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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Margareta Paulsson som guidat och hjälpt oss 

genom hela arbetets gång. Hon har genom kritiskt granskning av vårt material hjälpt oss 

förbättra det material som vi här presenterar och som vi är nöjda med.  

 

Vi vill även tacka organisationen och deltagande respondenterna för att de frivilligt valt att 

åsidosätta sitt eget arbete och delta i vår studie. Utan dem hade detta examensarbete inte 

kunnat genomföras.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer samt nära vänner för det stöd som har varit 

motiverande för oss samtidigt som det lett till givande diskussioner som hjälpt oss färdigställa 

examensarbetet.  

 

Erik Rosenlund & Thomas Lind 
  



 
 



   

Sammanfattning 

 

I dagens samhälle sker det frekvent förändringar i de flesta branscher. Organisationerna 

måste kontinuerligt utvecklas och genomföra mindre förändring för att undvika behovet 

av större förändringar som är riskfyllda och kostsamma. I samband med förändringar 

har cheferna ett stort ansvar för utfallet. I en organisation finns det flera skikt av chefer 

med olika uppgifter när förändringar ska genomföras. Medan toppledningen fokuserar 

på övergripande beslut är det upp till cheferna på lägre position att operationalisera 

toppledningens beslut.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur chefer på lägre position i en organisation 

agerar när mindre interna förändringar genomförs samt ifall vi kunde urskilja olika 

faktorer som leder till effektivt utfall. Detta ämnade vi uppfylla genom att intervjua 

chefer på lägre position angående deras agerande kombinerat med toppledningens syn 

på effektivt utfall.  

 

Studien baseras på teorier som beskriver förändringar genom processmodeller, vilka 

framhäver viktiga steg när förändringar genomförs. Med processmodeller som grund 

beskriver vi hur chefer på lägre position kan agera antingen drivkraft eller 

motståndskraft vid förändringar. Förändringar är inget statiskt vilket innebär att chefers 

roll förändras över tiden. Återkommande aspekter vid litteratursökningen var 

kommunikation, kontroll och uppföljning samt chefens ledarskap. Utifrån teorier som 

beskriver hur chefers agerande påverkar utfallet av förändringar skapades vår teoretiska 

grund för undersökningen. 

 

I studien antog vi en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vi ämnade tolka och förstå hur 

chefer på lägre position påverkar utfallet av förändringar genom sitt agerande. Vi valde 

angreppssättet den gyllene medelvägen för studien. Utifrån dessa utgångspunkter 

genomfördes kvalitativa intervjuer med en frågeguide. Användandet av frågeguiden gav 

grunden för jämförelse utan att begränsa möjligheten till följdfrågor. Studien 

genomfördes med toppledningsperspektiv och det var chefer på lägre position i 

organisationen som intervjuades. I studien erhöll vi andrahandsdata från toppledningen 

som rankar hur effektivt respektive chefs arbetsplats genomför förändringar.   

 

Studiens slutsatser är bland annat att det är viktigt att kritiskt granska syftet och skapa 

förståelse för vad förändringen innebär innan den accepteras. Chefernas egna åsikter 

gällande förändringen påverkar hur chefen agerar och tenderar att vara en drivkraft. 

Därefter ser vi även att det finns en tolkroll som baseras på chefens kritiska granskning 

och förståelse av förändringen. I kombination med detta är det viktigt att chefen jobbar 

proaktivt och framstår som förändringens ansikte och röst.  

 

Nyckelord: ledarskap, förändringar, förändringsprocess, kommunikation 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att presentera problembakgrunden som rör 

organisationsförändringar och ledarskap. Vi kommer även beskriva varför ämnet är 

intressant att studera och det forskningsgap vi funnit. Detta leder oss vidare till 

problemformuleringen och syftet med denna studie.  

1.1 Bakgrund 

“När förändringens vindar blåser finns det dom som bygger vindskydd och så finns det 

dom som bygger väderkvarnar eller hissar segel” (Kinesiskt ordspråk). Ordspråket 

antyder att det finns i huvudsak två sätt att agera vid en förändring; antingen bygger 

man ett vindskydd för att se till att förändringen inte påverkar ens situation, eller bygger 

man väderkvarnar och hissar sina segel för att utnyttja förändringen på bästa sätt. 

Förändringar sker frekvent i dagens samhälle. Becker (2010, s. 251) menar att 

förändringar som är drivna av bland annat teknisk utveckling inte tenderar att minska 

inom en snar framtid. Enligt Hales och Rabey (2011, s. 371) blir det allt viktigare att 

vara mottaglig för förändringar. 

 

När förändringar sker på en marknad eller i en bransch kan en organisationen som inte 

förändras hamna i en dålig situation. Johnson et al. (2011, s. 158-160) beskriver 

konceptet ”strategisk drift” som innebär att organisationer som inte utvecklas i takt med 

den marknad som de befinner sig i förr eller senare kommer att hamna i ett skede då en 

drastisk förändring krävs. Det är viktigt för organisationer att följa de små 

förändringarna som sker frekvent för att undvika stora och riskfyllda förändringar. 

Bakom varje förändring finns det en eller flera beslutstagare, vem denna beslutstagare 

är kommer att avgöras beroende på den beslutandestruktur som organisationen har. 

Södergren (1997, s. 11) beskriver den decentraliserade organisationsstrukturen som en 

hierarkisk platt beslutsstruktur. Den decentraliserade strukturen medför att varje lokal 

enhet har en beslutstagare, vilket vi kommer att benämna som enhetschef i denna 

uppsats. Även om enhetschefer är anställda för att ta beslut i sin enhet så kommer vissa 

beslut som tas i toppen av organisationen att riktas till enhetscheferna som måste 

genomföra dessa i sina enheter och är därför ansvariga för genomförandet av 

förändringar. Denna relation mellan toppledningen och enhetschefer som beslutstagare 

beskrivs av Wulf (2012, s. 18) som något tvetydig då otydlighet kring vem som faktiskt 

är beslutstagare kan uppstå. Vem beslutstagaren är kan variera, men Edgelow (2012, s. 

7) menar att det i slutändan är de anställda längst ner i organisationen som genomför 

förändringen och toppledningen samt enhetschefen skapar förutsättningarna.  

 

Vid förändringar har enhetschefer stor påverkan på resultatet och en avgörande roll när 

det gäller att framgångsrikt genomföra förändringar (Herold et al., 2008, s. 353-354). 

Edgelow (2012, s. 5) säger att enhetschefer har en viktig roll för att realisera en 

förändring eftersom de ser till att förändringen verkligen sker i organisationen och inte 

enbart på pappret. Enligt Hales och Rabbey (2011, s. 370) besitter enhetschefer den 

viktigaste positionen eftersom de bär ansvaret för att utföra organisationens faktiska 

arbete och de är ansvariga för att rätt saker utförs och att de genomförs på rätt sätt. 

Förändringar består av ett flertal moment som innefattar toppledningen, enhetschefen 

och slutligen de anställda. Ledarskapets påverkan vid organisationsförändringar har 
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studerats genom åren, men forskning med enhetschefen i fokus är mer begränsat. Kaiser 

el al. (2011, s. 80) beskriver en skillnad mellan toppledningen och enhetschefer som 

tiden det tar innan utfallet av ett besluts är synligt. Enhetschefer ser resultatet av sitt 

agerande snabbt medan toppledningen kan få vänta länge innan de ser utfallet av sina 

beslut. 

 

Enhetschefer har en krävande position i organisationen. Enhetschefer ska ha kunskap 

om vad toppledningens beslut innebär och omvandla det till operativa mål (Kaiser et al., 

2011, s. 80). Kommunikation är en viktig aspekt i enhetschefens ledarskap, men god 

kommunikation är svårt. Salem (2008, s. 338) beskriver att en orsak till att förändringar 

misslyckas är att informationen är bristfällig och det skapar osäkerhet. White et al. 

(2010, s. 69) beskriver bristfällig kommunikation som antingen för mycket information 

som leder till att viktig information förbises eller för lite kommunikation som skapar 

spekulationer. 

 

Förändringar har i tidigare forskning beskrivits genom processmodeller (Kotter & 

Cohen, 2002; Whelan-Berry & Somerville, 2010), men processmodellerna är 

utvecklade för storskaliga förändringar. Det finns även forskning som beskriver 

enhetschefen som en tolk mellan ledningen och de anställda (Mintzberg, 1996, s. 61; 

Thomas et al., 2009, s. 303). Vad rollen som tolk innebär är endast övergripande 

beskrivet. Sedan finns det forskning som mer detaljerat undersöker enhetschefen vid 

förändringar. Gilley et al. (2009) söker efter egenskaper som kännetecknar effektivt 

ledarskap vid förändringar genom en kvantitativ studie. Gilley et al. (2009, s. 43) fann i 

sin studie att ledares förmåga att kommunicera och motivera påverkar utfallets 

effektivitet. Effektivitet kommer hädanefter avse hur väl den önskvärda förändringen 

uppnås utifrån toppledningens perspektiv. Forskningen som skett tenderar att studera 

storskaliga förändringar.  

 

Att enhetschefer har en viktig roll vid storskaliga förändringar är tydligt i tidigare 

forskning, men hur enhetschefer ska agera vid mindre interna förändringar, exempelvis 

nya administrativa förfaranden och rutinförändringar, är relativt outforskat. Detta 

påstående stärks av att Van de Ven och Sun (2011, s. 70), Neves (2011, s. 446) samt 

Higgs och Rowland (2010, s. 383) som samtliga hävdar att mer forskning behövs för att 

förstå förändringsprocessen och enhetschefens komplexa roll i processen. Att 

enhetschefens roll är viktigt betyder att det finns ett stort praktiskt värde i området 

eftersom små frekventa förändringar genomförs för att undvika större och mer riskfyllda 

förändringar. Att genomföra större förändringar är tidskrävande, dyrt och ofta 

problematiskt (Ellis et al., 2012, s, 93). Samtidigt som det är dyrt säger Burnes och 

Jackson (2011, s. 133) att omkring 70 procent av alla stora förändringsinitiativ 

misslyckas. Risken och kostnaden som stora förändringar innebär leder till att mindre 

interna förändringar är viktiga för att undvika strategisk drift i organisationen. Att 

enhetschefen har en viktig roll och att mindre interna förändringar är viktiga leder oss 

till forskningsgapet vi avser studera. 
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1.2 Problemformulering 

Hur påverkar enhetschefer effektiviteten när förändringar som beslutas av 

toppledningen ska genomföras? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur enhetschefer agerar när mindre interna 

förändringar genomförs samt identifiera olika faktorer som leder till effektivt utfall.  

1.4 Avgränsningar 

Studien är geografiskt avgränsad till norra Sverige av praktiska skäl. Detta innebär att 

om det finns skillnader mellan norra och södra Sverige kan resultatens geografiska 

överförbarhet påverkas. Vi anser däremot att denna avgränsning inte kommer påverka 

resultatet eftersom det innefattar samma nationella kontext.  

 

Effektivitet är ett begrepp som kan tolkas olika. Studien kommer genomföras utifrån ett 

toppledningsperspektiv vilket påverkar vad som är ett effektivt utfall. Ett annat 

perspektiv kan leda till andra slutsatser.  
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel beskriver vi utgångspunkterna för vår kvalitativa forskningsmetod. Vi 

beskriver de kunskaper vi har sedan tidigare, vår syn på kunskap, hur studien kommer 

att genomföras samt det perspektiv studien har. Avslutningsvis redovisar vi val av 

teorier och källkritik. 

2.1 Förförståelse 

När en studie genomförs är det viktigt att författaren har självinsikt i sin förförståelse 

eftersom denna kan påverka studien. Ingen individ föds med en förförståelse utan den 

skapas utifrån omgivningen vid uppväxten och genom olika erfarenheter. (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 25) Wallén (1996, s. 19) poängterar att förförståelse skapas genom 

egna kunskaper och erfarenheter, vilket innebär att förförståelsen inte endast är 

vetenskaplig kunskap. Beroende på vilket ämneskunskap individen erhåller genom 

utbildning kommer olika idéer kring vad ett problem egentligen består av att skilja sig åt 

(Holme & Solvang, 1997, s. 151). Vår förförståelse kommer därför att påverka de 

tolkningar som vi gör i vår studie, vilket innebär att det är viktigt att vi beskriver vår 

förförståelse i ämnet. I grunden är det tidigare erfarenheter, från både arbetsliv och 

utbildning, som har lett oss till vårt problem. 

 

Vi har studerat på Handelshögskolan vid Umeå universitet sedan höstterminen 2009. Vi 

har läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Under 

studieperioden har vi samlat på oss andrahandsförståelse genom olika kurser. 

Ämnesvalet på master-nivå var “management” för oss båda, vilket har påverkat vår syn 

på ledarskap till ett mer teoretiskt synsätt. Vi har en föreställning om hur chefer bör 

agera, vilket kan innebära att vi söker liknande svar i studien. Samtidigt har 

utbildningen skapat en god kunskapsstomme för att förstå chefers vardag.  

 

Den praktiska erfarenheten av ledarskap som eventuellt kan påverka studien är att 

Thomas sedan 2010 är anställd hos den organisation som studien genomförs på. Detta 

innebär att han har kunskap om organisationen. Att Thomas är anställd innebär att han 

kan ha träffat några respondenter vid tidigare yrkesrelaterad tillfällen, vilket kan 

innebära att någon av respondenterna blir mindre bekväm i situationen. Genom att 

utesluta enheterna som Thomas i huvudsak arbetat på från studien minimeras risken att 

anställningen påverkar enhetscheferna som intervjuas. Anställningen medför istället 

fördelar i form av vetskap om förkortningar, interna system och branschspråk. 

Anställningen innebär även att Thomas har kunskap om förändringar som skett inom 

organisationen, vilket kan leda till djupare intervjuer. 

2.2 Kunskapssyn 

Kunskapssyn kan även beskrivas som epistemologi, läran om vad kunskap egentligen är 

(Bryman & Bell, 2005, s. 588). Positivistisk kunskapssyn avser att förklara något med 

empirisk bekräftelse genom exempelvis hypotestestning (Wallén, 1996, s. 26-27). 

Hermeneutisk kunskapssyn, å andra sidan, brukar kallas för tolkningsläran och handlar 

om att tolka och förstå innebörder (Wallén, 1996, s. 33; Johansson-Lindfors, 1993, s. 

44-45). Kunskapssynen påverkar och påverkas av vad forskarna vill undersöka, med 

hänsyn till vårt syfte kommer vi beskriva vilken kunskapssyn som passar vår studie. 
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Vårt syfte är att studera hur enhetschefer agerar när mindre interna förändringar ska 

genomföras. Vi har även som ändamål att söka faktorer som leder till effektivt utfall. 

Eftersom vi söker enhetschefernas syn på sitt agerande samt att människor uppfattar och 

tolkar världen på olika sätt leder oss till hermeneutisk kunskapssyn. Hermeneutiken 

förespråkar tolkningar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44-45) vilket handlar om att förstå 

betydelsen av olika ting, vilket passar vårt problem och syfte som sätter mänskliga 

relationer och mänskligt agerande i fokus. Genom den hermeneutiska kunskapssynen 

kan vi skapa oss en större förståelse för hur enhetschefernas agerande påverkar utfallet 

vid förändringar. 

2.3 Metod 

Bryman och Bell (2005, s. 40) beskriver kvantitativ och kvalitativ forskning som de två 

övergripande forskningsstrategierna. Den kvantitativa forskningen bygger på att stora 

mängder material, ofta statistiskt, analyseras för att förklara vissa förhållandens 

sammanhang medan den kvalitativa forskningen bygger på att skapa en djupare 

förståelse av ett fenomen i sin kontext (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 12-14). Denna 

studie kommer att anta en kvalitativ forskningsstrategi eftersom studien syftar till att 

skapa en förståelse kring varför det valda fenomenet (hur enhetschefer påverkar 

förändringar) skiljer sig i sin kontext (lokala enheter). Undersökningen kommer att söka 

svar genom att varje enskild ledare får framföra sin syn på den verklighet som de 

befinner sig i. 

 

Det finns olika metoder för att genomföra kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2005, 

s. 299) beskriver etnografi, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper som några av de 

viktigaste metoderna inom kvalitativ forskning. Flera enhetschefer ska delta i studien 

där vi ämnar förstå enhetscheferna utifrån deras praktiska agerande, därför passar 

kvalitativa intervjuer undersökningen. Semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

är två av de viktigaste intervjuformerna (Bryman & Bell, 2005, s. 138). Semi-

strukturerade intervjuer har färdiga frågor som följs beroende på situationen medan 

ostrukturerade intervjuer har en mer öppen struktur med frågeteman. Forskaren kan 

även välja att blanda de två intervjuformerna och det kallas då kvalitativ intervju (Rubin 

& Rubin, 1995, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 138). Ostrukturerade intervjuer 

skapar osäkerhet genom friheten att resonera runt teman, samtidigt som semi-

strukturerade intervjuer inte ger samma frihet till följdfrågor. Vi kommer att använda 

oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi ska skapa teman utifrån vårt teoretiska ramverk, 

men vi kommer även att skapa mer detaljerade frågor till respektive tema. 

2.4 Angreppssätt 

När vi nu har beskrivit vår kunskapssyn måste vi välja hur vi ska förhålla oss till teori 

och empiri, vilket vanligtvis görs med ett deduktivt eller induktivt angreppssätt 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren 

utgår från befintliga teorier och provar den sedan mot empiri, verkligheten, för att 

kontrollera om det stämmer (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55-56; Bryman & Bell, 2005, 

s. 23). Det induktiva angreppssättet, å andra sidan, utgår från empiri för att utveckla 

eller skapa teori (Johansson-Lindfors, 1993, s. 57-58). I vår studie kommer vi att 

tillämpa ett tredje angreppssätt som växlar mellan empiri och teori. Detta angreppssätt 

kallas “den gyllene medelvägen”. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 59) Eftersom vi inte 
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kommer att ställa upp hypoteser eller försöker generera ny teori antar vi den gyllene 

medelvägen som angreppssätt. Angreppssättet innebär att vi utgår från våra teorier i 

undersökningen men kommer därefter tolka och förstå resultat utifrån den 

hermeneutiska kunskapssynen. Slutligen hamnar vi återigen i teorin som kan påverkas 

av empirin. En av riskerna med den gyllene medelvägen är att forskaren inte är 

tillräckligt öppen för empiriska upptäcker. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 59-60) Därför 

är det viktigt att vi som forskare inte binder oss till befintliga teorier och låter dessa 

påverka resultatet i alltför stor utsträckning.  

2.5 Studiens perspektiv 

I vår studie har vi valt att anta ett toppledningsperspektiv då vi vill undersöka hur 

enhetschefer agerar vid mindre interna förändringar och urskilja faktorer som leder till 

effektivt utfall. Det är toppledningen som beslutar om förändringar och det är 

toppledningen som bestämmer vad som är effektivt utfall. Studien är även riktad mot att 

toppledningen ska få kunskap om hur enhetschefer agerar och hur agerandet påverkar 

utfallet. 

2.6 Teoretisk referensram och litteratursökning 

Vi har i huvudsak använt oss av databaser som tillhandahålls av Umeå 

Universitetsbibliotek, såsom Academic search elite, Business source premier, E-

journals, EBSCO och Umea primo. Utöver databaserna som tillhandahålls av 

Universitetsbiblioteket har även Google Scholar använts för att söka vetenskapliga 

artiklar som anses vara relevant för vårt ämnesområde. Vi har använt oss av sökord som 

organization, change, leadership, management, supervisor, process, communication 

och frontline. Dessa sökord har även kombinerats med varandra och med olika ändelser. 

För att säkerställa kvalitén i artiklarna har ett kriterium för sökresultaten varit ”peer-

reviewed” vilket innebär att artikeln genomgått granskning av andra forskare inom 

samma område. Utöver vetenskapliga artiklar har vi även använt oss av böcker som 

finns tillgängliga vid Umeå Universitetsbibliotek.   

2.7 Källkritik 

Thurén (1997, s. 7) beskriver källkritik som en serie av metoder för att utvärdera källors 

trovärdighet. Tre kriterier som är användbara för att utvärdera en källas trovärdighet är; 

äkthetskriteriet, tidssambandskriteriet och oberoendekriteriet (Thurén, 1997, s. 11; 

Ejvegård, 2009, s. 71-73). Äkthetskriteriet behandlar hur vi kan säkerställa att det vi 

läser inte är förfalskat, tidssambandskriteriet beskriver hur lång tid det gått sedan källa 

uppstod och oberoendekriteriet reflekterar över hur självständig källan är eller om den 

har avtryck från annat håll. Inom kvalitativ forskning beskrivs två problem som 

återkommande vid granskning av befintlig forskning. Dessa två är att forskare antingen 

tar del av för lite befintlig forskning eller att de okritiskt förlitar sig för mycket på den 

befintliga forskning de har tagit del av (Maxwell, 2005, s. 46). Varför dessa problem 

uppstår kan delvis förklaras av Thuréns (1997, s. 79) argumentation om att det inte 

alltid är rimligt att försöka ta del av allt som finns tillgängligt. Att inte ta del av all 

information kan dock leda till att viktiga synpunkter och befintlig kunskap bortses från 

och återspeglar därför möjligtvis en omedvetet förfalskad bild. Det är därför viktigt för 
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oss att beskriva hur vi ställer oss kritiska till de källor vi har använts oss av för att styrka 

de resonemang som lägger grunden för vår studies analys och slutsats. 

