondenterna besvarade enkäten, eller var de helt subjektiva? Är 

det rimligt att anta att respondenterna definierar lyckade/misslyckade projekt på 

samma sätt som Lines?  

Lines har ägnat ett separat stycke i artikeln åt att diskutera studiens validitet. Där 

förs ett tydligt och trovärdigt resonemang om hur tester gjorts för att mäta risken 

för mätfelet social önskvärdhet (SDR). Detta mätfel innebär, enligt Lines, att 

respondenter svarar som de tror är socialt accepterat. Även en redogörelse för hur 

tester gjorts för att undvika mätfelet ”Common method variance” (CMF), som 

enligt Lines påverkar den interna validiteten, presenteras under denna rubrik. 

Lines anger också att tester gjorts för att undersöka om bortfallet kan antas ha 

betydelse för resultatet. Bortfallsanalysen är inte beskriven, men däremot 

diskuteras risken för skevhet i resultatet på grund av bortfallet (nonresponse bias). 

Denna risk bedömdes vara liten. Vi är osäkra på om överensstämmelsen mellan de 

teoretiska och de operationaliserade definitionerna av variablerna har någon 

negativ inverkan på validiteten i denna studie. Har Lines verkligen mätt det som 

avses undrar vi. Denna osäkerhet kan dock bero på våra egna statistiska 

tillkortakommanden. 

Baserat på ovanstående kvalitetsbedömningar ansåg uppsatsförfattarna båda 

artiklar vara av medelhög kvalitet. En brist hos båda artiklarna var dock att inget 

etiskt resonemang fördes. 
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5 Diskussion 

I detta avslutande kapitel tar vi först en kritisk titt på vår egen metod. Därefter 

summeras och diskuteras studiens resultat. Till sist presenteras uppslag till framtida 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Engwall (1999) påpekar att en nackdel med den otydliga begreppsapparaten inom 

forskningsområdet projektledning är att det inte går att göra jämförelser mellan 

olika studier eftersom det inte är säkert att det är samma fenomen som undersöks. 

Han tillägger att ”om ’projektet’ är studieobjektet påverkas hela referensramen 

för studien av det projektbegrepp som används” (1995:126f). Den begreppsliga 

förvirringen gör det också svårt att genomföra systematiska litteraturstudier som 

denna, menar vi. Det innebär att det är möjligt att valet av sökord och sökkedjor 

gjort att vi missat relevanta artiklar. Benämningen ”projekt” används inte alltid, 

även om förändringen de facto kunde vara av projektkaraktär. Som jämförelse kan 

vi nämna undersökningen av Erwin & Garman som till stor del liknade vår studie. 

Erwin & Garman sökte efter artiklar om organisatoriskt motstånd som hade 

karaktär av metodologi för förändringsledare. Tidsspann, databaser samt en del 

avgränsningar liknade vår undersökning14. Det som till stor del skiljde deras 

metod från vår, var orden som användes vid databassökningen. Utan att använda 

ordet projekt*, fick Erwin & Garman i sitt sluturval 18 artiklar (Erwin & Garman 

2010). 

Det finns också en risk att vissa relevanta artiklar kan ha förbisetts om studierna 

undersökt motstånd mot förändringsprojekt utan att uttryckligen ange det i 

abstrakt eller titel. Dessutom finns det risk för förekomst av ”publication bias”, då 

vi inte kan garantera att forskare eller förlag inte underlåtit att publicera negativa 

eller obetydliga resultat. 

Det kan inte heller tas för omöjligt att forskning som svarar mot vår frågeställning 

publicerats på andra språk än svenska och engelska i vetenskapliga journaler. Vi 

vill därför åter poängtera att vi inte gör anspråk på att sökningen innefattar alla 

tänkbara publikationer inom problemområdet, utan bara sådana som omfattas av 

inklusions- och exklusionskriterierna (se kap. 3.3). En begränsning i det avseendet 

är att eventuella artiklar som skrivits på svenska måste ha engelska sökord för att 

fångas upp av sökkedjorna. Det kan därför tänkas finnas relevanta artiklar som 

skrivits på svenska som utelämnats trots överensstämmelse med inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