 

För att säkerställa äktheten i de källor som vi har använt oss av i denna studie har vi 

framförallt valt vetenskapliga artiklar som har varit peer-reviewed. Detta innebär att 

artiklarna blivit granskat av jämlika och på så sätt kan vi fastställa att innehållet blivit 

kritiskt granskat. Thurén (1997, s. 12) förtydligar dock att det kan vara svårt att se 

skillnaden mellan vad som är sant och vad som är falskt och att förfalskning inom 

vetenskapen är vanligare än vad man kan tänka sig. Att jämlikar har granskat materialet 

garanterar inte att vad som står är sant, men vi argumenterar ändå för att viss 

trovärdighet, och där med äkthet, finns i de artiklar vi tagit del av på grund av denna 

granskning. Genom att i vissa fall ta del av mer än en forskares studier har vi även 

försökt kontrollera att fakta har fastställs på flera håll och därmed minimera risken att 

den blivit förfalskad. 

 

För tidssambandskriteriet så menar Thurén (1997, s. 26) och Ejvegård (2009, s. 73) att 

en generell regel är att ju mer samtida en källa är desto trovärdigare är den. Vi har i vår 

studie sökt så aktuellt material som möjligt. Ett exempel från denna studie är att vi 

använt en källa av Lewin från 1951, vilken kan ses som ej samtida relativt till vår 

studie. Eftersom vi ansåg att forskningen tillförde ett logiskt resonemang för vårt arbete 

så valde vi att använda den, men även att komplettera den med mer samtida källor. Vad 

vi inte lyckades göra med denna källa var att hitta ursprungskällan, vilket ur det 

oberoendekriteriet kan ha påverkat trovärdigheten negativt. Ejvegård (2009, s. 71) 

beskriver som en tumregel att primärkällor i första hand bör användas, speciellt om 

fakta är viktig för arbetet. I detta arbete har Lewin (1951) betydelse för hur vi skapar vår 

processmodell i avsnitt 3.2 och 3.3, men vi argumenterar för att användandet av 

ytterligare källor för samma ändamål gör användandet av Lewin (1951) trovärdigt för 

detta arbete. Övriga källor som inte spårats till ursprungskällan är Guba och Lincoln 

(1994) samt Rubin och Rubin (1995), dessa kännetecknas av “refererad i”.  

 

Avslutningsvis har vi inte tagit del av någon forskning gjord i Sverige, detta på grund av 

att vi inte funnit forskning som ansetts relevant för vårt specifika problem. Vår studie 

genomförs i en svensk kontext och enhetschefernas beteende kan därför skilja sig från 

de som återspeglas i den teori vi tagit del av. Men eftersom syftet med vår studie är att 

tillföra ytterligare kunskap kring enhetschefers roll vid förändringar i den studerade 

organisationens kontext ser vi inte detta som något större problem. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som vi anser är relevant för 

att besvara vår problemformulering och vårt syfte. Teorierna ger en inblick i 

kunskapsområdet och visar en del av den kunskap som finns. De teorier vi inkluderar är 

relaterade till förändringar, förändringsprocessen och enhetschefens roll vid 

förändringar. En stor del i ledarskap är kommunikation vilket även framhävs. Kapitlet 

mynnar slutligen ut i tre teman som vi tar med oss vidare till undersökningen.  

3.1 Förändringar 

Förändringar i en organisation kan vara av olika karaktär. Det kan exempelvis vara 

teknologiska förändringar som innebär implementering av helt nya system eller 

strategiska förändringar som påverkar organisationens styrkor (Smith, 2002, s. 27). 

Smith (2002) sammanställer i sin artikel resultaten från flera års studier inom området 

organisationsförändringar, vilket i huvudsak omfattar större förändringar. En viktig 

aspekt är att tidigt diskutera värdet av tidigare forskning kring förändringar för vår 

studie. De flesta studierna om förändringar studerar större förändringar som markant 

påverkar organisationen. För att studera ett utfall av en förändring måste förändringen 

vara tillräckligt stor för att innebära en skillnad för organisationen. Det finns allt från 

komplexa förändringar som ska lokalt anpassas till enklare förändringar som endast 

kräver att instruktionerna följs (Higgs & Rowland, 2005, s. 127). Även förändringarna 

som är “enklare” kan innebära relativt stora förändringar. Van de Ven och Sun (2011) 

undersökte i sin studie varför förändringar misslyckas. Det intressanta med studien är 

inte att förändring misslyckas, utan det intressanta är att oavsett hur implementeringen 

av en förändring sker så är det alltid individer som är den underliggande orsaken till 

varför en förändring misslyckas.  

 

Organisatoriska förändringar har studerats av många författare med olika infallsvinklar. 

Men få artiklar studerar organisatoriska förändringar som inte har någon direkt 

påverkan på organisationens resultat. Vi hävdar att det beror på problematiken med att 

studera mindre interna förändringars faktiska utfall. Att organisationer måste genomföra 

stora förändringar kan vara på grund av att de misslyckats med den löpande 

utvecklingen. Utveckling sker kontinuerligt i organisationer för att bibehålla 

marknadspositionen och därför är det en viktig aktivitet, vilket leder till att förändringar 

måste ske. I och med förändringar kommer organisationens situation att ändras. Inom 

ledarskapsforskning är ett av det mest framstående resultatet att den bästa 

ledarskapsstilen är den situationsanpassade ledarskapsstilen (Yun et al., 2006, s. 375; 

Sims et al., 2009, s. 149). Den situationsanpassade ledarskapsstilen kan vara svår att 

använda eftersom den inte beskriver hur ledares agerande påverkar utfallet. Istället 

beskriver den situationsanpassade ledarstilen att ledare ska anpassa sitt ledarskap utifrån 

kontexten. Vi ämnar istället skapa en djupare förståelse för hur enhetschefer agerar och 

vad som leder till effektivt utfall. Vi går därför vidare med att beskriva den process som 

förändringar går igenom. 
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3.2 Förändringsprocessen 

Whelan-Berry och Somerville (2010, s. 177) säger att det är omöjligt att framställa en 

processmodell som är anpassad för att förklara alla sorters förändringar i olika 

organisationer. För att skapa en god teoretisk förståelse för förändringsprocessen har vi 

valt att studera tre olika processmodeller närmare. De är framtagna av Lewin (1951, 

refererad i Ates & Bititci, 2011, s. 5605-5606), Kotter och Cohen (2002) samt Whelan-

Berry och Somerville (2010). Att föra en diskussion angående processmodellernas 

relevans för denna studie är viktigt. Detta eftersom en del av studiens syfte är att studera 

mindre interna förändringar vilket de tre processmodeller inte uttryckligen är framtagna 

för att förklara. Eftersom vi, efter grundlig sökning, inte har funnit någon processmodell 

anpassad för de förändringar vi ska studera så argumenterar vi för att dessa tre 

processmodeller gemensamt skapar en god övergripande bild för hur 

förändringsprocessen ser ut. 

 

Lewins (1951, refererad i Ates & Bititci, 2011, s. 5605-5606) processmodell ger en 

traditionell bild av hur processen vid en förändring bör se ut. Den är uppdelad i tre steg, 

vilket ger en överskådlig bild för hur en förändring bör hanteras. Kotter och Cohens 

(2002) processmodell kompletterar Lewins då denna ger en mer detaljerad bild av 

förändringsprocessen i åtta steg. Kotter och Cohens (2002, s. 3) modell är framtagen för 

stora organisatoriska förändringar. Den kan dock hjälpa till att förklara 

tillvägagångssättet för mindre förändringar också eftersom den innefattar moment som 

är viktiga oavsett förändringens storlek. Slutligen tillför Whelan-Berry och Somerville 

(2010) en processmodell som är framtagen ur de i forskningen mest förekommande 

stegen i förändringsprocessen. I kommande stycken beskrivs varje processmodell mer 

detaljerat. 

 

3.2.1 Lewins processmodell 

 

Lewins processmodell består av tre steg; tina upp (unfreeze), flytta (move) och frysa på 

nytt (refreeze). Tina upp steget handlar om att identifiera vad som ska förändras, 

drivkrafter för förändring samt motståndskrafter. I flytta steget så sker själva 

implementeringen av förändringen. Nya beteenden, attityder och värderingar utvecklas 

här genom att processer förändras. I sista steget, frysa på nytt, ska dessa nya beteenden, 

attityder och värderingar slå rot i organisationen. Om förändringen inte slår rot i 

organisationen kommer det förr eller senare att gå tillbaka till hur det var innan 

förändringen genomfördes. 

 

3.2.2 Kotter och Cohens processmodell 

 

Kotter och Cohen (2002) beskriver en åtta stegs processmodell för storskaliga 

förändringar. Första steget går ut på att skapa en ökad brådska hos de relevanta 

individerna för varför en förändring behövs. Detta kan göras genom att skapa ett syfte 

(vision) för varför förändring behövs. Det andra steget är att samla ihop rätt individer, 

skapa en guidningsgrupp, för genomförandet av förändringen. Dessa bör vara 

engagerade i förändringen samt inte ha några egna kortsiktiga mål med förändringen. 

Steg tre handlar om att få syftet rätt, vilket innebär att måla upp en bild av hur den 

framtida förändringen ska se ut samt hur den ska genomföras. 
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Det fjärde steget handlar om att kommunicera målet med förändringen på ett sätt som 

får så många som möjligt att delta i att förverkliga syftet. För att uppnå detta så krävs 

det mer än enbart överföra informationen, en dialog krävs för att övertyga om varför 

förändringen är viktig. Femte steget i processen är att skapa befogenhet för åtgärder. 

Detta steg handlar om att skapa förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete, vilket 

betyder att motståndskrafter eller barriärer till förändringen måste bort. En utav de 

största motståndskrafterna i detta steg är enligt författarna oftast just chefen. I steg sex 

skapas kortfristiga vinster för att attrahera individer att aktivt delta i förändringen och 

motivera dessa till att utföra ett bra jobb. Dessa kortfristiga vinster skapar även en form 

av meningsfullhet i förändringsarbetet. 

 

Det sjunde steget är att inte släppa förändringen. När till exempel första kortfristiga 

vinsten kommer så kanske de anställda känner att de har vunnit, det är då viktigt att 

fortsätta förmedla den brådska kring förändringen som beskrevs i steg ett. Det åttonde 

och sista steget i processen handlar om att behålla förändringen. Förändringen måste slå 

rot i organisationen och organisationskulturen innan den kan anses vara genomförd. 

 

3.2.3 Whelan-Berry och Sommervilles förändringsprocess i fem steg 

 

Whelan-Berry och Somerville (2010, s. 176) föreslår en process baserad på de fem mest 

frekventa stegen ur tidigare forskning. Att utveckla ett tydligt och tilltalande syfte 

(vision) är det första, kritiska, steget i processen och bör på ett tydligt och enkelt sätt 

kunna kommuniceras till de relevanta individerna så att de förstår orsaken för 

förändringen. Detta steg kan genomföras med eller utan involvering av ytterligare 

anställda än beslutstagaren, men möjligheten att kommunicera syftet på ett sätt som är 

lättförståeligt för intressenterna är grundläggande för en framgångsrik förändring. 

Därför kan det vara taktiskt att involvera fler individer i skapandet av syftet för att de 

senare ska kunna förstå förändringen. (Whelan-Berry & Somerville, 2010, s. 178) 

Toppledningens kommunikation är kritiskt i detta steg eftersom förändringens öde kan, 

redan i detta skede av processen, avgöras om det inte kommuniceras på rätt sätt. 

 

Överföra syftet till gruppnivå är nästa steg i processen. Här klargörs syftet för att bli 

förstått av intressenterna, vilket kan göras på olika sätt beroende på vilken del av 

organisationen som dessa befinner sig i. När syftet överförts till gruppnivå så är det 

nästa steget i processen att få individers godkännande av förändringen. I detta steg så 

ska individerna acceptera förändringen för att sedan faktiskt förändra sitt agerande. För 

att förändringen ska ses som lyckad så måste bland annat individernas beteende 

förändras, vilket gör detta till en väsentlig del i processen. (Whelan-Berry & Somerville, 

2010, s. 178-179) 

 

Steget att upprätthålla takten i förändringsimplementering handlar helt enkelt om att se 

till att det nya beteendet som förändringen ska medföra fortsätter att efterföljas. Detta är 

speciellt viktigt då förändringen fortskrider över en längre tid. Det sista steget i 

processen är att institutionalisera förändringen, vilket är att se till att förändringen, 

syftet, faktiskt blir en del av organisationens kultur, dagliga arbete och processer. 

(Whelan-Berry & Somerville, 2010, s. 179) 
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3.2.4 Sammanfattning av processmodellerna 

 

Enligt Whelan-Berry och Somerville (2010, s. 177) anses det omöjligt att skapa en 

processmodell anpassad till alla sorters förändringar och organisationer. Detta argument 

leder oss till att skapa vår egen processmodell anpassad för denna studie och den 

organisation som studien ämnar studera. I studien kommer vi använda faser istället för 

steg. Motiveringen till att använda faser istället för steg är att det skapar en mer öppen 

bild av förändringsprocessen. Målet med vår processmodell är att skapa en grund för att 

undersöka och förstå hur olika enhetschefer, i den studerade organisationen, påverkar 

effektiviteten i förändringsarbete. Processmodellen utformas med hänsyn till den 

studerade organisationen, vilket kommer att gynna vår studie och det problem vi ska 

skapa förståelse kring. Med de tre studerade processmodellernas steg som grund för vår 

egen processmodell är det logiskt att skapa en modell med tre faser för att förstå 

förloppet av förändringar. Dessa tre faser är utifrån vår tolkning; initiering (före), 

implementering (under) och integrering (efter). Samtliga steg i de studerade 

processmodellerna har använts i skapandet av faserna som illustreras i figur 1.  

 

 

Figur 1. Förändringsprocessens faser 

3.3 De tre faserna  

I denna sektion kommer vi utifrån vår processmodell att utveckla de tre faserna med 

drivkrafter och motståndskrafter i respektive fas för att illustrera enhetschefernas roll. 

Variation i arbetets natur på de olika nivåerna i organisationen innebär att det är olika 

beteenden som driver effektivt arbete (Kaiser et al., 2011, s. 82). Att vara strategisk kan 

för en enhetschef innebära att besluta vilken av flera arbetsuppgifter som ska få högsta 

prioritet under en given vecka (Kaiser et al., 2011, s. 82). Vid förändringar säger Neves 

(2011, s. 437) att engagemang är den faktor som binder ihop individer och mål. 

Engagemang behöver inte vara självklart, det kan alltid finnas barriärer i form av olika 

motståndskrafter. En ledare måste förstå och försöka övervinna olika barriärer för att 

leda förändringar effektivt och ledaren måste även kommunicera tydligt (Lewis & 

Grosser, 2012, s. 671-672). Enligt Edgelow (2012, s. 7) är det enhetschefernas uppgift 

att engagera alla medarbetare samtidigt som de måste agera så att de ses som 

förändringens ansikte och röst hos de anställda. Ifall ledaren misslyckas med detta 

kommer förändringarna aldrig att helt lyckas. Edgelow (2012) påvisar hur viktiga 

enhetscheferna är vid förändringar, men en enhetschef kommer att behöva förändra sitt 

agerande beroende på vilken fas en förändring är i. Vi kommer därför att utveckla 

enhetschefernas roll i de tre faserna härnäst. 
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3.3.1 Initiering 

 

I denna studie granskas enhetschefer i en decentraliserad organisation, det vill säga de 

ledare som är i nedersta skiktet i organisationen. Dessa ledare är anställda för att styra 

de lokala enheterna i organisationen, vilket leder till att organisationsstrukturen ur ett 

ledarskapsperspektiv blir horisontell eller platt. Både Södergren (1997, s. 17) och Wulf 

(2012, s. 11) menar att en platt organisation kan leda till ökad kontroll från 

toppledningen. Den platta organisationen har därför inslag av både centralisering och 

decentralisering. Vid förändringar i den studerade organisationen är just detta 

situationen. Förändringsinitiativ tas av toppledningen på en central nivå för att föras 

vidare till botten av organisationen där enhetscheferna är verksamma. Information från 

toppledningen är oftast av en generell karaktär och fokuserar på helheten snarare än 

detaljer till specifika individer (Thomas et al., 2009, s. 303). Thomas et al. (2009, s. 

303) belyser enhetschefernas roll som tolk för att kommunicera denna abstrakta 

information på ett relevant och konkret sätt till de anställda. För att kunna förmedla 

denna information vidare är det viktigt för enhetschefer att har bra självinsikt i sitt eget 

beteende samt hur enhetschefen bidrar till att förändringens syfte antingen flyttas vidare 

ner i organisationen eller stannar (Higgs & Rowland, 2010, s. 371). Endast lämpliga 

förändringsförslag kommer påverka individer att förändra sitt beteende (Robertson & 

Seneviratne, 1995, s. 550). Motståndskrafter kan finnas av flera olika skäl, en förklaring 

är att individer fokuserar på information som bekräftar deras nuvarande värderingar och 

metoder (Akgün et al. 2007, s. 795). Därför är det problematiskt för individer att arbeta 

effektivt med information som strider mot deras nuvarande värderingar och metoder 

(Starbuck, 1996, s. 727). Lämpligheten i förändringen kommer att bestämmas av 

enhetschefernas egna åsikter, gällande förändringen, som påverkas så väl av självinsikt 

som egenintresse. Ett syfte som ur enhetschefens perspektiv anses som olämplig kan 

skapa svårigheter för denne att acceptera förändringen vilket leder till svårigheter att 

utföra förändringen på ett effektivt sätt. 

 

Ledarens handlingar, kommunikation och kontroll beskrivs av Whelan-Berry och 

Somerville (2010, s. 187) som tre av de främsta drivkrafterna för förändring när syftet 

med förändringen är skapad. Toppledningen är därför i denna fas är den främsta 

drivkraften bakom förändringen. För enhetschefer menar vi att de i bästa fall inte utgör 

någon motståndskraft, men möjligtvis så kommer deras egna åsikter att skapa någon 

form av motstånd snarare än drivkraft i denna fas. Ett sätt att motverka att förändringens 

syfte inte accepteras är att involvera individer i utformandet av syftet (Whelan-Berry & 

Somerville, 2010, s. 180). Om den ansvarige för att leda förändringen är delaktig redan 

från början av förändringen kommer detta påverka utfallet av förändringen (Cameron & 

Green, 2004, s. 183). Delaktighet i initieringsfasen kan minska risken för att 

enhetschefer är en motståndskraft i förändringsprocessen. 

3.3.2 Implementering 

 

Som beskrivet skapas förändringens syfte oftast av toppledningen, och kommer även 

vara den form av förändring som studeras i denna uppsats. När väl syftet är skapat så är 

det upp till enhetschefer att se till att de anställda deltar i att uppnå syftet som 

förändringen har (Whelan-Berry & Somerville, 2010, s. 187; Drennan & Richey, 2012, 

s. 60). För att syftet ska förflyttas neråt i organisationen måste ledaren ta ett steg tillbaka 

från sina egna åsikter och förhålla sig saklig till förändringen (Higgs och Rowland, 

2010, s. 383). Vi beskrev i föregående fas hur enhetschefers egna åsikter kan påverka 
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viljan att acceptera syftet i initieringsfasen, vilket även påverkar hur de agerar i 

implementeringsfasen. I implementeringsfasen är det viktigt att enhetschefen inte låter 

sina egna åsikter påverka agerandet. Som drivkrafter bakom förändring kommer vi i vår 

studie att lägga stor vikt på ledarskapet. Groysberg och Slind (2012, s. 77) beskriver 

kommunikation som en viktig del av ledarskapet, vilket leder till att kommunikation är 

en viktig faktor för att förstå ledarskap som drivkraft vid förändring. Kommunikation 

innebär ett effektivt utbyte av information mellan alla individer som påverkas av 

förändringen. Alltför ofta förlitar sig organisationer på att förändringsrelaterad 

information naturligt överförs från toppen till botten, vilket den inte gör. (Edgelow, 

2012, s. 6) Whelan-Berry och Somerville (2010, s. 186) menar att ledarens 

kommunikation i vissa fall behöver förändras för att stödja och fungera som en drivkraft 

vid förändringar.  

 

Enligt Thomas et al. (2009, s. 303) måste de anställda få information av hög kvalitet för 

att utföra sina arbetsuppgifter effektivt, vilket enligt Allen et al. (2007, s. 196) hjälper 

till att reducera de anställdas osäkerhet kring utförandet. Denna aspekt är beroende av 

enhetschefernas agerande. Enhetschefer styrs första fasen av sina egna åsikter och måste 

i denna fas agera sakligt. De kan också behöva anpassa sitt sätt att kommunicera för att 

förändringen ska genomföras. Ytterligare en aspekt som påverkar ledaren är att vid 

implementeringen är varje anställd en potentiell motståndskraft (Lewis & Grosser, 

2012, s. 671) precis som att enhetschef kan vara en motståndskraft i initieringsfasen. 

Om ett klart och tydligt motiv inte finns för varför en förändring ska genomföras så 

kommer de anställda ha svårt att acceptera förändringen (Finney & Scherrebeck-

Hansen, 2010, s. 336). Att här agera tolk är enligt oss enhetschefernas viktigaste 

arbetsuppgift eftersom deras tolkning kommer att vara den information som de anställda 

erhåller. Framställs förändringen som viktig av enhetschefen är sannolikheten högre att 

även de anställda ser den som viktig, detta eftersom enhetschefen som tidigare nämnt 

ska vara förändringens ansikte och röst i enheten. 

 

3.3.3 Integrering 

 

Lewin (1951, refererad i Ates & Bititci, 2011, s. 5605-5606), Kotter och Cohen (2002) 

och Whelan-Berry och Somerville (2010) är överens om att det i slutskedet av en 

förändring är viktigt att förändringen fastnar i organisationen och de nya beteenden som 

kommer med förändringen fortskrider. Enhetschefers roll i detta verkar vara det minst 

studerade, vilket kan bero på att denna fas endast kan ske ifall de två föregående faserna 

genomförts väl. Om de två första faserna genomförts väl kan det leda till att 

integreringen sker naturligt utan någon större ansträngning från enhetschefen. Men 

motstånd kan komma från de anställda, och om de anställda inte anpassar sig till 

förändringen kan den heller inte anses som integrerad i organisationen. Därför blir det i 

integreringsfasen enhetschefens uppgift att skapa förutsättningar för de anställda att 

anamma förändringen. 

 

Ahearne et al. (2010, s. 76) jämför i sin studie försäljare som är resultat- och 

lärandeorienterade och kommer fram till att försäljare som är lärandeorienterade i högre 

utsträckning tar sig ur rutinmönster än de som är resultatorienterade. Vidare beskriver 

Ahearne et al. (2010, s 76) att beroende på förändring kommer lärandet relaterat till 

förändringen variera, vilket leder till att det inte alltid går att förutsäga vad som krävs av 

ledaren inför varje enskild förändring. Enligt Lewis och Grosser (2012, s. 671) är 
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motstånd till förändringar frustrerande för ledare eftersom individer även kan motstå 

positiva förändringar. En ledare måste förstå och försöka övervinna motståndskrafter 

genom att till exempel kommunicera väl för att skapa förutsättningar för ett effektivt 

utförande av en förändring (Lewis & Grosser, 2012, s. 671-672). Om en hög grad av 

stöd upplevs från enhetschefen kommer det att påverka anställda att förstå fördelarna 

med förändringen vilket leder till engagemang i förändringsarbetet (Neves, 2011, s. 

440). Istället för att bara förmedla syftet med förändringen så har enhetschefer även en 

roll att aktivt stödja förändringen under hela processen och inte låta prioriteringen 

försvinna (Cameron & Green, 2004, s. 183). Vår studie ämnar i detta avseende att 

ytterligare utforska hur enhetscheferna aktivt påverkar de anställda att anta och integrera 

förändringar i sitt arbete. 

 

3.3.4 Enhetschefernas roll i förändringsprocessen 

 

Utifrån den argumentation som gjorts i styckena ovan angående enhetschefernas roll i 

de olika faserna i förändringsprocessen har vi valt att illustrera detta i figur 2. Figuren är 

baserad på tolkningar av tidigare forskning. Varje föregående fas betydelse följer med i 

nästkommande steg och sätter förutsättningar för denna. Enhetschefens inställning i 

initieringsfasen kommer att påverka dennes engagemang i implementeringen. Vidare 

kommer dessa två faser att speglas i enhetschefens roll i integreringsfasen, vilket 

resulterar i mer eller mindre effektivt utförande av förändringen. Figur 2 visar de 

drivkrafter respektive motståndskrafter som identifierats för enhetschefer i 

förändringsprocessen och kommer att användas som ramverk för den undersökning vi 

ska genomföra. 

 
Figur 2. Drivkrafter och motståndskrafter under förändringsprocessen 
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3.4 Kommunikation i organisationen 

Kommunikation är en viktig faktor som sker kontinuerligt i vår vardag. Heide et al. 

(2005, s. 33) menar att tolka informationen ofta kan vara ett problem för mottagaren. 

All kommunikation påverkas även av brus (störningsfaktorer) (Fiske, 1997, s. 19-20), 

vilket innebär att det alltid finns någon faktor som drar fokus från kommunikationen. 

Enhetschefernas tolkningar i kommunikationen kan skapa ett brus som försämrar 

budskapet, vilket Fiske (1997, s. 20) benämner som semantiskt brus. Förändringens 

syfte kan efter enhetschefens tolkning förändras. En orsak till att organisationer 

misslyckas vid förändringar är enligt Salem (2008, s. 338) att flertalet individer 

upplever att de inte får tillräcklig information om förändringen och det skapar 

osäkerhet. Information om förändringar kan kommuniceras genom flera olika kanaler, 

men det finns ingen kanal som alltid är bättre än de andra (Allen et al., 2007, s. 190). 

Val av kanal påverkar, men enligt Salem (2008, s. 338) kan det vara omöjligt att 

tillfredsställa samtliga anställdas informationsbehov.  

 

Att kommunicera väl är problematiskt eftersom det beror på vad som ska kommuniceras 

och hur kommunikationen sker. För lite kommunikation skapar ett vacuum som leder 

till spekulationer, samtidigt leder för mycket kommunikation till informationsöverflöde 

vilket innebär att viktig information kan ignoreras (White et al., 2010, s. 69). 

Kommunikation innefattar även annan problematik, enligt White et al. (2010, s. 69) kan 

anställda erhålla rätt mängd information men information är inte relevant för dem. 

Medan chefer klagar på att de anställda inte förstår informationen eller inte följer 

direktiven klagar de anställda över att antingen beslut inte kommuniceras eller att e-

postlådan är överfull (Heide et al., 2005, s. 20).  

 

Enhetschefernas roll förändras mellan de olika faserna, detta påverkar även 

kommunikationen. I den första fasen är cheferna mottagare av informationen vilket 

innebär att de kan uppleva osäkerhet. Osäkerheten skapas utifrån för lite information 

eller för mycket information som är beskrivet ovan. Men eftersom enhetscheferna ska 

agera tolk av informationen som erhålls från toppen av hierarkin kan osäkerheten leda 

till att de själva blir en motståndskraft. Enhetscheferna ska även kommunicera vidare 

informationen till de anställda vilket kan skapa osäkerhet återigen. Att kommunicera så 

ingen involverad känner osäkerhet är problematiskt. Vilken information ska 

kommuniceras vidare, till vem, och hur är svåra frågor som alla i en organisation måste 

fundera över. I organisationen ska kommunikation i slutändan leda till att 

organisationens mål ska omvandlas till kunskap och handlingar (Heide et al., 2005, s. 

19). Som tolk i processen måste därför enhetscheferna först omvandla förändringens 

övergripande syfte till egna handlingar för att senare kommunicera vidare till de 

anställda hur de ska agera för att uppfylla målet med syftet. Enhetschefer intar därför en 

viktig roll i förändringsprocessen. 

3.5 Sammanfattande teoretisk föreställning 

Teorierna presenterade i detta kapitel skapar den teoretiska referensramen i detta arbete. 

Vid arbete med förändring har förändringsprocessen fått en väsentlig roll för att förstå 

de viktiga stegen vid förändring. Enhetschefer har fått en viktig roll där deras agerande 

kan vara avgörande redan i första fasen då de är mottagare av det kommunicerade syftet 

från toppledning. När en enhetschef har mottagit information om förändringen i 
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initieringsfasen övergår de till implementeringsfasen. Här ska chefen agera tolk av den 

information som erhållits. När informationen har behandlats av enhetschefen ska den ha 

konkretiserats och vara mer relevant för de som i slutändan ska utföra förändringen. 

Enhetschefens andra roll i implementeringsfasen blir därför att vara avsändare av 

kommunikationen för förändringen. Mottagarna av den tolkade informationen i 

implementeringsfasen är de anställda. Informationen måste vara relevant nog för de 

anställda att kunna integrera det nya beteendet som kommer med förändringen. Hur väl 

de anställda tillsammans med enhetschefen lyckas göra detta avgör om införandet av 

förändringen kan ses som effektiv eller inte. Figur 3 illustrerar en sammanfattande 

modell av den kommunikation i förändringsprocessen, ur enhetschefens perspektiv, som 

är avgörande för effektiviteten i införandet av förändringar. 

 

 

Figur 3. Kommunikation vid förändringar 

3.6 Teoretiska teman för studiens undersökning 

Slutligen presenterar vi teman som är grunden i vår undersökning för att skapa 

förståelse för den process som illustreras i figur 3. Ledarskap, vision, kommunikation, 

utbildning och deltagande beskrivs av Whelan-Berry och Somerville (2010, s. 176) som 

de mest framstående drivkrafterna bakom förändring. Merrell (2012, s. 20) beskriver 

sex aktiviteter som har stor påverkan på framgången av förändringar, nämligen: 

ledarskap, kommunikation, lärandet, mätningar, involverande och upprätthållande. Tre 

huvudsakliga teman kan utläsas ur både Whelan-Berry och Somervilles (2010) samt 

Merrells (2012) drivkrafter och aktiviteter, men även ur den löpande texten i detta 

kapitel. Dessa tre är; ledarskap, kommunikation samt kontroll och uppföljning. Våra 

teman återger vår tolkning av de viktigaste aspekterna. Vidare framställer de den 

teoretiska bilden av vad enhetscheferna ska göra samtidigt som de skapar ramverket för 

jämförelse av studiens respondenter.  

 

3.6.1 Tema 1: Enhetschefens ledarskap 

 

Enhetschefen har enligt teorierna en komplex roll som innehåller flera moment. 

Teorierna är tydliga med vad chefen ska göra, men inget om hur det ska göras. Vi 

kommer därför att belysa de, enligt oss, viktigaste teoretiska aspekterna. När en 

enhetschef i initieringsfasen erhåller information om en förändring bör denne, utifrån 

egna åsikter, anse att förändringen kommer medföra något positivt och detta kommer 

lägga grunden för enhetschefens engagemang. Därefter ska enhetschefen analysera 

informationen sakligt och anpassa, tolka, informationen till något konkret som kan 

vidarebefordras till de anställda som ska genomföra förändringen. I samband med att 
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informationen om förändringen sänds vidare ska ledaren vara förändringens ansikte och 

röst. När förändringen börjat implementeras ska ledaren ta en mer deltagande roll och 

slutligen när förändringen är i integreringsfasen ska enhetschefen agerade stödjande.  

 

Teorierna beskriver ett aktivt ledarskap som kräver att enhetschefen anpassar sig efter 

hur förändringen fortskrider. Samtidigt som teorierna benämner viktiga aspekter kring 

vad enhetscheferna ska göra är det fortfarande otydligt hur enhetscheferna praktiskt ska 

agera. De befintliga teorierna belyser att enhetscheferna är viktiga för effektiviteten när 

förändringar ska genomföras, men hur de praktiskt agerar och hur det påverkar utfallet 

är viktigt för att besvara vårt problem. 

 

3.6.2 Tema 2: Kommunikation 

 

Enligt teorierna ska informationen om en förändring tolkas och konkretiseras innan den 

kommuniceras vidare till de anställda. Kommunikationen ska innehålla rätt mängd 

information som ska till rätt individ och samtidigt vara relevant för mottagaren. 

Samtidigt visar tidigare forskning att kommunikationens relevans och rätt 

informationsmängd beror på mottagarens åsikter. Eftersom varje individs egna åsikter 

påverkar mottagandet ställer det höga krav på att enhetschefen känner de anställda väl 

för att inneha kunskap om hur kommunikationen ska ske.  

 

Teorierna poängterar även att förändringsrelaterad information inte naturligt överförs 

från toppen till botten i en organisation, vilket innebär att det krävs ett aktivt ledarskap. 

Samtidigt belyser inte teorierna i detta sammanhang att informationen måste 

konkretiseras, medan att de i andra sammanhang menar att detta är väsentligt. Detta 

leder till att enhetschefens roll som tolk av information kräver aktiva val av 

kommunikationsmetoder. Dock säger teorierna även att valet av kommunikationskanal 

inte alltid är självklara utan skiljer sig mellan olika förändringar. Det är därför viktigt att 

studera hur enhetschefernas kommunikationsval påverkar utfallet vid förändringar. 

 

3.6.3 Tema 3: Kontroll och uppföljning 

 

Det sista temat i vår studie behandlar kontroll och uppföljning, vilket tidigare forskning 

benämner som en av de viktigaste aspekterna för en ledare att arbeta med för att 

effektivt genomföra förändringar. Detta tema innefattar att enhetschefen ska 

kontinuerligt utvärdera och säkerställa att förändringen framskrider som förväntat. 

Vilket i slutändan ska leda till att förändringen kan anses som integrerad i enheten. 

Detta innebär exempelvis att kontrollera att de anställda läser och tar till sig av 

information som enhetschefen skickar till dem. Även här krävs ett aktivt ledarskap då 

teorin säger att förändringens prioritet inte bör försvinna innan den anses som 

integrerad. Hur agerandet för att kontrollera att detta genomförs kan variera mellan 

enhetscheferna och ämnas därför i denna fortsatta studie att undersökas mer praktiskt.  
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4. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogör vi hur studien praktiskt har genomförts. Vi beskriver 

organisationen där enhetscheferna är anställda, kontakten med enhetscheferna både 

före och under intervjuerna samt hur intervjuguiden skapats utifrån våra teoretiska 

teman. Vi redogör även hur information kommer analyseras och de etiska principer som 

vi har beaktat.  

4.1 Val av organisation 

Den organisation som vi valde att studera och sökte kontakt med är ett stort 

internationellt finansinstitut med en decentraliserad organisationsstruktur. Argumenten 

för valet av organisationen är i stora drag två: de har en decentraliserad 

organisationsstruktur samt är verksamma i en bransch som frekvent genomgår 

förändringar. Genom att studera en organisation med decentraliserad 

organisationsstruktur erhåller studiens syfte mer fokus eftersom vi kommer utgå från att 

alla ledare som studeras har samma organisatoriska utgångspunkt. Att enhetscheferna 

har samma utgångspunkter är även motivet till varför vi inte sökt kontakt med fler 

organisationer. Ifall studien är branschöverskridande eller inkluderar flera 

organisationer kan organisatoriska skillnader påverka studien. Att endast studera en 

organisation skapar en jämförbarhet mellan ledarna eftersom de har genomfört samma 

förändringar.  

4.2 Access 

För att genomföra en studie behövs någon form av förstahandsinformation. Vi valde att 

genomföra kvalitativa intervjuer. Redan innan uppsatsen påbörjades tog vi en inledande 

kontakt med företrädare för organisationen på regional nivå för att informera om vilka 

vi är och vår tänkta inriktning på studien. Denna inledande kontakt har att göra med 

begreppet access, vilket innebär att få tillgång till en organisations information 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 136). Vid ett av de första personliga mötena undersöktes 

möjligheterna till att erhålla data för de enskilda enheternas effektivitet vid 

implementering av mindre interna förändringar. Utöver möjligheten att erhålla 

andrahandsdata undersöktes möjligheten till att få intervjua organisationens 

enhetschefer. 

 

Vid intervjuer av anställda som inte ingår i företagsledningen kan respondenterna vara 

mindre villiga att dela informationen eftersom de kan känna sig hotade om de ska delge 

känslig information om företaget (Johansson-Lindfors, 1993, s. 138). Detta ledde till att 

vi bad vår kontaktperson på regional nivå att informera de enhetschefer som vi avsåg 

intervjua om vilka vi är och att vi kommer att ta kontakt med dem. Sedan tog vi själva 

kontakt med respondenterna och bokade tid för intervjun samt svara på de eventuella 

frågorna som respondenterna hade inför intervjun. Vi valde detta tillvägagångssätt för 

att förhoppningsvis öka våra respondenters tillgänglighet för intervjuer. För att vi inte 

skulle ses som representanter från den regionala avdelningen presenterades vi oss som 

uppsatsskrivande studenter vid Umeå universitet.  
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4.2.1 Andrahandsdata 

 

För att studera effektiviteten vid förändringar krävs insyn i organisationen som antingen 

kan erhållas genom observationer eller från organisationen. Vi har erhållit information 

från organisationen som rankar hur väl enheterna genomför förändringar. Den erhållna 

rankingen kommer från en högre instans i den studerade organisationen och belyser hur 

effektivt respektive enhet genomför förändringar i relation till övriga enheter. Denna 

data är inget publikt material varken externt eller internt. Erhållen ranking är inte 

baserad på enstaka mätningar av en specifik förändring utan den är baserad på ett flertal 

mindre interna förändringar över en längre tidsperiod.  

 

Eftersom vi erhållit information direkt från organisationen bör det kritiskt granskas ifall 

den är säker att använda. Att vi erhållit en ranking innebär att det finns skillnad i 

effektiviteten mellan enheterna. Det är även tydligt från tidigare forskning att mindre 

interna förändringar är viktiga och det stärker organisationen genom sitt deltagande i 

studien. Tidigare forskning och att toppledningen har ett intresse i studien leder till 

slutsatsen att organisationen inte vinner något på att manipulera den data vi erhållit. Vi 

menar därför att andrahandsdata är tillförlitlig och kommer därför att användas i vår 

analys. 

4.3 Val av respondenter 

När en studie genomförs måste författarna samla in data på något sätt. Före insamling 

av data måste författarna bestämma var de ska samla in sin data, med andra ord vilka 

respondenter som ska väljas (Bryman & Bell, 2005, s. 377-378). 

 

Maxwell (2005, s. 88) beskriver att kvalitativa studier tenderar att genomföra ett 

medvetet val av respondenter, vilket innebär att forskaren aktivt väljer respondenter 

eftersom de besitter information som inte kan erhållas lika väl av andra. Vi valde våra 

respondenter genom ett medvetet val eftersom vi ska studera individer på en given 

position, enhetschef, inom en organisation. Vi ville även med varje intervju samla 

information på djupet för att inte gå miste om värdefull information. För att erhålla djup 

information krävs det att respondenterna är kunniga på området. Det innebär att vi 

medvetet valde att intervjua enhetschefer inom organisationen.  

 

I samarbete med personal från den regionala enheten har vi fått hjälp med våra val av 

enhetschefer för att få variation på till exempel storlek på enheten samt deras effektivitet 

vid förändringar. Utifrån denna information valde vi åtta enhetschefer i åtta olika 

enheter som respondenter i undersökningen. 

4.4 Intervjuguide 

Johansson-Lindfors (1993, s. 112) belyser att inledningen vid intervjuer ska vara mjuk 

för att senare hamna i de mer specifika frågorna. Frågor som rör samma tema bör 

samlas till en frågegrupp. Vi delade in intervjuguiden i huvudteman och underteman 

som innehåller mer specifika frågor (se appendix 1). Enligt Patel och Davidsson (2011, 

s. 77) är det viktigt att inleda intervjun med neutrala frågor. Trost (2011, s. 84) säger att 

de första frågorna är avgörande för intervjun, ifall första frågorna är olämpliga kommer 

det vara problematiskt att bygga upp det förtroende som krävs vid kvalitativa intervjuer. 
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Att direkt börja med de specifika frågorna går emot principerna vid intervjuer och 

därför började vi med bakgrundsfrågor. Att börja med bakgrundsfrågor innebär att vi får 

information om respondenten och hur det fungerar på arbetsplatsen samtidigt som det är 

en mjuk början. I bakgrundsinformationen frågar vi exempelvis efter respondentens 

yrkesmässiga bakgrund vilket, utöver mjukstart, kan hjälpa oss förstå respondentens 

svar på andra frågor. Intervjuguiden består, utöver bakgrundsinformation, av tre 

huvudteman; ledarskap, kommunikation samt kontrol och uppföljning. Det finns även 

underteman i de två förstnämnda huvudteman. Varje tema kommer att beskrivas härnäst 

i kommande stycken.  

 

Vårt första tema ledarskap avsåg att skapa en bild av respondentens ledarskap. Utifrån 

teorin har en tolkning av ett aktivt ledarskap framställts som viktigt. Syftet här var 

således att låta respondenten beskriva sin roll vid utförandet av förändringar inom sin 

enhet. Vår teoretiska processmodell visar även på ett aktivt ledarskap genom att 

enhetschefens roll förändras under förloppet av en förändring. Vi sökte därför svar på 

hur de själva ser på hur deras ledarskapsroll förändras under förändringar. Ytterligare 

ville vi även få besvarat om respondenten ser sin roll som viktig vid förändringar och 

hur deras roll har inverkan på förloppet av förändringar. 

 

Vi argumenterade för att enhetschefer antingen kan fungera som en drivkraft eller 

motståndskraft under förändringar. Acceptans av förändringar, egenintresse och 

personliga preferenser är krafter som kan ha både positiv och negativ inverkan på 

utfallet av förändringar. Vi ville därför skapa en bild av respondentens preferenser ifall 

vissa förändringar är viktigare än andra. Vilka var i så fall dessa, varför och hur 

påverkar det respondentens ledarskapsroll.  

 

Vårt andra tema var kommunikation och tidigare forskning belyser hur problematiskt 

det är att utöva effektiv kommunikation. Samtidigt som kommunikation är 

problematiskt så är det viktigt för effektiviteten. Utifrån tidigare forskning sker 

kommunikation stegvis i en organisation och ska konkretiseras av enhetschefer. I 

samspel med att ledarskap förändras ska även kommunikationen förändras, därför 

ämnade vi undersöka hur kommunikation sker inom organisationen och hur 

respondenterna kommunicerar. Utöver hur kommunikationen sker är det viktigt att 

kommunikationen når rätt individer vid rätt tillfället vilket våra respondenter kan 

påverka och därför kommer det ställas frågor om det.  

 

Utifrån tidigare teman har vi sökt svar på hur respondenten ser sig själv som enhetschef 

och hur kommunikationen under förändringens förlopp ser ut. Syftet med temat kontroll 

och uppföljning var att skapa en bild av hur respondenten ser sin roll som ansvarig för 

att förändringen faktiskt integreras i enheten samt hur de praktiskt genomför kontroll 

och uppföljning av förändringar. Prioriteras alla förändringar lika eller följer 

respondenten enbart upp förändringar som denne anser viktiga? Vi har tagit del av 

andrahandsdata från regionavdelningen som visar hur väl de olika enheterna presterar 

vid förändringar. Därför undersökte vi i vilken utsträckning respondenterna använder 

sig av centrala mätningar och hur bra dessa är. Slutligen sökte vi efter svar på 

respondentens uppfattning kring när dennes roll vid förändringar kan anses som över. 