Bedömningen av de två artiklarnas kvalitet bygger delvis på subjektiva 

värderingar. Vi har dock genom att följa på förhand bestämda kvalitetsprotokoll 

försökt undvika detta. Då vår studie enbart omfattar två artiklar kan användandet 

av Wieringa et als (2005) klassificering te sig överflödig, men vi anser att den 

ändå fyller en funktion. Vi delar Wieringa et als (2005) inställning att forskning 

både bör syfta till att utvärdera, komma på nya och testa befintliga teorier, 
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 Viktigt att påpeka att deras avgränsningskriterier bara omfattade studier baserade på kvantitativa 

undersökningar, av generell karaktär och som kunde betraktas som metodologi att följa för 

förändringsledare. 
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modeller och tekniker. Därför, menar vi, behövs forskning från alla dessa 

klassificeringstyper, det bör inte vara övervägande det ena eller det andra. Att 

sortera studiens artiklar på detta vis är således, förutom ett sätt att bedöma 

kvalitet, även ett sätt att synliggöra vilka sorters forskning som kan ägnas mer 

intresse. 

5.2 Resultatdiskussion 

Vår studie uppmärksammar att endast en minimal del av forskningen om 

motstånd har ett projektledarperspektiv. Ingen av de två artiklarna som utgjorde 

resultatet av vår urvalsprocess behandlade projektledarens placering vid sidan om 

den ordinarie makthierarkin. Det ser vi som förvånande eftersom vi, precis som 

Briner et al. (1991:25ff), uppfattar denna omständighet som det mest utmärkande i 

projektledarrollen. Varför sluturvalet endast blev två artiklar kan givetvis ha flera 

tänkbara orsaker. Vi kommer i det följande föreslå några möjliga anledningar. 

Med tanke på att ämnet för vår undersökning förekommer både vid 

konferenstillfällen för projektledare (se t.ex. Schipper et al. 2010) och i många 

kvasi-vetenskapliga texter verkar frågan vara aktuell. Inom kvasi-vetenskapen 

(ifrågasatt vetenskap) är ämnet oftast behandlat av konsulter med avsikt att 

presentera ”recept” för hur ledare kan hantera motstånd och för hur framgångsrik 

förändring genomförs (se t.ex. Torben 2011; Heathfield 2013). Det skulle kunna 

betyda, menar vi, att motstånd mot projekt upptäcks av praktiker och att det är de, 

inte forskarna, som intresserar sig för frågan. 

Vi undrar också om anledningen till det blygsamma antalet artiklar inom 

uppsatsens problemområde kan vara kopplat till själva projektformen. Förändring 

är inte alltid betraktat som ett separat projekt inom företaget (se kap. 2.1och 2.2). 

Det skulle kunna exkludera relevanta artiklar från vår undersökning. Vidare kan 

projektarbetsformen påverka synen på vilka faktorer som är viktiga vid 

förändring. Exempelvis tyder resultatet av Turner et als (2009) undersökning på 

att projektledare, i jämförelse med linjechefer, lägger mindre fokus på mänskliga 

faktorer. Istället koncentrerar de sig på sådant som har koppling till projektets mål 

och resultat. Det kan i så fall innebära att forskningen riktas mot att undersöka 

projektledares arbete med de ”hårda” delarna” av förändringsprocessen. Fiedlers 

artikel är ett utmärkt exempel för att illustrera denna tanke. 

Ett grundantagande i Fiedlers artikel är att motstånd innebär en risk som måste 

hanteras. Samtidigt anges en av den utformade modellens styrkor vara att den 

manar till att se de positiva aspekterna av motstånd. Formuleringen ”(i)n line with 

current risk management approaches” ger dock intryck av att denna senare aspekt 

mest ”kastats in” för att det är i ropet. Motstånd är viktigt för att ”det är så vi ska 

tänka nu” men hela studien och skapandet av modellen genomsyras av synen på 

motstånd som en risk som kan undvikas om bara rätt verktyg används. Den tredje 

fasen i Fiedlers modell, där dessa positiva effekter behandlas, anser vi också vara 

den punkt som är mest problematisk att analysera. Problemet som vi ser det är att 