 

Att avsluta intervjun med någon neutral fråga är enligt Patel och Davidson (2011, s. 77) 

ett bra sätt att få respondenten att ge ytterligare synpunkter och kommentarer angående 

ämnet. Vi avslutade intervjun med att be respondenten motivera och förklara sina bästa 
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tips till en nybliven chef för hur man kan lyckas med förändringsarbete. Detta följdes av 

frågan om de har något ytterligare att tillägga. Därmed fick respondenten en chans att 

fylla i möjliga aspekter som vi missat med våra frågor.  

 

Det är på förhand svårt att veta hur intervjuerna utvecklar sig och det är något som vi 

försökte förbereda oss på genom följdfrågor. Vi hamnade även i situationen att nya 

följdfrågor skapades under intervjutillfället. Efter varje intervju analyserade vi hur väl 

frågeguiden fungerat för att utvärdera ifall frågor skulle förändras eller skrivas om till 

nästa intervjutillfälle. Intervjuguiden som finns i appendix 1 är den slutgiltiga versionen. 

Eftersom vårt mål inte var att erhålla samma svar från respondenterna utan att erhålla så 

mycket information som möjligt har frågeformuleringen varierat.  

4.5 Analysmetod 

När det kommer till analys av kvalitativ data så menar Kvale (2007, s. 103) att det inte 

finns några exakta standardmetoder för hur dessa ska gå till. Kvalitativ dataanalys 

innefattar inte enbart vad som har sagts under själva intervjun, utan även hur 

respondenterna har framfört det. Detta betyder i sin tur att den kvalitativa 

analysmetoden inte är en separat del som påbörjas först då intervjuerna är genomförda 

utan bör påbörjas under själva intervjuerna och genomsyra utförandet av intervjun. 

Tolkning av respondenternas svar är därför en stor del av den kvalitativa dataanalysen. 

(Kvale, 2007, s. 102-104) När det kommer till att tolka något så menar Fejes och 

Thornberg (2009, s. 71) att förförståelsen hos den som tolkar spelar stor roll då vi alla 

har olika övertygelser och fördomar att förhålla oss till under tolkningen. Genom att 

tidigare ha förklarat vår förförståelse så hoppas vi ge en inblick för läsaren hur vår 

bakgrund kan ha inverkan på den analys som skall göras.  

 

Även om det inte finns några direkt uttalade standardmetoder för analys av kvalitativ 

data så finns det olika verktyg att använda under och efter intervjuerna. Maxwell (2005, 

s. 96) beskriver ”fractures” som ett verktyg, vilket innebär att intervjuaren försöker 

bryta ner innehållet i intervjun till mindre delar för att skapa teoretiska koncept som 

sedan kan användas för att analysera samband. Betydelsekondensering är ett snarlikt 

verktyg och beskrivs av Kvale (2007, s. 106) som ett sätt att trycka ihop långa 

uttalanden för att få fram det väsentliga i uttalandet. I denna studie har någon form av 

”teorikondensering” redan påbörjats då vi i det teoretiska kapitlet har tagit fram 

teoretiska teman som vi har använt för att skapa intervjumallen för undersökningen. 

Detta var även menat som en del för att underlätta analysen av empiri och teori genom 

att skapa större och enligt oss mer hanterbara teman. Genom ytterligare kategorisering 

av intervjuernas innehåll hoppas vi kunna kondensera ytterligare och skapa fler 

teoretiska koncept som skapar möjlighet för analys av data och jämförelse mellan 

respondenterna. Denna kategorisering eller kondensering av intervjuerna kommer till 

stor del att ske under transkriberingen och avlyssning av intervjuerna. Eftersom 

samtliga intervjuer kommer att genomföras av båda författarna så ämnar vi även att 

använda detta verktyg under själva intervjutillfället, då en utav oss kommer att ta en mer 

passivt observerande roll. 

 

Kvale (2007, s. 105) beskriver tecken och skalor som ytterligare verktyg för att 

underlätta analysprocessen av kvalitativ data. Genom att till exempel använda sig av 

symboler som ”+” och ”-” kan olika beteende under intervjun analyseras och på så sätt 

underlätta den skriftliga analysen. Dessa sätt att mäta på kan komma upp under 
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intervjun och är viktiga för att inte allt för mycket material lämnas till efter intervjuerna 

för att analyseras. (Kvale, 2007, s. 105) Inför intervjuerna skapades en observationsmall 

för den som skulle anta den observerande rollen. Observationsmallens uppgift var att 

påbörja analysen under själva intervjun då vi utifrån teorin kunde stämma av med 

respondenternas svar genom att till exempel sätta ett tecken intill en viss fråga. 

Observationsmallen användes initialt i empirin och analysen genom att den gav oss en 

övergripande bild av respondenterna samtidigt som den under intervjun hjälpte oss 

säkerställa att viktiga frågor inte saknade svar. Därefter sökte vi oss djupare genom 

transkriberingarna.  

4.6 Genomförandet av intervjuer 

Under slutet av vecka 15 skickade vi ut ett mejl till samtliga tilltänka respondenter med 

informationen att vi är studenter vid Umeå universitet som skriver vår uppsats inom 

området ledarskap i samspel med organisationen. Mejlet innehöll även information att 

vi hade för avsikt att kontakta dem under de närmsta dagarna. Under börjar av vecka 16 

initierades telefonkontakt med våra respondenter för att undersöka intresset att delta i 

vår studie och för att boka intervjutillfälle.  

 

Eftersom våra respondenter är geografiskt lokaliserade på olika platser i norra Sverige 

planerades aldrig mer än två intervjuer per dag. Åtta intervjuerna bokades under slutet 

av vecka 16 och under hela vecka 17. Respondenterna fick även välja plats för intervjun 

eftersom det är viktigt att respondenten känner sig trygg i miljön (Trost, 2010, s. 65). 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats.  

 

Den information som varje respondent erhöll inför intervjun var kort information om 

studien och de teman som vi skulle ställa frågor kring. Vi nämnde även i samband med 

telefonkontakten att respondenterna gärna får tänka på olika förändringar som de 

deltagit i inför intervjutillfället.  

 

Intervjuerna genomfördes under arbetstid på respektive respondents kontor. Trost 

(2010, s. 65) säger att det är viktigt att intervjuerna sker i en ostörd miljö. Förutom 

några mindre avbrott var miljön ostörd. Under intervjuerna ansvarade en av oss för att 

leda intervjun medan andra tog en observerande roll och förde anteckningar. Under de 

första två intervjuerna bytte vi mellan rollerna. Thomas anställning i organisationen 

innebar att han hade lättare med olika förkortningar och uttryck. Därför ansvarade 

Thomas för resterande intervjuer medan Erik förde anteckningar. I slutet av varje 

intervju bjöds den observerande författaren in för att ställa frågor som missats eller 

endast erhållit begränsat svar på. Intervjuerna spelades in och transkriberades inom 24 

timmar.  

4.7 Etiska principer 

I respekt för de respondenter som ställde upp i vår undersökning har vi först och främst 

försökt hålla organisationens identitet anonym. För att i bästa mån även hålla 

individerna skyddade har vi följt Vetenskapsrådets (2002, s. 6) fyra huvudsakliga krav 

på forskning för att skydda individer, nämligen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att alla berörda individer av forskningen skall informeras 

om forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi har för varje enskild 

individ informerat kring det syfte vi har i vår studie samt att det är en uppsats och 

därmed kommer den att bli offentlig handling. Respondenterna har även blivit 

informerade om att deras svar inte kommer att användas för något annat än forskningens 

syfte. 

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien fått bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Samtliga respondenter har först blivit mejlade med 

generell information kring forskningen och informerats att vi kommer att ta ytterligare 

kontakt via telefon angående deltagande i studien. I och med detta har varje individ haft 

möjlighet att själva ta ställning kring sin medverkan i undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att en respondents svar inte ska gå att urskiljas och 

kopplas till den individen. Det innebär att utomstående inte ska kunna avläsa vem 

respondenter är eller att författaren hanterar materialet på ett oförsiktigt sätt. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) Vi har med hänsyn till detta etiska krav utelämnat all 

information som kan påvisa företaget och vilka respondenterna är genom att inte nämna 

namn, ort eller kontaktuppgifter.  

 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 14) att de uppgifter som 

samlats in om respondenter inte får användas för några andra ändamål av vad studien 

avser. Vi har genomfört vår undersökning för att besvara vår problemformulering och 

har inga andra motiv. Vi kommer inte använda oss av undersökningens material i något 

annat sammanhang. Detta klargjordes även för respondenterna i samband med 

intervjutillfället.  

 

I samband med uppsatsen uppstod ett etiskt dilemma. Vi hade på ena sidan 

informationskravet till respondenterna samtidigt som vi skulle ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet gentemot utgivaren av andrahandsdata. Erhållen data är viktig 

för vår analys och slutsats. För att inte bryta konfidentialitetskravet presenteras endast 

en grov gruppering av respondenterna i analyskapitlet.  
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5. Empiri  

I detta kapitel presenterar vi vår insamlade information som består av åtta intervjuer. 

Vår teoretiska referensram mynnade ut i tre teman som lade grunden för vår studie. 

Dessa teman följer även med i strukturen nu då vi presenterar vår empiri. Empirin är 

uppdelad i sektioner, första uppdelningen är baserad på tema och sedan presenteras 

varje respondent separat under respektive tema. Det finns även en nära koppling mellan 

de olika teman vi presenterar, men innebörden är i relation till respektive rubrik. 

Därefter avslutas varje tema med en sammanfattning av den presenterade empirin där 

likheter och skillnader mellan respondenterna framhävs. 

 

I nedanstående tabell presenterar vi respondenterna utifrån deras bakgrund för att skapa 

en bild av respektive respondents erfarenhet. Respondenterna har givits fiktiva namn.  
 

Respondent Befattning År i 
branschen 

År på 
ledarposition 

År som 
chef på 
nuvarande 
enhet 

Antal 
anställda 
(exkl. chef) 

Tidsåtgång 
intervju 
(min) 

Andersson Enhetschef 10+  10+  > 3  4 -- 7 67 

Bengtsson Enhetschef 10+ 10+  > 3  4 -- 7 46 

Carlsson Enhetschef 10+  5+  < 3  4 -- 7 42 

Danielsson Enhetschef 10+  10+  < 3  8 + 49 

Eriksson Enhetschef 10+  < 5 < 3  1 -- 3 62 

Fransson Enhetschef 10+  5+  > 3  1 -- 3 52 

Gunnarsson Enhetschef 10+  5+  > 3  1 -- 3 48 

Henriksson Enhetschef 10+  10+ < 3  8 + 53 
Tabell 1. Respondentbeskrivning 

5.1 Ledarskap 

Vi kommer här att presentera hur respektive respondent agerar genom sitt ledarskap när 

förändringar ska genomföras.   

 

5.1.1 Anderssons ledarskap 

 

Att effektivt genomföra förändringar påverkas av flera olika faktorer, personalen är en 

faktor. Andersson säger ”jag behöver inte fem individuella stjärnor, jag behöver ett 

stjärnlag.” Att personalen är villig att hjälpa varandra är viktigt för att förändringar ska 

få ett bra utfall, ”det gäller som chef att skapa en konstruktiv miljö där man inte 

motarbetar varandra utan försöker tänka gemensamt i bästa samförstånd.” Andersson 

nämner fler gånger de anställda och påpekar att förändringar inte kan genomföras 

effektivt utan ett samspel mellan alla involverade. När en förändring ska genomföras på 

enheten är det initialt viktigt att ledaren är positiv till förändringen och därmed är 

drivkraften bakom förändringen på enheten.  

 
Under förutsättning att jag då tycker att den [förändringen] är bra då tror jag att det är viktigt att jag också 

är positiv, alltså det kanske kommer olägligt det kanske kommer en förändring vid en tidpunkt då vi 

egentligen inte har tid… Då tror jag det har stor betydelse hur jag för fram den här processen varför det är 

viktigt och varför ska vi prioritera det här… 
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Att vara positiv till en förändring som man redan anser är bra kanske inte är någon 

problematik, men agerandet vid förändringar som enhetschefen initialt inte anser är bra 

ser annorlunda ut. Andersson är noga med att poängtera att enheten är självstyrande och 

deras roll är inte endast att införa de förändringar som kommer till dem utan det är även 

deras roll att kritiskt granska dem, ”det är inte givet att man alltid tycker att en 

förändring gör någonting bättre… Det är ju också vårat ansvar att reagera om vi tycker 

att det kommer förändringar som gör saker sämre.” En förändring som upplevs som 

negativ innebär att Andersson vänder sig högre upp i organisationen för att få klarhet 

och eventuellt påverka förändringen. I sampel med att kritiskt granska förändringar 

måste enhetschefen prioritera de förändringar som kommer eftersom förändringar sker 

frekvent. Att en intern förändring genomförs i organisationen innebär inte att alla 

enheter ska prioritera den. Prioriteten bestäms utifrån förändringens påverkan på den 

vardagliga verksamheten. När förändringar genomförs kan ansvaret delegeras till olika 

anställda men som chef släpper man det aldrig helt, ”inte lika aktivt delaktig men 

däremot naturligtvis i samråd med den som driver det angelägen om att det landar på 

rätt sätt.” 

 

De bästa råd som Andersson skulle ge ifall en ny enhetschef skulle genomföra en 

förändring på enheten är att jobba med dialog och öppenhet eftersom man då ser till att 

man har personalen med sig. Auktoritärt ledarskap är fel väg att gå för det främjar inte 

öppenheten, ”bolla gärna upp vad som är fördelarna och varför det är viktigt för oss.” 

Att ha en ”vi” känsla på arbetsplatsen är det bästa hjälpmedlet för att jobba effektivt i 

vardagen och med förändringar.  
 

5.1.2 Bengtssons ledarskap  

 

Förändringar kan generellt sett kategoriseras i tre kategorier, dessa är rutinmässig, 

systemmässig eller tvingande via lagstiftningar. Förändringar är något som sker och 

man måste anpassa sig efter, Bengtsson säger ”det handlar egentligen om att man 

accepterar eller förstår och gillar det [nya].” Att förstå förändringen är steg ett för att 

genomföra en förändring med bra utfall, därefter är det viktigaste att enhetschefen själv 

anammar och gillar förändringen. Bengtsson är noga med att poängtera att förändring är 

inget farligt utan säger ”[när förändringar ska genomföras] då informerar man om det 

sen bestämmer man nu kör vi så här istället. Nu är det de här som gäller.”  

 

Det är dock inte alltid så enkelt att bara glömma det gamla och köra med det nya. 

Enhetschefen har en betydande roll när det gäller införandet av förändringar och ifall en 

förändring inte genomförs efter några konversationer om det ”då pekar man med rak 

arm.” Bengtssons filosofi är att istället för att prata om det till oändligheten så måste 

man börja använda det nya. Filosofin innebär dock inte att man ska undvika att prata om 

förändringen. När förändringen börjar användas uppmuntrar även Bengtsson de 

individer som kommit igång med den att dela med sig av sina erfarenheter och tips till 

de övriga.  

 

Förändringens karaktär påverkar även Bengtssons prioritering, förändringar som är 

tvingande genom lagstiftning tenderar att gå först eftersom valmöjligheten att införa 

dem inte finns. Dock anser Bengtsson att det inte påverkar agerandet, det är snarare 

chefens inställning som påverkar utfallet.  
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… min inställning är ju att det är ju bara att hänga med i ny teknik, vi kan ju inte jobba i det gamla utan 

det är ju bara att hänga med. Kan vi då ligga i fas och steget före så är ju det bara bra. Det är ju bättre och 

ligga i framkant i utvecklingen än hopplöst efter. Men det är ju en inställningsfråga som jag har. 

 

Bengtsson har ett tydligt sätt att leda sina anställda oavsett förändringens karaktär. Det 

innefattar att förstå och avdramatisera förändringen. Om man framställer en förändring 

som stor tenderar den att upplevas som stor och vice versa. Utöver Bengtssons agerande 

påverkas utfallet av de anställda, ”det finns en genuin vilja att ta till sig nya saker 

[bland personalen].” Det är viktigt att förstå de anställdas vardag när det gäller 

förändringar som förenklar den för de anställda, ”latheten är ju också en drivkraft.”  

 

5.1.3 Carlssons ledarskap 

 

Att förändringar ska genomföras är enhetschefernas vardag. Det finns många olika 

syner på hur enhetschefen ska agera och likaväl finns det många olika sätt att agera. 

Carlsson säger ”att ta till sig det nya själv, det är ju första hand.” Att man själv tagit till 

sig en förändring är viktigt, för hur ska man annars förstå vad förändringen innebär rent 

praktiskt och hur ska man som enhetschef leda utan att veta vad förändringen egentligen 

innebär. Utöver kunskap så innebär det att enhetschefen genom att aktiva jobba med 

förändringen agerar förebild och drivkraft, ”det funkar ju jätte bra, att man... på ett 

positivt sätt talar om att jag är iallafall igång.” Som enhetschef är det även viktigt att 

vara positiv till förändringen eftersom ifall ledaren är negativ kommer de anställda, 

generellt sett, även anse att förändringen är dålig. ”Är inte chefen liksom positiv å glad 

över förändringarna då kan ju [enhetens] utveckling gå i stå riktigt.” 

 

Alla förändringar är dock inte lika roliga att genomföra, även fast enheten är 

självgående och enhetschefen får besluta om det mesta så sker det förändringar som 

chefen är tvungen att införa. När det kommer nya direktiv måste enhetschefen anamma 

en mer styrande ledarstil eftersom förändringen ska genomföras. Carlsson använder 

själv orden ”mer kontrollerande” för att beskriva sitt agerande. Detta agerande visar på 

hur enhetschefens agerande påverkas av förändringens karaktär. 

 

Carlssons beskriver förfarandet när förändringar ska genomföras som ”trial and error.” 

Många förändringar accepterar man bara att de kommer och sedan börjar man jobba 

med dem, ”man lär sig den hårda vägen.”  

 

Eftersom förändringar sker frekvent i organisationen måste enhetschefen förlita sig på 

de anställda. Carlsson delegerar ansvaret för vissa förändringar och även ansvaret för att 

uppmärksamma förändringar till de anställda. Som enhetschef måste man ha förtroende 

till de anställda, ifall något skulle missas går det alltid att ta fram igen.  
 

5.1.4 Danielssons ledarskap 
 

Förändringar kan vara av olika karaktär och Danielsson säger ”vi har ansvariga som på 

något sätt har till uppgift att snappa upp förändringar.” När förändringar kommer 

påverkas Danielssons agerande utifrån förändringens karaktär och storlek.  

 
Jag menar, är det en förändring som gäller en regel då blir man ju lite mera strikt, att då är det ju att så här 

är läget, thats it! Å då blir man ju mera informativ, å på något sätt förklara att så här ser det ut. Medan när 
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det gäller förändringar i övrigt som på något sätt gör skillnad för kund och så där då är det för min del så 

handlar ledarskap om att sälja in budskapet. 

 

Det viktigaste när förändringar kommer är att ta ställning till förändringen och det 

bygger på att förstå förändringen. Ifall enhetschefen inte förstår förändringen är det 

svårt att sälja den till de anställda så de anammar den. Arbetsplatsens storlek innebär 

dock att enhetschefen i huvudsak endast är drivkraften bakom större förändringar 

medan mindre förändringar delegeras. Att Danielsson har två gruppchefer under sig är 

även en förklaring till varför många förändringar delegeras. I samband med att en 

förändring delegerats beskriver Danielsson sin roll som ”följa upp och på något sätt 

kvalitetssäkra att den blir genomförd.” Enhetschefen tar en mer passiv roll men 

framhäver även att kontorsdörren alltid är öppen ifall den ansvarige för förändringen vill 

diskutera den.  

 

Danielsson beskriver sitt ledarskap som ”mitt ledarskap utgår från att jag påverkar 

människor att tycka saker och det gör jag genom att sälja in mitt budskap.” Budskapet 

som säljs är beroende av ledarens uppfattning om förändringen. Ibland måste 

förändringen anpassas för att passa till enhetens kontext och detta gör Danielsson själv i 

första hand, ”min tolkning [av förändringen] är helt avgörande.” 
 

Förändringens prioritet påverkas direkt av enhetschefens syn på förändringen. Det 

innebär att enhetshetschefen har stor påverkan på utfallet av förändringar. Samtidigt 

som enhetschefen påverkar utfallet är även denne individ ytterst ansvarig för 

förändringen. Chefen är dock inte ensam ”vi är många medspelare som ska dra i 

trådarna så att säga.”  

 

5.1.5 Eriksson ledarskap 

 

Förändringar sker ofta och förändringar bör diskuteras. På mindre enheter är de 

anställda generalister som har kunskap om många olika saker. Enhetschefens roll blir att 

uppmärksamma förändringar och ta med dem till de anställda och för att sedan prata 

runt dem. Eriksson säger ”föra en dialog och resonera och funderar, hur ska vi göra det 

smidigast.” Ledaren visar inte vägen själv utan den skapas gemensamt bland de 

anställda. En enhetschef måste även vara flexibel i sin vardag, medan förändringar kan 

delegeras till de anställda måste även ledaren vara villig att agera bollplank när en av de 

anställda själv erbjuder sig att ta ansvar för en förändring. Eriksson beskriver 

arbetsplatsen ”vi jobbar ju väldigt väldigt tight upplever jag det som, så att det blir ju 

hela tiden som en dialog.” Gemenskapen är viktigt för att främja en god arbetsmiljö 

som i sin tur främjar utfallet vid förändringar. När förändringar ska införas är det viktigt 

att få med sig alla anställda, det finns olika metoder för det men auktoritärt ledarskap är 

inte rätt väg att gå 

 
... där blir det ju viktigt att man får med sig personalen i förändringen. För kommer jag då och säger att ja 

vi ska göra så här och pekar med hela handen kommer dem ju mest troligt att sparka bakut eller så 

kommer, gör dem som jag säger och så gör dem det kanske motvilligt och det tycker jag inte är så roligt. 

 

Istället sätter sig Eriksson ner och pratar runt förändringen tillsammans med de 

anställda. Det är även viktigt att belysa både fördelar och nackdel, ”för allt har ju sina 

för och nackdelar, det är att försöka hitta de här positiva bitarna som det kommer att 

medföra.” Enhetschefen har en stor påverkan på utfallet vid förändringar, ”beroende på 
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hur jag som ledare tar igenom förändringen... så kan det bli både en bra och dålig 

förändring.” Hur enhetschefen framställer förändringen initialt sätter förutsättningarna 

för utfallet. Det underliggande till hur förändringen framställs är enhetschefens syn på 

ifall förändringen ska prioriteras eller inte. Förändringar måste inte alltid genomföras 

direkt och därav är när förändringen ska genomföras en faktor som ska diskuteras med 

de anställda.  

 

Slutligen så är det viktigt för enhetschefen att ha kompetent personal, utan personal som 

är drivna kommer utfallet av en förändring påverkas negativt. Med kompetent personal 

är det viktigt att involvera dem och att chefen förlitar sig på dem. ”Jag tycker än så 

länge att det inte har varit någon förändring som jag måste ta på mig, eller så. Utan 

oftast, jag har så duktiga medarbetare så jag har inga bekymmer.” 
 

5.1.6 Franssons ledarskap 

 

Förändringar kan komma när som helst och vara allt från förändring av någon rutin till 

att påverka hela arbetssättet. Fransson säger ”som chef så gäller det att vara positiv till 

förändringar, för förändringarna kommer ju hela tiden vare sig man vill eller inte.” Det 

går inte påverka när förändringar kommer och därför ska chefen hela tiden vara 

mottaglig för dem. Det finns däremot olika sätt att tyda hur viktig en förändring är. 

Enhetschefen beskriver att de förändringar som är viktiga vet man är viktiga eftersom 

”då trycks det ju uppifrån.”  

 

När förändringar kommer är det inte ovanligt att ansvaret för genomförandet delegeras 

till någon av de anställda, men i regel ansvarar enhetschefen för förändringarna, ”men 

oftast så är det ju jag, vi är en sån liten enhet så det är ju jag som ska ta såna grejer.” 

Enhetschefen ska ansvara för förändringar men delegerar dem, men delegering innebär 

inte att Franssons släpper allt ansvar till den ansvarige anställde. Enhetschefen finns 

alltid med på något hörn av förändringen, eller som Fransson beskriver det ”jag tycker 

att jag har helhetsgreppet hela tiden.” När en förändring ska genomföras säger 

Fransson: 

 
Att ta till sig den tidigt, att inte vara motsträvare så att säga. För [organisationen] har ju redan bestämt sig 

för att vi ska köra på det här så då gäller det bara att lära sig så mycket som möjligt om förändringen och 

kommunicera ut det på ett bra sätt. 

 

Om enhetschefen själv tar ansvar för förändringen eller delegerar det till någon av de 

anställda så framhäver Fransson att mindre förändringar oftast inte är några problem, 

men större förändringar kräver mer av enhetschefen. Fransson säger ”jag kanske måste 

bli lite hårdare” samtidigt som ödmjukhet är ett viktigt ord, ”vad kan jag göra för att 

hjälpa dig så att du faktiskt kan anamma.” Att agera mer auktoritärt kan leda till att de 

anställda anammar förändringen, men det leder inte till att enhetschefen får kunskap om 

varför en förändring inte går bra.  

 

Enhetschefens roll är enligt Fransson ”att få alla att springa åt samma håll så ingen 

svävar åt andra hållet.” Detta ser Fransson till genom att jobba med både individuella 

samtal och grupp-samtal. Fransson beskriver sitt sätt att leda, förutom ovan nämnda 

aspekter, som ”mycket konsensus och mycket lagtänk.”  

 



29 
 

5.1.7 Gunnarssons ledarskap 

 

Förändringar kan medföra både positiva och negativa aspekter utifrån hur 

arbetsbelastningen påverkas. När förändringar kommer, positiva som negativa, handlar 

det om att sälja in förändringen hos de anställda även om det kommer vid ett olämpligt 

tillfälle. 

 
… det är väl sälja in det då så att dem förstår att det här är något positivt. Det kan ju vara det svåra, har 

man det körigt, folk är sjuk å... det är eländigt så kan det ju kännas jobbigt för medarbetare, oj ska vi lära 

oss något nytt nu mitt i allting. Då gäller att, det här är positivt och att vi är med från tidigt stadie och 

testar. 

 

Det är därför viktigt att enhetschefen genom sitt eget agerande driver förändringen 

framåt. Gunnarsson säger ”att visa med egen… hur man agerar själv också” påverkar 

hur de anställda tar till sig förändringar. Ifall chefen inte tar till sig förändringen så 

innebär det att genomförandet av förändringen påverkas negativt. ”Det är svårt att få 

igenom förändringar tror jag annars om inte jag går i bräschen och säger att det här är 

bra och nu kör vi.” Att enhetschefen är positiv räcker inte utan måste även praktiskt 

visa att förändringen är bra för att effektivt genomföra förändringar.  

 

Förändringens karaktär påverkar ledaren. Gunnarsson är alltid positiv till de 

förändringar som gör saker enklare för de anställda, men de får inte alltid högsta 

prioritet, ”det är klart att regler och förordningar är ju alltid prio ett.” Att något 

prioriteras högst innebär däremot inte att det får bättre utfall.  

 
… jag vet ju själv när man får påbud som man kanske själv inte tycker är så trevliga, du jobbar ju inte lika 

hårt ut efter det, som om det är någonting som du köper och tycker om, och har kunnat påverka. 

 

Alla förändringar ska inte heller prioriteras, som enhetschef är det viktigt att vara tydlig 

med vilka förändringar som är viktiga. En faktor som påverkar Gunnarssons prioritering 

av förändringar är ifall förändringen tillför något positivt för arbetsplatsen, alternativt att 

man kan förändra förändringen så den tillför något positivt. ”man är ju själviskt. Man 

gör om det så det passar våran affär.” Sen är det viktigt att som enhetschef 

uppmärksamma vad toppledningen anser är viktigt. Ifall det framgår tydligt från 

toppledningen att en förändring är viktig då blir Gunnarsson mer aktiv, ”då vevar man 

ju på om om om om igen med det.” Som enhetschef måste man dock ta ställning till 

förändringen utifrån om den är lämplig för arbetsplatsen trots att toppledningen säger att 

den är viktig. ”Det är bättre att man är väldigt tydlig med de [förändringarna] som är 

viktiga för oss.” 
 

5.1.8 Henrikssons ledarskap 

 

Vad som är en förändring eller inte är beroende av enhetschefens åsikter. Henriksson 

säger ”vi förändrar ju inte så jäkla mycket om jag ska vara ärlig” och förändringarna 

som sker tar tid ”man förändrar inte något så här pang på utan det tar ju tid allting.” 

Henriksson beskriver enheten som ett företag i ett företag och den synen påverkar vilka 

förändringar som blir viktigast ”prioriteringslistan blir ju ofta vilket resultat uppnår jag 

på den här enheten, den [förändring] som kan gynna mig mest [prioriteras].” När en 

förändring senare ska genomföras så anser Henriksson att det viktigaste är att ”få alla 

med på tåget” och beskriver förloppet som ” trial and error.” 
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Enheten har många anställda och enhetschefen har två gruppchefer under sig som 

arbetar direkt mot de anställda och enhetschefen delegerar mycket ansvar till dem. 

Medan gruppcheferna har en aktiv ledarroll antar enhetschefen en mer passiv roll och 

arbetar med uppföljning. Henriksson beskriver det: ”indirekt så är det [gruppcheferna] 

som frontar framförallt sina... den personal man har under sig, så är det ju. Min roll är 

mer att liksom mer övergripande se att det funkar.” För att nå ett uppsatt mål behöver 

enhetschefen inte agera auktoritärt från början, demokratiskt ledarskap fungerar oftast 

bra men ibland blir chefen tvungen att peka med hela handen.  

 
… medbestämmande är min ledstjärna, jag brukar se det som ett fotbollslag […] visst du har nån som 

alltid är lite Zlatan på en enhet och göra allt sånt där men det gäller ju att få hela gruppen för har du bara 

den så, har du tio såna så kommer det bli ett helvete på enheten, för du ska ju få helheten att fungera, det 

är ju den som är viktig. 

 

Eftersom Henriksson vid förändringar tar en mer passiv ledarroll blir utfallet beroende 

på gruppchefernas agerande. När en förändring inte fortskrider som önskvärt går 

Henriksson i första hand till gruppcheferna för att dem ska påverka de anställda. Som 

del i en organisation är det viktigt att enheten tar till sig alla förändringar, de behöver 

inte alltid vara förståeliga. Henriksson beskriver det: 

 
… är det taget [ett beslut om förändring] och det är lagt och du, det är såhär det ska gälla då måste vi ju. 

Vi kan ju liksom inte, från [enheten] göra tvärt emot från alla andra, det går ju inte heller, då funkar det ju 

inte. Och det är ju så, man får inte alltid som man vill. 

 

5.1.9 Sammanfattning av respondenternas ledarskap 

 

Respondenterna agerar likt varandra i några avseenden. Några av dem kommer att 

exemplifieras men vår avsikt är inte att se likheterna mellan enhetscheferna. Därför 

kommer vi framhäva hur enhetscheferna skiljer sig åt. Deras initiala förhållningssätt till 

förändringar och hur enhetscheferna får med sig de anställda vid förändringar skiljer 

respondenterna åt.  

 

 

Respondent 

Initialt förhållningssätt till 

förändringar 

Hur enhetschefen får med sig 

de anställda i förändringar 

Andersson Kritiskt utvärdera  Positiv och framhäva fördelar 

Bengtsson Förstå  Avdramatisera 

Carlsson Trial and error Först att ta till sig 

Danielsson Sälja in sig själv Sälja in förändringen 

Eriksson Skapa gemensam åsikt Prata om förändringen 

Fransson Förstå Positiv och framhäva fördelar 

Gunnarsson Kritiskt utvärdera  Sälja in förändringen 

Henriksson Trial and error Peppa personalen 
Tabell 2. Respondenternas syn på och initiala agerande vid förändringar 

Enhetschefernas förhållningssätt till förändringar visar på stora skillnader. Andersson 

och Gunnarsson säger att det är viktigt att kritiskt utvärdera förändringar före de 

eventuellt genomförs. Det innebär att de, genom kritisk utvärdering, tar ställning till 

ifall förändringen är viktig för enheten. Utvärderingen påverkar sedan hur förändringen 
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prioriteras på enheten. Carlsson och Henriksson har inställningen att förändringar ska 

genomföras och att det är lika bra att börja arbeta med förändringen så man får kunskap 

om vad den innebär. Mellan dessa motpoler söker enhetscheferna förståelse för 

förändringens innebörd antingen själv eller med de anställda. Bengtsson, Danielsson, 

Eriksson och Fransson påvisar samtliga någon grad av utvärdering. Den sker dock inte 

lika kontinuerligt och verkar inte vara lika kritiskt som för Andersson och Gunnarsson.  

 

I tabell 2 beskrivs även hur enhetscheferna får med sig de anställda i förändringar. Alla 

respondenter beskriver att det är viktigt att få med sig de anställda, men det finns små 

skillnader i hur det sker. Medan några respondenter pratar om förändringen med de 

anställda förbereder andra en säljpitch. Alla respondenter säger att det viktiga är att 

framhäva fördelarna med förändringen.   

 

Vanligt förekommande på enheterna är att ansvaret delegeras vid förändringar. Det som 

skiljer enheterna åt är vilken roll enhetschefen tar när ansvaret delegerats. En del 

enhetscheferna beskriver sitt agerande som stödjande, den ansvarige kan vända sig till 

chefen och få hjälp. Sedan beskriver exempelvis Carlsson och Danielsson en mer passiv 

ledarroll som bygger på förtroende att den som ansvarets delegerats till klarar av 

uppgiften. Sedan har vi Fransson och Andersson som trots delat ansvar fortfarande 

aktivt deltar i genomförandet.  

 

En viktig faktor som framgår i intervjuerna är enhetschefernas syn på personalens 

inverkan på utfallet. Ingen enhetschef påpekade något negativt, däremot var tre 

respondenter tydliga med att lyfta personalens påverkan på utfallet. Fransson, 

Andersson och Bengtsson belyste hur viktigt det är att enheten är ett ”vi”, och att det 

finns en genuin vilja att ta till sig förändringar.   

5.2 Kommunikation 

I vårt teorikapitel har vi utifrån tidigare forskning byggt upp en föreställning om hur 

kommunikationen ser ut i en förändringsprocess gällande centralt initierade påbud. I 

kommande stycken redovisar vi hur enhetscheferna ser på den kommunikation som sker 

vid interna förändringar i organisationen och i enheten.  
 

5.2.1 Anderssons kommunikation 

 
”Vårt intranät är en databas där man ska se pågående utvecklingsarbete.” Oftast är det 

på intranätet eller via mejl som Andersson får information kring kommande 

förändringar. “Är det stora förändringar då får vi ju veta det i förväg.“ Om syftet med 

förändringar klart framgår i informationen är Andersson skeptisk till, men menar 

samtidigt att man som enhetschef borde kunna se varför en förändring kommer. 

Andersson beskriver även att man som enhetschef har som uppgift att inte bara 

acceptera förändringar, utan det gäller att utvärdera och lyfta fram sådant som inte är 

bra för enheten. “Att inte bara ta emot utan att också säga till ansvarig [chef] att det 

här tycker vi inte håller måttet, här har man inte tänkt klar, den här förändringen är 

inte bra.”  
 

När information om förändringar erhållits menar Andersson att olika information kräver 

olika behandling. “Det är lite det som är beroende på vad för typ. En del saker... jag 
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skickar det bara vidare för att det känns som ingen stor grej. Läs och ta del av den, sen 

kan man kasta det.” Medan andra förändringar kräver mer planering innan man framför 

det. En aspekt som påverkar hur informationen delas till de anställda är “hur mycket 

påverkar det oss och hur mycket har det affärsmässig betydelse.“ Vad som är viktigt är 

att kommunicera de förändringar som påverkar enhetens vardagliga verksamhet. Om 

denna information ligger på intranätet menar Andersson att ”då tycker jag det är mitt 

ansvar att se till att alla har läst och tagit del och förstått vad det är som händer. Även 

om det ligger där för att läsas av alla så är det ett enormt informationsflöde omkring 

oss idag.” Veckomötena är ett tillfälle då de anställda och Andersson tillsammans sitter 

och tittar på eventuella förändringar som kommit. Det nämns att Andersson är öppen 

med sin personal och att det fungerar bra.  

 

Attityden i kommunikationen är viktig enligt Andersson som säger att: “Om jag går dit 

och suckar och stånkar och tycker att det är skitjobbigt då kommer dem också att tycka 

det.” Man ska heller “inte peka med hela handen och säger gör så.” Vad man ska göra 

enligt Andersson är att ”se till att de är delaktiga och införstådda… visa på nyttan och 

inte bara säga att nu vill jag att vi ska vara bäst på det här i våran [region], utan 

varför.” 

 

5.2.2 Bengtssons kommunikation 
 

Den initiala informationen angående centrala förändringar delas både digitalt och 

muntligt. Den digitala informationen som delas kommer antingen i ett mejl eller via 

organisationens intranät innan de konferenser och möten där förändringarna ytterligare 

diskuteras muntligt, “möten har mer en tendens att lyfta upp viktiga frågor.” Angående 

om förändringens syfte eller motiv tydligt framgår säger Bengtsson att informationen 

kommer i “hygglig” tid och att ”jag ser inte här någon större dramatik, [något] 

försvinner sen jobbar man på ett annat sätt. Man ska göra samma sak, men det blir på 

ett annat sätt. Inget man behöver vara rädd för.” Men att förstå förändringen verkar 

ändå vara viktigt då Bengtsson under intervjun nämner att ”jag måste ju själv tro på det 

man håller på med.” När informationen väl erhållits så beskriver Bengtsson att den kan 

hanteras på olika sätt: 
 
...det beror ju på. Vad är det för typ av information man får eller vad är det som ska hända. Det kan ju 

vara allt från det som är ganska stort och brett som kommer långt fram i tiden till en sak som är väldigt 

jordnära och berör verksamheten direkt... det som är väldigt konkret och verksamhetsnära som hamnar på 

mejl, står det inga konstigheter i mejlet då går ju det vidare. Medan kanske större saker som inte har 

direkt bäring i korta perspektivet det skickar jag ju inte vidare, så det tar man ju på annat sätt. Det är ju 

inte alldeles stor anledning att informera om sånt som ska hända om ett år eller två… det är ganska 

oväsentligt och väldigt tidig information, dem vet ändå inte hur det blir. 
 
Hur informationen delas vidare till de anställda varierar, men viktigt att tänka på innan 

information delas till de anställda är enkelt uttryckt ”om man ska dra det eller inte dra 

det.” Men oftast verkar det ske muntligt. Bengtsson menar att det som är oväsentligt 

“det besparar jag dem.” På enheten diskuteras förändringarna, men Bengtsson påpekar 

att det viktiga är att saker och ting händer. “Vi behöver inte snacka så förbaskat mycket, 

utan mer verkstad än snack det är liksom min modell.” Men en aspekt som Bengtsson 

lägger fram som viktigt är att skapa ett gemensamt budskap. “Man ska inte kunna gå till 

en och få ett budskap och gå till nästa och få ett annat budskap... så att vi liksom gör 

samma hantering.” Skulle det, mot förmodan, vara att någon avvikelse uppstår säger 
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Bengtsson att detta inte skapar några större konflikter utan att “[då] vet ju alla att det är 

jag som har sista ordet… jag stakar nog ut käpparna efter E4:an… här ska vi hålla oss 

och inte utanför.” 

 

5.2.3 Carlssons kommunikation 

 

Information om förändringar kan komma på olika sätt, men storleken på förändringen 

och hur hårt den drabbar arbetet på enheten är viktiga aspekter som avgör hur Carlsson 

vill bli kommunicerad till som mottagare av information. ”Det är klart att det är bra om 

man får veta det... av en översatt chef om man säger så.” Mycket utav den information 

som kommer angående förändringar är på organisationens intranät enligt Carlsson. I 

avseende till information på intranätet säger Carlsson att: 

 
Det är så otroligt mycket information vi får, å det är så otroligt mycket förändringar. Så vi har ju kört att, 

om det kommer förändringar på [intranätet] då har vi en som är ansvarig för [dessa].  Att en gång i veckan 

rapportera till dem andra viktiga [förändringar]… annars är det omöjligt, får inte göra annat än att läsa 

instruktioner. 

 

Man får sålla mycket på intranätet, det går inte att läsa och bli expert på allt. En anställd 

har detta som huvuduppgift och Carlsson menar här att man måste ha förtroende för de 

anställda att dessa kan sålla bland informationen.  

 

Möten och konferenser är andra sätt som Carlsson nämner som informationskällor till 

förändringar, ”då brukar man ju dra förändring som är på gång.” Angående syftet eller 

motivet bakom förändringar och huruvida de kommuniceras säger Carlsson: ”Det gör 

det kanske inte... då kommer förändring, så här ska det vara. Och det är ju ingen 

förklaring varför det ska vara.” Om Carlsson själv försöker förstå vad förändringen 

innebär själv framgår lite otydligt då Carlsson säger att ”det gör jag nog inte. Det beror 

på vilket området det är… Men kommer det ett direktiv att så här ska vi jobba, då känns 

det... då... då accepterar man det bara.” Dock menar Carlsson också att ”tycker vi inte 

att det är rätt är det klart att vi försöker lägga in synpunkter då.” Efter möten och 

konferenser så ”får vi också vetskap om vilka förändringar som kommer. Å då 

förmedlar vi ju det till medarbetarna.” Carlsson säger att när det kommer till den 

information som delas till de anställda ”då brukar jag berätta så mycket jag vet.” 

Eftersom det är en liten enhet menar Carlsson att det är bra om alla har kännedom kring 

förändringarna. Detta görs enligt Carlsson bäst genom att ”man lyfter frågan och att 

man går före… på ett positivt sätt talar om att jag är iallafall igång.” Att syftet inte 

alltid framstår som klart för Carlsson är en sak men på enheten ”då blir det ju att vi 

tänker, vad innebär förändringen, hur måste vi jobba nu... så får vi ju fundera.” Det 

förs alltså gemensamma diskussioner på enheten angående förändringar ”vi har möte en 

gång i veckan där alla går och sätter sig ner.” De gångerna det är viktigt att tänka på 

hur man ska kommunicera förändringen är enligt Carlson ”[då] förändringen påverkar 

nån av dem anställdas situation att arbeta. Då kan man behöva tänka till hur man ska 

lägga fram det kanske.” 

 

Målen i verksamhetsplanen är något som Carlsson använder sig av. ”Hela upplägget i 

[organisationen] är att vi tävlar mot andra [enheter]. Allt vi gör är att vi kollar i 

förhållande till andra.” Carlsson använder denna relativa statistik i sin kommunikation 

för att peppa sina anställda. ”Sen brukar det ge sig också, att då försvinner statistiken, 

då redovisar man ingen statistik från [regionenheten]… då kan man anta att [de] tror 
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att vi klarar det.” Men Carlsson påpekar också att bara för att statistiken försvinner så 

gäller det att känna av om personalen faktiskt har anammat förändringen. 