Fiedler vill uppmuntra till motstånd i sina positiva former, men undvika de 

negativa formerna av motstånd. Han ger dock ingen förklaring till hur detta kan 

göras. Inte heller gör Fiedler en tillfredsställande beskrivning av vad det positiva 

motståndet är, mer än att positivt motstånd innefattar kritik eller debatt som är av 

konstruktiv karaktär. Den tredje fasen i Fiedlers modell kan även tolkas som att 

Fiedler vill att de explicita formerna av motståndet ska förekomma, oavsett om vi 
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pratar om den positiva eller negativa delen. Uppmuntring är i sådant fall en metod 

för att föra motståndet till ytan för att snabbt kunna identifiera det och sätta in 

tidiga åtgärder. 

Sammanfattningsvis har analysen av artiklarna lett till två huvudfynd. Det första 

är att inte mycket skrivits på området. Det andra är att det som har skrivits inte 

problematiserar projektledar-rollen i förhållande till hantering av motstånd. Det 

görs ingen egentlig skillnad på projektledning och ledarskap i övrigt. Det finns 

således ett stort kunskapshål att fylla med framtida forskning. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det faktum att det slutliga urvalet stannade på enbart två artiklar, är intressant av 

flera anledningar. Vi anser att det som inte skrivits är minst lika intressant som det 

som faktiskt publicerats på området. 

Under urvalsprocessen noterade uppsatsförfattarna att det finns forskning som 

behandlar ledarskap i motståndssituationer, och som ger normativa beskrivningar 

för hur motstånd kan hanteras (se t.ex. Coch & French 1948; Fernandez & Rainey 

2006). Samtidigt tyder annan litteratur på att det krävs olika sorters ledarskap i 

fasta organisationsformer och i projektarbetsformen (se t.ex. Turner et al. 2009). 

Det finns dessutom forskning på att olika projekttyper kräver olika 

ledarskapsstilar (se t.ex. Müller & Turner 2007). Hur kan då forskningsresultat 

baserade på förändring i linjeorganisationen, med ett linjechefsperspektiv (i bästa 

fall - ofta anges ”management” som ett samlingsnamn) appliceras på projekt? Det 

finns därför, menar vi, ett behov av forskning ur detta perspektiv. Om 

projektledning och linjeledning skiljer sig borde rimligtvis också projektledning 

av förändringsarbete och linjeledning av förändring skilja sig, hävdar vi. Kanske 

skulle en komparativ studie tillföra värdefull kunskap på området. 

Framtida forskning bör också inrikta sig mot att belysa vilka typer av motstånd 

just projektledare möter. Tar sig motstånd mot förändringsprojekt samma uttryck 

som motstånd mot förändringsarbete som drivs i linjeorganisationen? Kanske kan 

det rent av vara så att det konkurrerande förhållandet till linjechefer (se Pinto 

2000) kan innebära att motstånd mot interna förändringsprojekt uppmuntras, eller 

åtminstone inte avråds från, av ledare på mellannivå. Backa och Fivelsdal 

(2006:288f) konstaterar att det finns många olika sorters motstånd, och om man 

som ledare är medveten om vilket motstånd som kan förväntas uppstå kan 

förebyggande åtgärder vidtas. På så sätt kan de negativa effekterna av en 

förändring reduceras, menar de. Utifrån de artiklar som studerats i den här 

litteraturstudien kan vi se att det finns ett intresse av att förutse och planera för 

motstånd. Vi föreslår därför att framtida forskning tittar närmre på vilka 

motståndsformer som är aktuella för projektarbete.  

Youker (1977) anger att matrisorganisationsformen kan innebära problem då 

medarbetaren kommer i kläm mellan projektledarens och linjechefens intressen. 

Liknande problem ser vi då projektledaren kommer i kläm mellan högsta 

ledningen och de anställda. Vi skulle därför gärna se att det forskades om vad 

projektledarens position i makthierarkin har för betydelse när det gäller hantering 

av motstånd. Projektledaren har ju en slags ställföreträdande ledningsroll i 

förändring som sker genom projekt, när projektägaren står att finnas på 

ledningsnivå. Hur bemöter projektledare motstånd som egentligen är riktat mot 

ledningen?  
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