 

5.2.4 Danielssons kommunikation  
 

För att informera om förändringar så används alla sorters kommunikationsverktyg som 

hjälper till att krympa avståendet. Till exempel mejl, intranät, telefon och 

videokonferens används för att informera om förändringar. När det kommer till 

information på intranätet menar Danielsson att ”den kräver ju liksom att du går in aktivt 

och kollar och håller dig själv uppdaterad.” Om det behövs tycker Danielsson att 

kommunikation som främjar dialog är det bästa alternativet. När det kommer till 

förändringsrelaterad informationen och informationens relevans säger Danielsson att 

”förändringar som kommer, oftast så tycker jag ändå att de är förankrade på så sätt att 

de är diskuterade ute i rörelsen. Så jag tycker ändå att jag upplever att vi har en stor 

delaktighet i det som sker.” Likväl menar Danielsson att syftet med förändringar alltid 

är med och att de är välgrundade förklaringar. Att acceptera och förstå en förändring 

fullt ut gör Bengtsson till en god förespråkare för förändringen. Skulle Danielsson inte 

fullt ut acceptera en viss förändring så “[skulle jag] inte göra våld på mig själv, att inte 

genomföra någonting som jag inte tror på. Då måste jag ta en diskussion med min 

chef.” Eftersom Danielsson har två gruppchefer i sin enhet så kan information ibland ta 

vägen förbi enhetschefen och gå direkt till gruppcheferna. Om det inte är en enkel 

förändring säger Danielsson att de brukar diskutera förändringarna sinsemellan innan de 

går vidare. Danielsson beskriver hanteringen av informationen som: 

 
Sen kan det ju finnas andra saker som kommer uppifrån, där vi kanske måste så att säga lokalanpassa av 

olika skäl för att forma in det här till våran verksamhet och våran verklighet. Och där naturligtvis blir min 

tolkning helt avgörande för hur viktigt eller oviktigt det här kommer att tas. 
 
Innan informationen om en förändring delas vidare till anställda så säger Danielsson att 

“man tänker efter lite noggrannare, planerar sitt budskap och sitt sätt att framföra 

det.” Danielsson blir mer informativ och pekar med hela handen då förändringar är 

lagstyrda medan övriga förändringar då handlar det om att kommunicera och sälja in 

budskapet till de anställda. Mer praktiskt hur information om förändringar delas till de 

anställda framgår inte, men Danielsson nämner att informationen i viss utsträckning är 

gruppspecifik. Dock ges alla anställda en kortare sammanfattning kring informationen 

om en förändring som kanske inte påverkar deras vardag. Danielsson påpekar även att ” 

i grunden är inte människorna mer komplexa för att man är på en större enhet, än på 

ett mindre. Men däremot blir [det att] information och spekulation kan ta lite andra 

höjder om det är många.” 

 

5.2.5 Erikssons kommunikation  

 
Informationen kring förändringar kommer till Eriksson antingen genom mejl, enhetens 

gruppbrevlåda eller på möten och konferenser. Möten och konferenser tycker Eriksson 

är bra för där kan man yttra sig angående förändringarna. Genom att vara delaktig i 

möten och konferenser så menar Eriksson att man kan berätta hur vi på enheten skulle 

vilja att det var. Eriksson säger också att det är ”sällan det är, jag tror aldrig, det har 

inte dykt upp ett mejl i min brevlåda eller i [gruppbrevlådan] där vi bara fått att nu ska 
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det här hända.” Det kommer ofta hintar om de förändringar som komma skall och 

informationen är detaljerad och lättförstådd enligt Eriksson.  
 

Den statistik som kommer från toppledningen tycker Eriksson är ett bra hjälpmedel som 

man kan diskutera runt omkring på enheten. Men Eriksson påpekar också att just 

statistik ”den kan man vända hur du vill både positivt och negativt beroende på hur du 

vill vända den.”  

 

När information om en förändring har delats till enhetschefen så säger Eriksson att: 

”Jag har inte stött på någon information om förändring som har krävt någon 

behandling innan jag berättar det för [mina anställda].” Eriksson säger själv att ”jag 

förespråkar att man är öppen och [kommunicerar].” Därför ska man inte hålla på 

information för det kommer förr eller senare fram ändå. ”Kommunikation tycker jag är 

A-O nästan... att man kan kommunicera och diskutera och ha högt i tak å att våga säga 

vad man tycker och tänker.” Eriksson delar därför all information om förändringar till 

sin anställda.  

 

”Jag försöker avdramatisera förändringarna om det nu är så att det är något som 

dramatiserar.” Eriksson påpekar att de ofta gemensamt på enheten diskuterar för- och 

nackdelar med förändringar som kommer. Veckomötena på enheten är ett viktigt 

tillfälle att diskutera med det anställda på. Men eftersom det är en liten enhet så menar 

Eriksson att de ofta kan ta diskussioner ute i enheten. Om mejl kommer direkt till 

Eriksson så vidarebefordras det ofta direkt till de anställda, för de vet redan vad som är 

på gång. 

 

5.2.6 Franssons kommunikation  
 

Stora som små förändringar kommer till Fransson via organisationens intranät. Ett 

problem med detta är enligt Fransson att det kan vara svårt att hitta de viktigaste 

förändringarna bland alla små förändringarna som sker. Är det en viktig förändring så 

menar Fransson dock att ”det kommuniceras på många olika sätt uppifrån att det här är 

viktigt.” Detta till exempel genom samtal med chef eller på konferenser. Förändringarna 

som kommuniceras genom intranätet kan ibland vara lite oklara, Fransson tar själv tag i 

detta. “Då måste vi ju faktiskt ringa några samtal och fråga rätt personer, och då är det 

oftast jag som chef som gör det.” Vid större förändringar framgår syftet tydligare och 

vad som vill uppnås med förändringen. Ett annat sätt som Fransson får information 

kring viktiga förändringar är genom statistik från toppledningen. 
 
Om det är så att jag varje månad får statistik på någonting som säger jajamensan nu går det skitbra, vad 

duktiga ni har varit med det här [saken]. Då är det ju väldigt tydligt att det här tycker ledningen är 

jätteviktigt. De förändringar som går att mäta som dem inte skickar ut statistik på det tycker inte 

ledningen är så viktigt... och när de tycker att det funkar bra... då kommer det ingen statistik på det något 

mer. 
 
I huvudsak så blir de anställda informerade om förändringar på fredagsmötena, men det 

händer också att Fransson vidarebefordrar mejl för att senare diskutera detta på mötena. 

Fransson beskriver att den information som vidarebefordras oftast är “ganska konkret” 

men att man som enhetschef själv kan välja hur och när man vill informera om 

förändringar.  Men det som kommer på intranätet “det kommer till alla.” 

Fredagsmötena på enheten skapar en öppen kommunikation där tveksamheter bemöts 
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tillsammans i enheten och skapar en enhetlig bild av vad som annars kan vara svår 

förståeligt. Som enhetschef säger Fransson att det är viktigt att kommunicera ut 

förändringen som något positivt, även om man kanske inte hela tiden ser det så. “Vi 

kommer aldrig kunna jobba i det här jobbet om man inte tycker om förändringar, så är 

det.” När det kommer till att kommunicera förändringar så är det viktigare att få med 

sig alla på banan istället för att bara peka med hela handen säger Fransson. 

 

5.2.7 Gunnarssons kommunikation  
 

Gunnarsson får information om förändringar antingen via intranätet eller så kommer det 

på tal på konferenser, och då oftast innan det kommer upp på intranätet. Hur 

Gunnarsson helst mottar information är genom ”Först kommer det ett mejl… å sen 

kanske att någon ringer upp och säger om det är en viktig stor åtgärd att hur fungerar 

det där för dig.” Men hur informationen än delas så tycker Gunnarsson att syftet bakom 

förändringar ofta kommuniceras tydligt, ”det är ingenting man gömmer undan.” Men 

även om syftet ofta framgår tydligt så stämmer gärna Gunnarsson av så att inget har 

misstolkats. ”För det är aldrig roligt som chef å säga att [nu kör vi] och så tre veckor 

senare upptäcker man att oj, det här innebar tre till fyra övertidskvällar.”  

 

När man fått information om en förändring så är det viktigt att man delar det till de 

anställda på ett sätt som passar oss på enheten säger Gunnarsson. Det är också viktigt att 

man funderar över vad förändringarna har för påverkan på personalen. Gunnarsson 

påpekar: 

 
Sen kan det ju vara så att det är något område som man tycker själv att det här är inte någonting som 

gäller oss, det är klart du nämner det kanske i förbi farten... sen är det ju inte så att du vevar på med det så 

mycket då. 

 

Allting passar inte varje enhet och därför ska man kommunicera det som är viktigt. 

Gunnarsson menar att: ”det är ju ett förhållningssätt som man måste ha då för att... ju 

oftare du skriker att vargen kommer, ju mindre reagerar folk.” En rutin Gunnarsson har 

på enheten är ”för att [inte] alla medarbetare alltid ska känna det där straffet att läsa 

då så tar vi varje [vecka] och går igenom det viktigaste som har hänt, som har kommit 

då under veckan om det är förändringar, centrala påbud.” Utöver denna rutin så gör 

även Gunnarsson följande efter konferenser och möten: 

 
Så tar jag alltid och går igenom de viktiga sakerna som sas och gjordes, vart vindarna blåser kan man säga 

lite gran. Det är just att... där våran [regionschef] sätter ner fingret, det här är viktigt. Det här säger [VD] 

är viktigt, det här ska vi gå efter liksom. Det fungerar så när det är en decentraliserad organisation.” 

 

På så vis kan Gunnarsson se till att de anställda får den viktigaste informationen som 

angår deras enhet i den decentraliserade organisationen. Gunnarsson har även erfarenhet 

från större enheter och menar att på denna mindre enhet så ”har [man] god koll på vilka 

man har pratat med och varit närvarande när man kört det.” 
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5.2.8 Henrikssons kommunikation  

 
Mycket information om förändringar kommer på intranätet. Men är informationen något 

specifik så går den ofta direkt till enhetschefen. Angående om syftet med förändringar 

kommuniceras så säger Henriksson att ”är det större saker så är det ofta beskrivet 

syftet, varför gör vi den här förändringen och vad ska den leda till.” Men det är inte 

alltid Henriksson accepterar alla förändringar som kommer, då är det viktigt att kunna 

diskutera med toppledningen varför man inte tycker det är bra och hur det kan 

förbättras, men oftast behövs inte detta. Är det en förändring som kanske bara skapar 

lite irritation då accepterar Henriksson den.  Om det inte går att diskutera innan så är det 

ändå Henrikssons roll att kommunicera till de anställda och försöka peppa dem till att 

göra ett bra jobb.  
 
“Kommunikation är inte lätt, framförallt ju fler man blir desto svårare blir det.” 

Eftersom det är en relativt stor enhet så menar Henriksson att alla inte är i behov av 

samma information, men att det är viktigt att man når ut med det man vill göra. Likväl, 

när Henriksson erhåller information så är det viktigt att tänka på om det går att filtrera 

informationen, vad vill vi ut med eller vad vill vi inte ut med.  
 
... det är klart att då går man inte ut och tar det med sexton stycken... när man vet att det kanske är två 

eller tre stycken som kommer att jobba med det, utan då tar man det med dom två till tre stycken som är 

aktuella i det fallet... 
 
Information kring förändringar delas ofta genom organisationens interna chat till de 

anställda och muntligt till gruppcheferna. Om något inte går som det ska tar Henriksson 

det med sina gruppchefer så de får förmedla det till sina respektive grupper. Henriksson 

gillar ej att peka med hela handen och säger att “det får ta lite tid, bättre än att köra 

över folk som har jobbat så pass många år.” Å andra sidan menar Henriksson att ibland 

så har man inget annat val än att gå in och peka med hela handen. Det viktiga är att 

skapa dynamiska diskussioner kring förändringar samt att förankra och motivera dem. 

“Det är ju att peppa personalen och framförallt få med sig dem på tåget.” Varannan 

vecka är det även möte på enheten där saker som Henriksson tycker är viktiga lyfts 

fram. 

 

5.2.9 Sammanfattning av respondenternas kommunikation 

 

Hur respondenterna erhåller information är i stora drag desamma. Om syftet med 

förändringar tydligt kommuniceras från toppledningen så svarade respondenterna lite 

olika. Några tyckte att det ibland kunde vara oklart och ibland inte, beroende på 

förändringen. Andra tyckte syftet var detaljerat eller förankrat. Andersson och 

Bengtsson å andra sidan antydde på att enhetschefen själv måste se syftet med 

förändringen, att förstå den. Benägenheten att acceptera en förändring skiljer sig också 

mellan enhetscheferna. Alla försökte i viss mån söka svar på oklarheter men Carlsson 

och Henriksson framstod som ytterst accepterande av förändringar. Andersson såg som 

enhetschef uppgiften att ställa sig kritisk till förändringar innan de accepteras samt 

Gunnarsson som antydde på vikten av att förstå vad förändringen betyder för enheten. 

Danielsson och Henriksson har gruppchefer som till viss del får ta ansvar för att 

uppmärksamma förändringar och Carlsson delegerar visst ansvar till sina anställda. De 

flesta respondenterna antydde att egna åsikter är viktiga när information om 
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förändringar kom, man måste tro på det själv och vad betyder det här för min enhet. 

Henriksson, Carlsson och Eriksson framstod som mer sakliga, men ändå ifrågasättande.  

 

När informationen väl kommit till enhetscheferna så finns det enhetschefer som var mer 

selektiva för vilken information som skulle vidare till de anställda medan andra valde att 

dela med sig av allt. Bengtsson, Gunnarsson och Henriksson framförde tydligt att alla 

inte är i behov av samma information. Informationen måste filtreras för den gäller inte 

alla, Bengtsson benämner detta ungefär som att bespara dem det. Andersson, 

Danielsson och Fransson menar att mindre väsentlig information kan sammanfattas eller 

på något vis delas till de anställda för att alla skulle vara på banan. Dock påpekar dem 

att det är viktigt att lägga fokus på det som är viktigt. Carlsson och Eriksson däremot 

delar med sig av i princip all information om förändringar som de har vetskap om.  

 

Exakt hur informationen delas till de anställda skilde sig egentligen bara på de stora 

enheterna där det kunde kännas mer problematiskt att kommunicera lika mycket med 

alla. För Gunnarsson och Henriksson spelar deras gruppchefer en stor roll i 

kommunikationen. Vad som skiljer sig i enhetschefernas kommunikation med sina 

anställda är deras förhållningssätt till förändringen. Andersson, Eriksson och Fransson 

framförallt menade att man inte skulle peka med hela handen. Att visa vägen och skapa 

en känsla av ett ”vi” på enheten var klarast här. Även om övriga enhetschefer också 

benämner att visa vägen är viktig så framstod Bengtsson, Danielsson, Gunnarsson och 

Henriksson som mer auktoritära i sitt sätt att kommunicera, om det behövs så pekar man 

med hela handen. Det framgår att detta kräver en viss finess och det handlar inte om att 

köra över folk.  

 

Slutligen illustrerar vi en sammanfattande bild av respondenternas kommunikativa roll 

vid förändringar. Tabell 3 beskriver enhetschefernas roll och agerande som mottagare 

och tolk av information angående interna förändringar. Vi väljer att utesluta 

avsändarrollen ur sammanfattningen eftersom den visade sig vara en inställningsfråga 

som beskrivs i högra kolumnen i tabell 2. Några begrepp vi anser behöver förtydligas är 

”aktiv” och ”passiv” i mottagarrollen samt ”selektiv” och ”förmedlande” i tolkrollen. 

Med aktiv och passiv avser vi att bemärka vilka som visar på ett aktivt respektive 

passivt deltagande ledarskap i mottagarrollen. Detta följs av en kortare förklaring i 

respektive respondents ruta. I tolkrollen bemärker vi de respondenter som utvärderar 

och väljer ut den information som de anser är viktiga att förmedla vidare med selektiv. 

Medan de som har bemärkelsen förmedlande tenderar att förmedla vidare all 

information de får om förändringar.  
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Respondent Mottagarrollen Tolkrollen 

Andersson Aktiv, skapa förståelse Selektiv 

Bengtsson Aktiv, skapa förståelse Selektiv 

Carlsson 

Passiv, saklig, delegerande, 

accepterande Förmedlande 

Danielsson Aktiv, söker förståelse, gruppchefer Selektiv 

Eriksson 

Passiv, saklig, gemensamt, 

accepterande Förmedlande 

Fransson Aktiv, söker förståelse Selektiv 

Gunnarsson Aktiv, söker förståelse Selektiv 

Henriksson 

Aktiv, saklig, gruppchefer, 

accepterande Selektiv 

Tabell 3. Respondenternas kommunikation 

5.3 Kontroll och uppföljning 

Vi kommer här presentera hur respektive respondent ser på förändringar. När 

förändringar är klara och hur de agerar när de följer upp och kontrollerar genomförandet 

av dem.  

 

5.3.1 Anderssons kontroll och uppföljning 

 

Synen på när en förändring är klar påverkar när enhetschefen kan släppa den. Andersson 

beskriver den tidpunkten ”till slut kommer vi inte uppleva att det är en förändring 

längre utan då är det en verklighet.” Det innebär att enhetschefens roll i förändringen 

inte är över förrän förändringen blivit en del av det vardagliga arbetet. Därför är det 

viktigt att följa upp genomförandet av förändringen. Utöver att enhetschefen ser hur de 

anställda arbetar med förändringar har denne möjlighet att använda sig av interna 

mätningar. Det sker dock för många mätningar enligt Andersson 

 
Om jag ägnade halva tiden åt att granska och hantera så hade jag kunnat sitta andra halvan åt statistik över 

alla möjliga infallsvinklar. Det går inte. Utan jag tittar på de områden som jag upplever är väsentligt. 

 

Det innebär att likaväl som enhetschefen bestämmer vilka förändringar som är viktiga 

och ska genomföras så bestämmer chefen vilka förändringar som är viktiga att följa upp. 

Att följa upp en förändring innebär att chefen säkerställer att alla anställda är 

införstådda med vad förändringen innebär, Andersson säger ”ibland kan det vara sånt 

som vi behöver prata om både en och två gånger.” Andersson undviker att peka med 

hela handen.  
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5.3.2 Bengtssons kontroll och uppföljning 

 

En förändring är klar när den är klar. Bengtsson säger ”idag, nu är det från och med 

imorgon det här som gäller. I princip så släpper jag det efter det.” Men så enkelt är det 

inte, även Bengtsson följer upp förändringar. Ifall en uppföljning påvisar att man inte 

uppnår väntat resultat måste chefen återigen föra en konversation kring förändringen. 

Uppföljningarna ger möjligheten att se ifall någon individ är effektivare eller 

ineffektivare än de övriga anställda och då lyfter Bengtsson upp det för att de anställda 

ska dela erfarenheter och tips. En tillgång som inte är bristfällig i organisationen är 

tillgång till mätningar, det kan snarare vara ett problem än fördel. Bengtsson säger: 

 
… vi har ju tillgång till nästan hur mycket information som helst. Och jag plockar ju fram det jag är 

intresserad av för stunden, jag sitter ju inte och analyserar [enheten] här nu varenda månad. Men säg ett 

par gånger per år går vi in och tittar hur det ser ut, lite djupare. Ser man då saker och ting man tycker att 

men det här borde se ut annorlunda då lyfter man ju det för personalen. Och det brukar få avsedd effekt. 

 

Att påvisa hur de anställda arbetar med förändringar och övriga aspekter får de anställda 

att ta till sig förändringarna. Bengtsson förklarar även ”sen vet ju min personal att jag 

absolut ogillar att ligga dåligt till. För oss är det tio i topp som gäller.” Tydlighet i 

ledarskapet och kommunikation ger de anställda förutsättningarna för ett bra utfall vid 

förändringar. Ifall Bengtsson anser att utfallet trots uppföljningar och ytterligare 

kommunikation inte är tillräckligt bra så blir ledarskapet mer auktoritärt.  

 

5.3.3 Carlssons kontroll och uppföljning 

 

Som enhetschef får man inte sluta agera ledare för en förändring förrän den verkligen 

har fått fäste i enheten. Carlsson benämner den tidpunkten som ”när det känns som ett 

naturligt sätt att arbeta, och det kan man se rent arbetsmässigt hur vi jobbar på 

enheten.” När Carlsson ser att förändringen anammats, antingen genom siffror eller hur 

de anställda arbetar, då kan förändringen släppas helt och chefens prioritering byts till 

något annat. 

 

Rent praktiskt i organisationen beskriver Carlsson att mätningar av enheten används för 

att internt tävla mot andra enheter. De siffror Carlsson tittar på sätts inte i relation till 

enhetens egna tidigare resultat utan den används i relation till övriga enheter. Vilket 

påverkar uppföljningen av en förändring, fokus ligger inte direkt på att se enhetens egen 

utveckling, utan endast på enhetens utveckling i relation till övriga enheter. Carlsson 

säger ”då försöker man jaga och ligga så högt på listan där.” Uppföljningen av 

förändringar är beroende av hur stor förändringen är, enheten har veckomöten där 

möjligheten finns att dela och prata om mätningar, men större interna förändringar lyfter 

Carlsson ungefär varannan månad under ett möte.  

 

Det viktigaste vid förändringar är att bakslagen minimeras, kontroller och uppföljningar 

är viktiga aspekter för att minska dem. Carlsson säger ”det gäller att man kommer ihåg 

och håller bollen rullande, så att förändringen inte blir en positiv puckel bara och sen 

så dalar det.” Carlsson har använts sig av olika metoder för att illustrera hur 

genomförandet framskrider, exempelvis beskriver Carlsson att man kan sätta nålar i 

något ” jag tycker det är bra att man kan se rent fysiskt, saker och ting.” 
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5.3.4 Danielssons kontroll och uppföljning 

 

En förändring behöver inte ses som en förändring, Danielsson beskriver det som flera 

pågående processer. ”Ibland får dem fart och nytt liv, och ibland så slumrar dem in för 

en stund, men dem pågår ändå på något sätt hela tiden.” Det är svårt att säga när en 

förändring är helt klar, men ifall de gäller mindre interna förändringar anser Danielsson 

att som chef kan man släppa det när kvalitetssäkring via stickprov genomförts. Efter ett 

stickprov med gott utfall släpper enhetschefen det helt. Fram till en förändring är 

genomförd beskriver Danielsson sitt agerande för förändringar som inte är lagdrivna 

 
... det [blir] lite mer ad hoc, alltså för varje, ja man kanske har en tjänst som man gör ett stickprov, man 

kollar lite sådär men ingenting som... ingenting som är jätte strukturerat utan man tar det från tid till annat 

så att säga. 

 

I mån av tid följer enhetschefen upp hur väl de anställda anammat en förändring. En 

förklaring till Danielssons agerande är att det på större enheter finns gruppchefer som 

arbetar närmre de anställda än enhetschefen själv och de har det huvudsakliga ansvaret. 

Den uppföljning som Danielsson presenterar för hela enheten är av mer generell 

karaktär.  

 
Vi kör ju engång per månad så drar jag ju på fredagsmötena både resultat och övriga frågor. Där tar jag ju 

fram då vissa förändringsgrejer, men framförallt går vi ju direkt på grupperna. För att här har vi ju... 

många av sakerna här är ganska specifikt [för gruppchefernas olika grupper]. Och då delegerar jag detta 

till respektive gruppchef att ta det i sina grupper. Så det blir ju deras ansvar att faktiskt följa upp och 

presentera de här siffrorna som gäller just för vår [enhet] och ta en diskussion runt det då. 

 

Detta innebär att Danielsson antar en mer passiv ledarroll som följer förändringen i 

bakgrunden. Men tills ett stickprov påvisat önskvärt resultat följer enhetschefen 

utvecklingen, ”märker jag en avvikelse från en väg som jag tycker är den rätta, då 

kommer alla få veta det ganska omgående.” Det viktiga då är att i en öppen diskussion 

fundera kring varför det inte följs.  

 

5.3.5 Erikssons kontroll och uppföljning 

 

Förändringar kan anses vara klara när de egentligen inte är det. Eriksson beskriver att en 

förändring egentligen är klar när det gamla sättet är borta, men det är inte hela 

sanningen. Systemet är borta men det finns fortfarande efterarbete och nya rutiner ska 

läras. En förändring är klar när ”alla rutiner är på plats och det funkar.” Fram tills en 

förändring är genomförd sker det mycket mätningar från centralt håll som enhetschefen 

har tillgång till. Mätningar är ett verktyg som Eriksson använder för att kontrollera och 

följa hur personalen anammat en förändring. Rent praktiskt beskriver Eriksson sitt 

användande av mätningar ”vi tittar på dem tillsammans på möten så går vi igenom hur 

det ser ut.” Eriksson påpekar även att mätningar kan leda till osäkerhet ”det [är] ju så 

lätt att man tänker att vi är så duktiga på det, vi gör alla våra ärenden i det, men sen så 

säger statistiken något annat.” Chefen måste då undersöka vad som förbises och 

åtgärda det, vilket vanligtvis sker genom en konversation med de anställda.   

 

Inom organisationen används mätningar för att jämföra de olika enheterna mot 

varandra, men det är inte det viktigaste utan Eriksson säger ”vi ser ju helheten givetvis. 

Jag försöker jobba mot att vi hela tiden ska förbättra oss själva.” Helheten ger en bild 

av enheten i relation till övriga men den visar inga detaljer för vad enheten gör bra eller 



42 
 

mindre bra. ”Visst är det jätteroligt att jämföra oss med andra också, men det är ju vi 

som måste få in det.” Samtidigt som statistik kan visa ett dåligt jämförelsetal kan det 

vara en motivationskraft eftersom det påvisar egna enhetens utveckling.  

 

5.3.6 Franssons kontroll och uppföljning 

 

Angående sin roll som ledare vid förändring och när man kan anse att denna roll är över 

så svarar Fransson att ”ibland känns det som att den aldrig blir klar för att om man 

slutar fokusera på någonting då kan det bli så att det faller i glömska.” Fransson 

fortsätter med att säga ”jag tycker nog nästan aldrig att de blir klar för att det är ju vårt 

sätt att jobba, pågående process hela tiden.” 

 

Om det är någon som inte anammar nya förändringar så har Fransson ett sätt att hantera 

detta, ”då tar jag, jag har individuella samtal med dem ungefär varannan månad.” 

Men Fransson ser också till att ta upp det i gruppen en gång till. Ett annat sätt att ha 

uppföljning på förändringar är att fundera över statistiken som kommer ifrån 

toppledningen. ”De förändringar som går att mäta som dem inte skickar ut statistik på 

det tycker inte ledningen är så viktigt.” Om statistiken ser bra ut på enheten så menar 

Fransson att denna information väntar man inte med till fredagsmötet utan ”positiv 

feedback vill man ha snabbt.” Är det medioker eller dålig statistik på något så krävs det 

mer finess för Fransson menar att man vill ha en positiv bild på enheten. För att se till 

att förändringarna faktiskt fortskrider i enheten och blir bra så tycker Fransson att man 

ska göra ”precis som i ett lag, försöka få dem att tända till att nu jäklar ska vi vinna.” 

Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede anammar förändringar för annars blir 

resultatet inte bra i det långa loppet. Tar man till sig förändringen snabbare än andra 

enheter så menar Fransson att detta kommer att synas i statistiken.  

 

5.3.7 Gunnarssons kontroll och uppföljning 

 

”När man har tillgodogjort sig förändringen och arbetar utifrån det arbetssätt som är 

tänkt, det är då det är klart.” Så svarar Gunnarsson på frågan om när ledarrollen för en 

förändring kan anses som över. Gunnarsson förklarar också att ”visst det är ju projekt 

som kanske jag trodde när man gick i det att på ett år är vi där, men man är ju 

fortfarande i förändring där.” Det kan därför vara svårt att veta exakt när man kan se 

att rollen som ledare är över vid en förändring.  

 

När det kommer till mätningar och statistik vid uppföljning av förändringar så menar 

Gunnarsson att man kan grotta ner sig hur mycket som helst, men det man mäter är 

egentligen kostnader i förhållande till intäkter. Gunnarsson säger dock att man skulle 

vilja ha mer tid över för att grotta ner sig i mätningar.  

 

Det finns svårigheter gentemot de anställda i uppföljning av förändringar och 

Gunnarsson säger att ”där får man väl ha lite bollkänsla som chef kan jag tänka mig, 

och lämna lite slack.” Speciellt om det är någon som har jobbat en längre tid på ett 

annorlunda sätt. ”Men det är också [svårt] som chef att [säga], när faller den här 

medarbetaren ut ur ramen, när sköter man sig inte.” Gunnarsson förtydligar dock att 

det inte lämnas utrymme för ”slack” hos ny personal. När det kommer till enskilda 

individer så säger Gunnarsson att ”vi ska inte mäta å vi mäter inte.” Detta skapar ett 

dilemma påpekar Gunnarsson som menar att ”jag vill inte stolta med att vara med på 
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den där listan på dem som är sämst.” Det är alltså ingen lätt roll att vara chef vid 

uppföljning av förändring vilket Gunnarsson förtydligar: 

 
… det gör ju också att mitt jobb som ledare och chef är ju att se till att alla är lojala mot företaget och inte 

utnyttjar det här med att man inte mäts... lutar sig mot ryggstödet... utan att man håller uppe tempot... man 

navigerar inte minsta motståndets väg hela tiden, utan att man brinner för sitt jobb å... då gör man ju 

också ett mycket bättre jobb... 

 

5.3.8 Henrikssons kontroll och uppföljning 

 

När vi frågar Henriksson om när ledarrollen vid en förändring är över så får vi svaret 

”blir det klart någon gång? Det är tveksamt.” Vad Henriksson menar här är att det 

oftast är någonting annat som byggs på från första steget. På så sätt blir Henrikssons 

ledarroll vid uppföljning av förändringar ”ständigt påminnande.” Varför denna roll är 

viktig beskriver Henriksson genom att säga: 

 
… är du inte med på första tåget så har du svårare att komma på tåg två och tåg tre… för det byggs ju 

vidare på samma sak, framförallt systemutveckling bygger på att du ska gå stegvis. Klart har du missat ett 

eller två så blir tredje, det blir svårare och svårare. Så jag tror att du hela tiden måste komma in i varje 

steg som finns. 

 

Den uppföljning och kontroll som prioriteras av Henriksson är den som gäller enhetens 

lönsamhet. ”Vi ska ta de saker som hjälper oss i vår vardag så att vi kan nå ett bättre 

resultat… känna att vi genererar en bra vinst.” För att kontrollera detta så använder sig 

inte Henriksson av några egna mätningar, utan det är centrala mätningar som används. 

Olika mätningar tas upp på mötena där ett exempel är ”resultatet från 

resultatrapporten.” 

 

Henriksson säger att det är enhetens aktiviteter man försöker mäta och det är viktigt att 

man inte pekar ut enskilda personer utan ser till enheten eller grupperna. Mätningar är 

viktiga enligt Henriksson som säger att ”nån typ av mätning måste man ha för annars 

blir det ganska ohållbart liksom, jag tycker det är lite flum om man inte har någon 

mätning.” Kontroll och mätningar är inte enbart för att mäta aktiviteten eller 

utvecklingen på Henrikssons enhet utan används även för ändamålet att ”vi vill ju 

naturligtvis slå våra jämförbara [enheter].” 

 

5.3.9 Sammanfattning av kontroll och uppföljning 

 

Hur respondenterna arbetar med kontroll och uppföljning påverkar och påverkas av 

deras ledarskap och kommunikation. Ett verktyg som alla respondenter använder för att 

kontrollera och följa upp utfallet av förändringar är statistiska mätningar som finns 

tillgänglig i de interna systemen. Respondenterna säger att det finns ett överflöd av 

mätningar och att det påverkar deras agerande. Överflödet leder till att några 

respondenter selektivt väljer vilka förändringar de följer upp. Andersson och Bengtsson 

följer upp förändringarna som de anser berör de viktigaste arbetsmomenten medan 

Henriksson selektivt väljer utifrån påverkan på enhetens ekonomiska resultat. Fransson, 

Carlsson och Gunnarsson väljer att följa de mätningar som ledningen anser är viktig 

utifrån hur ledningen kommunicerar kring olika moment i organisationen. Slutligen har 

vi Danielsson som i huvudsak arbetar med stickprov om det inte berör tvingande 

aspekter som exempelvis lagdrivna förändringar.  
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Respondent Urval av mätningar Ändamål med mätningar 

Andersson Väljer selektivt Enheten & tävling 

Bengtsson Väljer selektivt Enheten & tävling 

Carlsson Följer ledningen Tävling 

Danielsson Ad hoc Kvalitetssäkra 

Eriksson Följer ledningen Endast enheten 

Fransson Följer ledningen Enheten & tävling 

Gunnarsson Följer ledningen Enheten & tävling 

Henriksson Väljer selektivt Enheten & tävling 
Tabell 4. Respondenternas syn på mätningar 

Flertalet av respondenterna belyser att enheterna, inom organisationen, tävlar mot 

varandra genom centralt utskickade mätningar. Enhetschefernas syn på hur viktig 

tävlingsaspekten är skiljer sig åt. Några respondenter belyser tävlingen som det 

viktigaste med mätningarna medan exempelvis Eriksson anser att tävlingsaspekten är 

rolig, men inte viktig. Carlsson säger att tävlingen är det viktiga och enhetens 

utveckling baseras på tävlingen. Det innebär att några enhetschefer i huvudsak ser 

enhetens utveckling över tid utan relation till övriga enheten. Medan några enhetschefer 

prioriterar tävlingen högre än enhetens egen utveckling över tid. 
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6. Analys 

I detta kapitel väver vi samman teori, empiri samt andrahandsdata för att belysa hur 

enhetschefernas agerande påverkar utfallet när förändringar genomförs. Analysen 

baseras på vårt problem och syfte som syftar till enhetschefens agerande vid 

förändringar och dennes påverkan på utfallet. I analysen växer det fram en bild av hur 

en enhetschef ska agera för att främja utfallet av förändringar.  

 

I föregående kapitel och i samband med intervjuerna har strukturen baserats på de 

teman vi skapar i slutet av teoretiska kapitlet. Denna struktur frångår vi nu i analysen 

och istället kommer strukturen baseras på faserna initiering, implementering och 

integrering. Detta eftersom faserna innehåller moment från samtliga teman. Att 

strukturen baseras på faserna leder även till enhetschefernas ledarskap växer fram och 

utvecklas precis som förändringar utvecklas. Enhetschefernas agerande påverkas av 

deras agerande under föregående fas, vilket innebär att faserna bygger vidare på 

föregående fas eller faser.  

 

Vi har tidigare benämnt att vi erhållit andrahandsdata (se 4.2.1) från organisationen som 

rankar respondenterna. Vi kommer i detta kapitel att använda oss av andrahandsdata för 

vår analys. I nedanstående tabell ser du vilka enheter som rankas högre (Grupp A) 

respektive lägre (Grupp B) i relation till deltagande enheter.   

 

Ranking av våra respondenter 

utan inbördes ordning 

Grupp A Grupp B 

Andersson Carlsson 

Bengtsson Danielsson 

Fransson Eriksson 

Gunnarsson Henriksson 
Tabell 5. Respondentranking 

6.1 Initiering 

I vår processmodell innefattar initieringsfasen framför allt två delar; toppledningen som 

drivkraft för förändringen och avsändare av information, samt enhetschefen som 

mottagare och potentiell motståndskraft. Vår undersökning visar att i denna fas är det 

framför allt enhetschefens egna åsikter gällande förändringen som kommer att påverka 

förändringsprocessen. Att exempelvis toppledningens val av kanal för att informera 

kring förändringar skulle påverka förändringens utfall på de lokala enheterna är inget vi 

kan urskilja från vår undersökning. Istället är det just enhetschefens åsikter som har den 

största påverkan på initieringsfasen och hur förändringen efter denna fas kommer att 

fortskrida. Likt tidigare forskning visar vår studie att det framförallt är syfte och 

acceptans (Whelan-Berry & Somerville, 2010, s. 178; Finney & Scherrebeck-Hansen, 

2010, s. 336) samt delaktighet (Cameron & Green, 2004, s. 183) som skapar 

förutsättningarna i förändringsprocessen. 
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6.1.1 Syftets påverkan 

 

Vår undersökning har gett olika svar på hur respondenterna ser på syftet. Vissa tycker 

att syftet alltid är tydligt medan andra menar att syftet är otydligt. Enligt Whelan-Berry 

och Somerville (2010, s. 178) ska syftet vara tydligt och lättförståeligt så att individerna 

förstår orsaken med förändringen. I tabell 6 kategoriserar vi respondenterna baserat på 

deras utsagor angående hur tydligt syftet kommuniceras vid förändringar. 

 

  SYFTE  
 Syftet förmedlas tydligt Beror på förändringen Syftet förmedlas otydligt 

Danielsson Fransson Andersson 

Eriksson Bengtsson Carlsson 

Gunnarsson     

Henriksson     
Tabell 6. Syn på syftet 

 

Om vi jämför vår empiri med den andrahandsdata vi erhållit kan vi inte se att ett tydligt 

syfte skulle leda till att utfallet blir mer effektivt. Utifrån den ranking som gjorts internt 

i organisationen så är det respondenter både från grupp A och B som kan uppleva att 

syftet är otydligt. Däremot kan vi se utifrån respondenternas agerande, framför allt i 

grupp A, att det viktiga kanske inte är att syftet klart och tydligt kommuniceras, utan 

snarare att enhetschefen själv kan se och förstå innebörden av förändringen. Det är 

orealistiskt att förvänta sig att toppledningen kan skicka information som tar hänsyn till 

hur varje enhet påverkas av en förändring, vilket vi då menar kräver förståelse från 

enhetschefen. Förstår enhetschefen förändring kan syftet med förändringen bättre 

förverkligas i den lokala enheten utifrån förutsättningarna. Att ställa sig kritisk till 

förändringar som kommer och att förstå innebörden av dem verkar vara det viktiga, inte 

hur det från toppledningen framstår som tydligt i text till exempel när de kommer över 

organisationens intranät. Om enhetschefen lättare kan förstå förändringen, syftet, och 

vad förändringen påverkar kommer accepterandet av förändringen att vara bättre 

grundat. 

 

6.1.2 Acceptansens påverkan 

 

Att enhetscheferna accepterar förändringen är grundläggande för att det ens ska bli en 

förändring. Om förändringen accepteras eller inte har vår undersökning antytt är 

beroende, likväl som syftet, av enhetschefernas åsikter. Detta är något som även 

Robertson och Seneviratne (1995, s. 550) antyder då de menar att endast lämpliga 

förändringsförslag kommer att förändra individers beteende. Men det viktiga är inte att 

enhetschefen rakt av accepterar förändringen. Det viktiga är att förstå vad som 

accepteras. Majoriteten i grupp B tenderar att acceptera förändringar, utan att riktigt 

tänka över vad det innebär för deras egen enhet. Detta kan vara en effekt av att samma 

enhetschefer inte verkar vara lika kritiska i sin granskning av förändringar. Att 

acceptera en förändring som enhetschefen inte är helt nöjd med eller inte riktigt har 

förstått innebörden av kan därför leda till problem längre fram i processen. Deltagande 

kan motverka att förändringen inte accepteras (Whelan-Berry & Somerville, 2010, s. 

180), men även här verkar enhetschefens agerande och dennes åsikter ha en påverkan. 

Från vår undersökning ser vi att de enhetschefer som ofta ser ett klart syfte och har hög 
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benägenhet att acceptera en förändring inte har samma engagemang i att kritiskt delta. 

Enhetscheferna i grupp B framställer deltagandet som ett sätt att yttra sig eller få fram 

synpunkter på hur ”vi på enheten skulle vilja ha det”. Vad som skiljer sig hos de i grupp 

A är att de har en mer kritisk syn på förändringarna, vilket leder till ett mer konstruktivt 

deltagande. Alla enhetschefer har utifrån undersökningen samma förutsättningar att vara 

delaktiga, men sättet de väljer att vara delaktiga på skapar antingen förståelse eller 

bekräftelse för vad förändringen innebär. 

6.2 Implementeringsfasen 

Andra fasen i förändringsprocessen är implementeringen som innefattar att 

kommunicera, flytta syftet till gruppnivå och få de anställda att ta till sig förändringen. 

Före de anställda involveras i förändringen ska enhetschefen tolka informationen som 

erhållits om förändringen (Mintzberg, 1996, s. 61). Information som kommer från 

toppledningen tenderar att fokuseras på helhetsbilden istället för på hur specifika jobb 

påverkas (Thomas et al., 2009, s. 303). Därför är det enhetschefens uppgift att förändra 

den abstrakta informationen till konkret information. Hur enhetscheferna agerar tolk 

varierar mellan respondenterna, medan några respondenter anser att tolkrollen är viktig 

anser andra att det är mindre viktigt. Andersson, Danielsson och Gunnarsson beskriver 

att det är deras roll att undersöka hur förändringen påverkar enheten och ifall 

förändringen behöver anpassas för att passa enheten. Sen finns det enhetschefer som 

inte granskar själva förändringen utan fokuserar på informationen om förändringen. 

Fransson och Bengtsson tolkar relevansen i erhållen information och tolkningen 

påverkas deras efterföljande agerande. Slutligen har vi respondenter som i lägre 

utsträckning eller inte alls tolkar erhållen information.  

 

Att agera tolk påverkas av enhetschefens syn på förändringen, Akgün et al. (2010, s. 

795) säger att individer fokuserar på information som bekräftar deras befintliga 

värderingar och metoder. Vi kan bekräfta att enhetschefernas åsikter påverkar agerandet 

vid förändringar, en förändring som anses positiv leder till högre engagemang av 

cheferna. Henriksson och Eriksson urskiljer sig från mängden med hänsyn till de egna 

åsikternas påverkan. Henriksson belyser att förändringars prioritering baseras på saklig 

utvärdering av resultatets påverkan medan Eriksson tolkar gemensamt med övriga 

anställda på enheten. 

 

Utifrån vår andrahandsdata ser vi att respondenterna som rankas högre har stort fokus 

på tolkrollen. De respondenter som utifrån vår empiri tolkar förändringens innebörd och 

informationens innehåll är de som rankas högre från toppledningen. Detta tyder på att 

utfallet vid genomförandet av förändringar påverkas av ledarens tolkroll. Att agera tolk 

innebär att förstå vad förändringen verkligen innebär istället för att fokusera på 

toppledningens helhetsbild. Thomas et al. (2009, s. 303) beskriver att enhetschefer 

måste specificera information från toppledningen innan den förmedlas till de anställda. 

Vilket några respondenter gör genom tolkrollen.  

 

6.2.1 Involvering av de anställda 

 

Efter tolkningsskedet ska förändringen kommuniceras vidare till de anställda. I detta 

skede är det viktigt att ledaren inte influeras av sina åsikter, med andra ord ska 

enhetschefen vara saklig (Higgs & Rowland, 2010, s. 383). Enhetscheferna tenderar att 
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framhäva förändringars fördelar utifrån sina egna åsikter. Endast tre av åtta 

respondenter agerar sakligt när de informerar de anställda om förändringar. Att 

enhetschefen agerar sakligt innebär att chefen bortser från sina egna åsikter och 

beskriver hur det påverkar enheten och resultatet. De tre respondenter som agerar 

sakligt är de som lägger minst energi på att tolka informationen initialt, vilket även 

innebär att de är mindre effektiva vid förändringar. Vi motsäger därför i vår studie att 

sakligheten är viktig. Higgs och Rowland (2010, s. 383) säger att de egna åsikterna 

tenderar att följa ett mönster som innebär att ledaren fastnar i rutiner. Förändringar 

innebär att något ändras och därför är det viktigt att frångå mönstret, sina egna åsikter, 

och hantera förändringen sakligt. Att vi ser de egna åsikterna som en drivkraft kan bero 

på att branschen och organisationen kontinuerligt genomgår förändringar. Detta kan 

innebära att enhetschefer som ofta genomför förändringar inte skapar fasta mönster och 

rutiner som hindrar förändring.  

 

När eventuell tolkning är gjord av enhetschefen ska förändringen kommuniceras till de 

anställda. Kommunikation är en viktig del av ledarskapet enligt Groysberg och Slind 

(2012, s. 77). Även respondenterna anser att kommunikation är en viktig aspekt för 

ledare. Kommunikation innebär ett utbyte av information mellan flera individer och 

detta kan vara effektivt eller ineffektivt. Edgelow (2012, s. 6) säger att organisationer 

förlitar sig på att förändringsrelaterad information naturligt överförs mellan 

toppledningen och de anställda som ska utföra förändringen, men det gör det inte. Det 

innebär att enhetscheferna aktivt måste leda de anställda så viktig information inte 

förbises. Vår studie visar att det är vanligt att enhetscheferna delegerar ansvaret till en 

eller flera anställda att uppmärksamma information om förändringar på intranätet vilket 

innebär att chefen tar en mer passiv roll. Kommunikation är problematiskt och kan leda 

till informationsöverflöde eller för lite information (White et al., 2010, s. 69). Även om 

informationsmängden är rätt kan relevansen för mottagaren variera (White et al., 2010, 

s. 69). Detta innebär att det krävs aktivt ledarskap, genom tolkning, för att 

kommunikationen ska fungera bra. När enhetscheferna delegerar ansvaret att ta emot 

information överlämnar de även problematiken till den ansvarige. Några enhetschefer 

tar dock en mer aktiv roll som hjälper den ansvarige att tolka innehållet och relevansen 

medan andra chefer är passiva. De passiva cheferna antar inte en aktiv roll förrän 

problem uppstår, med andra ord arbetar de mer retroaktivt. Barber och Warn (2005, s. 

1032) beskriver två ledarstilar, “firefighter” och “firelighter”, baserat på hur ledare 

proaktivt eller retroaktivt arbetar med att införa något nytt. Firefighter arbetar mer i 

nuläget och fokuserar på det som händer nu medan firelighter arbetar proaktivt genom 

att förklara helheten och försöker förutspå vad saker innebär för att förhindra eventuella 

problem som kan uppstå. De enhetschefer som lägger större vikt i tolkningen och som 

aktivt hjälper de anställda tolka en förändring vid delegerat ansvar agerar proaktivt. De 

respondenter som agerar proaktivt får även, utifrån vår andrahandsdata, bättre utfall när 

förändringar genomförs. 

 

De enhetschefer som arbetar proaktivt påvisar att även om ansvaret är delegerat så är det 

fortfarande chefens roll att hjälpa den ansvarige att tolka informationens relevans. 

Utöver detta framhäver även de proaktiva ledarna att det är deras ansvar att säkerställa 

att samtliga anställda som har behov av informationen tagit del av den. Detta innebär 

exempelvis att all information kanske inte ska delas till samtliga anställda för då skapas 

ett informationsöverflöde.  
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6.3 Integrering 

I denna fas har vi tidigare beskrivit att enhetschefens uppgift är att skapa förutsättningar 

för att de anställda ska kunna anamma förändringen. Vad vi också beskrivit i 

teorikapitlet är att integreringsfasen är ytterst beroende av utfallet från både initerings- 

och implementeringsfasen. Cameron och Green (2004, s. 183) menar att en ledare inte 

endast ska förmedla syftet med förändringen och gå vidare, utan ett aktivt ledarskap 

under processen behövs samt att förändringens prioritering inte försvinner. Vi har 

tidigare i kapitlet analyserat enhetschefernas agerande initialt vid förmedlandet av syftet 

samt hur ett proaktivt ledarskap är viktigt för implementeringen av en förändring. 

Enhetschefens roll i integreringsfasen är således att se till att den faktiskt slår rot i 

organisationen. Från vår undersökning har samtliga respondenter påpekat att deras 

ledarroll vid förändringar inte är över fören förändringen har blivit en del av det 

vardagliga arbetet. Detta innebär att samtliga respondenter är medvetna om att 

förändringar kan vara en lång process. 

 

Att kontrollera, följa upp och se till att en förändring faktiskt slår rot i organisationen 

trodde vi utifrån Merrells (2012, s. 20) aktiviteter att mätningar skulle ha en stor 

betydelse för hur enhetscheferna kontrollerar och följer upp förändringar i 

integreringsfasen. Detta erhöll därför stort fokus under intervjuerna för att söka 

förståelse för hur enhetscheferna agerar i integreringsfasen. Under intervjuerna 

framkom det att mätningar var något som enhetscheferna inte själva gjorde utan de 

kommer från toppledningen. Vad vi däremot kan se är att vad mätningarna används till 

skiljer sig mellan respondenterna. Samtliga respondenter i grupp A använde sig av 

mätningar för att skapa en förståelse för vad toppledningen tyckte var viktigt och tog på 

så sätt till sig att följa upp och genomföra dessa noggrant, men inte utan tanke på den 

egna enheten. Carlsson från grupp B antydde även på att mätningar var ett bra sätt att 

förstå vad toppledningen tyckte var viktigt. Vad som skiljer Carlsson från 

enhetscheferna i grupp A är att det inte finns samma kritiska granskning i de tidigare 

faserna. Carlsson säger även att mätningar och statistik används för att värdera den egna 

enheten i relation till andra enheter i organisation. Den egna enhetens utveckling 

försvinner därför när Carlsson gör denna utvärdering. Eriksson som också är i grupp B 

gör raka motsatsen till vad Carlsson gör då mätningar och statistik inte används för att 

jämföra med de andra enheterna. På så vis kan Eriksson följa utvecklingen av den egna 

enheten men sätter inte utvecklingen i relation till övriga enheter och får därför en 

ensidig bild av utvecklingen.  

 

Hur väl integreringsfasen genomförs verkar dock främst vara grundat i de tidigare 

faserna av förändringsprocessen. För att övervinna motståndskrafter menar Lewis och 

Grosser (2012, s. 671-672) att ledare måste förstå varför motståndskrafterna existerar 

och att kommunikationen är viktiga för att skapa förutsättningar för ett lyckat 

förändringsutförande. Integreringsfasen relaterar på så vis tillbaka till initieringsfasen 

där förståelsen för förändringen skapas samt till implementeringsfasen där enhetschefen 

kommunicerar förändringarna till de anställda. Vi ser inte att en mer styrande eller 

auktoritär roll i integreringsfasen skulle bidra till att de anställda bättre anammar en 

förändring. Bengtsson i grupp A nämnde att ibland behöver man styra och peka med 

hela handen, vilket resterande respondenter i grupp A inte tycker är nödvändigt. 

Edgelow (2012, s. 7) säger att ledaren ska vara förändringens ansikte och röst, vilket i 

vår undersökning verkar vara hur enhetscheferna agerar för att se till att de anställda 

anammar förändringen. Bengtsson är förändringens ansikte och röst genom att påvisa, 
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med hela handen, att förändringen är viktigt och den ska anammas. Andersson talar om 

att skapa ett “vi” och göra förändringen till något som enheten tillsammans genomför, 

samtidigt som Andersson själv är den som är ansvarig. Två respondenter från grupp B, 

nämligen Carlsson och Eriksson, framstår inte på samma sätt som förändringens ansikte 

och röst. Carlsson delegerar gärna ansvaret och menar på att man måste ha förtroende 

för sina anställda. Även om Andersson också gör detta så framkommer inte samma 

ansvar i Carlssons ledarskap fören förändringen har kommit till ett skede som innebär 

ett problem för processen. Eriksson däremot tar det “vi:et” som Andersson också har till 

en helt annan nivå, och hela enheten blir således ansiktet och rösten för förändringen. Så 

även om den auktoritära rollen där enhetschefen ska peka med hela handen inte är den 

mest framstående så ser vi ändå från vår undersökning att någon form av aktivt 

ledarskap krävs vid förändringarna, inte bara en stödfunktion (passiv).  

6.4 Grupptillhörighet 

I undersökningen framkommer det tecken på att aspekten grupptillhörighet kan förklara 

varför utfallet vid förändringar skiljer sig mellan enheterna. Enligt Social Identity 

Theory och Self-Categorization Theory innebär grupptillhörighet att individer söker sig 

till en grupp beroende på gruppens normer och attityder (Hogg & Terry, 2001, s. 3-5). 

Gruppens normer och attityder skapar den prototyp som gruppens medlemmar ska 

förhålla sig till, vilket även minskar osäkerheten för individers agerande i gruppen. När 

individer i gruppen agerar utifrån prototypen ses de inte längre som unika individer utan 

snarare som en del av gruppen. (Hogg & Terry, 2001, s. 5-6) Ett exempel på detta i 

undersökning var att respondenterna benämnde tävlingar mellan de olika enheterna som 

en stor del i organisationen. Flera respondenter nämnde att det inte, från deras sida, var 

önskvärt att ligga långt ner i placeringarna. Att ligga högt uppe i placeringarna framgick 

tydligare hos enhetscheferna i grupp A, där de belyste både de anställdas och sin egen 

roll som viktig. Hogg (2001, s. 189) menar att den individ som framstår som mest 

prototypisk i gruppen är den individ som har starkast inflytande, och påverkan, över 

gruppens medlemmar. Undersökningen visade på att det är viktigt att de anställda är 

villiga att ta till sig förändringar och hjälpa varandra för att främja utfallet. Om 

enhetschefen är den mest prototypiska medlemmen i gruppen och samtidigt har 

ambition att ha en så hög placering som möjligt i dessa interna tävlingar kan detta 

troligen ha en påverkan på hur effektiv enheten är i utförandet av förändringar.  
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7. Slutsatser 

I detta kapitel redogör vi de slutsatser som vi har gjort utifrån studien för att besvara 

vår problemformulering och vårt syfte. Vi belyser hur vår undersökning bekräftar och 

fördjupar tidigare forskning i vissa avseenden medan den motsäger andra. Slutligen 

presenterar vi praktiska rekommendationer baserat på utfallet av studien.  

 

Det problem vi ämnar studera lyder “ Hur påverkar enhetschefer effektiviteten när 

förändringar som beslutas av toppledningen ska genomföras?” Varav vårt syfte är att ” 

skapa förståelse för hur enhetschefer agerar när mindre interna förändringar 

genomförs samt identifiera olika faktorer som leder till effektivt utfall.” 

 

I undersökningen valde vi att endast studera en organisation med argumentet att 

enhetscheferna har samma förutsättningar att genomföra förändringar. Undersökningen 

bekräftade detta med hänsyn till hur information delas från centralt håll i 

organisationen, men det framgick även att samtliga förändringar inte är lämpliga för 

samtliga enheter vilket påverkar enhetscheferna. Detta gav möjligheten för att 

ytterligare studera enhetschefernas agerande.  

 

Vi hade en föreställning att enhetscheferna vid förändringar antingen kommer att agera 

drivkraft eller motståndskraft. I detta avseende kommer vi att måla upp en bild av 

agerandet som respondenterna beskrivit i relation till vår andrahandsdata för att påvisa 

hur enhetscheferna med högre ranking skiljer sig från dem med lägre ranking. På så vis 

kan vi urskilja agerandet som skapar ett effektivt utfall av förändringen, varav vi belyser 

drivkrafter hos enhetscheferna snarare än motståndskrafter. Tidigare i uppsatsen har vi 

använt oss av teman för att söka svar och i analysen har vi använt oss av faserna i 

processen. I detta kapitel väver vi ihop de olika aspekterna som tidigare beskrivits som 

beroende av varandra för att på så vis skapa en förståelse för hur enhetschefernas 

agerande påverkar utfallet vid förändringar. Slutsatsen baseras på toppledningens 

perspektiv eftersom vi utgår från andrahandsdata för att bestämma vilka respondenter 

som genom sitt agerande främjar ett effektivt utfall. Att basera slutsatserna på 

andrahandsdata kan ifrågasättas, men vi har tidigare argumenterat för att erhållen 

ranking är säker att använda (se 4.2.1). I detta kapitel kommer vi inte framhäva enskilda 

respondenters agerande utan enhetscheferna beskrivs utifrån respektive grupps generella 

agerande.  

7.1 Enhetschefernas agerande  

Vår undersökning visar att enhetschefernas roll i förändringsprocessen börjar i ett tidigt 

skede. Redan när toppledningen börjar informera kring förändringar kommer 

enhetschefens agerande att påverka den process som förändringen innebär. Vi ser att 

enhetschefens egna åsikter gällande förändringen har stor inverkan på hur utfallet i 

slutändan kommer att bli. Det första som åsikterna hos enhetschefen påverkar är 

intrycket av förändringen. En förändring som är mindre uppskattad av enhetschefen 

kommer att leda till ett lägre engagemang av enhetschefen, medan en uppskattad 

förändring leder till stort engagemang och driv från chefen. Engagemanget som kan 

skapas från de egna åsikterna blir ett driv som både initialt och senare främjar utfallet. 

Vår undersökning visar också här att de enhetschefer som tillhör grupp A (högre 

ranking) har en mer kritisk granskning av syftet som kommer med förändringen än de 

som tillhör grupp B (lägre ranking). Den kritiska granskningen innebär att enhetschefen 
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redan i initieringsfasen börjar skapa en förståelse för förändringen som denne tar med 

sig genom hela processen. Denna förståelse är viktigt för att enhetscheferna vid behov 

ska kunna anpassa förändringen till den lokala enheten. Förståelse är också viktig för att 

acceptera förändringen. Vår undersökning har inte påvisat att enhetschefer är motvilliga 

att acceptera förändringar som kommer från toppledningen. Vad som dock framkommer 

tydligt är att det finns enhetschefer som försöker skapa en förståelse för innebörden av 

förändringen och hur den påverkar arbetsplatsen. Kritisk granskning av förändringens 

syfte leder till ett mer grundat accepterande av förändringen. Kritisk granskning, 

förståelse och slutligen acceptans är de första byggstenarna som ger förutsättningarna 

som leder till effektivt utfall.  

 

När en förändring har accepterats av enhetschefen påbörjas tolkrollen som påverkas av 

förarbetet i form av förståelse och kritisk granskning. Samtliga enhetschefer intar inte 

en tolkroll som innebär att information från toppledningen ska konkretiseras och 

anpassas utifrån respektive enhets behov före de anställda involveras i förändringen. Det 

tidigare forskning har belyst och som även framkommer i vår undersökning är att 

informationsöverflöd är vanligt. Tolkrollen är därför viktig för att minska risken med 

överflödet. Samtidigt är det mycket information som når de anställda direkt och då finns 

inte alltid möjligheten för enhetscheferna att tolka informationen innan den når de 

anställda. Genom sitt agerande kan enhetscheferna motverka överflödet trots att 

informationen når samtliga anställda direkt genom att arbeta proaktivt.  

 

Agera tolk utan att erhålla information före de anställa innebär istället att säkerställa att 

de anställda som informationen berör tar del av den. Att information om en förändring 

kommer till alla innebär inte att den är relevant för samtliga. Här finns enhetschefens 

tolkroll. Det vi ser i vår undersökning är att respondenterna är olika aktiva när det gäller 

att arbeta proaktivt med tolkrollen. Undersökningen påvisar att tolkrollen inte har någon 

given plats i förändringsprocessen, istället är den återkommande genom processen. Att 

arbeta proaktivt innebär att hjälpa de anställda prioritera viktiga förändringar och 

framhäva väsentlig information, vilket minskar risken för informationsöverflöde.  

 

Den proaktiva tolkrollen påverkas av enhetschefens initiala agerande, och drivs därför 

av enhetschefens syn på förändringen. De enhetschefer som förstår förändringen lägger 

även grunden som behövs för att proaktivt tolka. Detta innebär att vår studie motsäger 

tidigare forskning som säger att enhetschefen ska vara saklig för att tolka syftet rätt. 

Betydelsen av att enhetschefer inte frångår sina åsikter visar sig i slutskedet av 

förändringsprocessen. Som vi benämnt tidigare är det åsikterna som skapar 

enhetschefens inställning till förändringen och därmed skapar förutsättningarna för hur 

förändringen kommer att fortskrida. Precis som i tidigare forskning visar vår 

undersökning på att förändringsprocessen ska mynna ut i att förändringen blir det nya 

arbetssättet och därmed slår rot i enheten. Vad samtliga respondenterna här påpekar är 

att den egna inställningen till förändringen avgör hur den kommer att framstå för de 

anställda. Enhetschefen blir på så vis ansiktet och rösten för förändringen och styr 

enheten mot det gemensamma målet. Att respondenterna agerar på samma sätt i detta 

skede av förändringen innebär att det är ovan nämnda aspekter som gemensamt leder till 

effektivt utfall.  
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7.2 Teoretiskt bidrag 

I denna del kommer vi att mer koncentrerat beskriva hur vår undersökning bekräftar, 

utvecklar och motsäger tidigare forskning.  

 
Figur 4. Drivkrafter 

Figur 4 belyser de drivkrafter som gör störst skillnad för att främja ett effektivt utfall 

enligt vår undersökning. Den innehåller stora skillnader jämfört med de drivkrafter 

tidigare forskning belyst som de viktigaste, se figur 2. Att toppledningen initialt är 

drivkraft genom visionen och syftet motsäger vi inte, istället bygger vi vidare på 

tidigare forskning genom förståelse och kritisk granskning från enhetschefen. I det 

teoretiska kapitlet belyste vi att enhetschefernas åsikter i bästa fall inte är en 

motståndskraft, men utifrån vår studie ser vi att egna åsikter är en drivkraft redan i 

initieringsfasen. Efter den första fasen kommer tolkrollen enligt tidigare forskning, men 

med det informationssystem (hur information internt delas) som organisationen har 

finns ingen speciell tidpunkt för tolkrollen. Istället sker den löpande genom hela 

förändringsprocessen och enhetschefen bör därför arbeta proaktivt. Tidigare forskning 

beskrev även det som viktigt att enhetschefen är saklig i sin tolkning, vilket vår studie 

motsäger eftersom vi ser de egna åsikterna som en drivkraft i samband med 

tolkningarna. Där tolkningar har påvisats viktiga för en lyckad implementering. 

 

När förändringen är i integreringsfasen ser vi inte några direkta skillnader mellan vår 

undersökning och tidigare forskning, vilket även är den fas som vi antytt är minst 

studerad. Ledaren ska vara förändringens ansikte och röst, samt se till att upprätthålla 

förändringen på enheten. Detta innebär med andra ord att utfallets effektivitet beror på 

enhetschefen agerande i initierings- och implementeringsfasen. Det är inte bara 

slutdestinationen som räknas, resan dit är viktigt. 

 

Grupptillhörigheten och behovet av en prototypisk ledare kan även förklara utfallet. Vi 

ser i undersökningen att antal år som enhetschef på den befintliga enheten kan vara en 

faktor som påverkar utfallet, då samtliga respondenter i grupp A hade varit längre på 

sina enheter är respondenterna i grupp B. Enhetschefen kan därför med tiden anpassa 

sig till enheten, bygga upp legitimitet, skapa förtroende och representera en prototyp för 

agerandet på enheten. Enhetschefen bygger upp en förståelse för de anställda om vad 

som är acceptabelt och önskvärt beteende på enheten. Undersökningen innefattar två 
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förändringen 

Kritisk granska syftet 
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Skapa 

förståelse 

Förmedla 

förståelsen 

Proaktivt 

ledarskap 

Visa      

vägen 

enhetschefer som har gruppchefer under sig och därför arbetar de inte lika nära de 

anställda. Att deras enheter är större och att enhetscheferna inte arbetar lika nära de 

anställda kan därför försvåra för enhetscheferna att representera prototypen för de 

anställda. Eftersom vi inte ämnade undersöka detta område, grupptillhörighet, har vi 

heller inte kunnat samla in tillräcklig data för att dra några grundade slutsatser, men 

anser ändå att fyndet är värt att uppmärksamma då det kan påverka enhetens effektivitet 

vid förändringsarbete.  

7.3 Rekommendation 

Genom följande råd till organisationens toppledning, enhetschefer och övriga 

intressenter ämnar vi utveckla kunskapen och förbättra utfallet när interna förändringar 

genomförs. Vi hoppas även med dessa råd att enhetscheferna själva reflekterar över sitt 

agerande och hur det eventuellt kan förbättras. Det är även viktigt att komma ihåg att 

rekommendationerna är baserade på vår tolkning av det empiriska resultatet baserat på 

enhetschefer i en decentraliserad organisation. Eftersom det är en decentraliserad 

organisation bör våra rekommendationer inte ses som rätt sätt, utan de bör eventuellt 

anpassas utifrån enhetens specifika förutsättningar.  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5 illustrerar en grovt förenklad bild av denna studie samtidigt som den illustrerar 

viktiga aspekter. Först och främst är det viktigt att enhetschefen förstår vad 

förändringen innebär, hur den påverkar de anställdas nuvarande arbetssätt och hur den 

påverkar enheten. Ifall förståelsen saknas kan det leda till att varje anställd skapar sin 

egen förståelse och därför är det även viktigt att enhetschefen förmedlar förståelsen till 

de anställda. Detta hjälper de anställda arbetar på rätt sätt samtidigt som det minskar 

eventuell osäkerhet. I samband med att förståelsen förmedlas och därefter är det viktigt 

att enhetschefen är proaktiv. En förändring kan påverka de anställda på olika sätt och 

det är enhetschefens uppgift att se till att rätt information når rätt individ.  

 

Enhetschefen arbetar proaktivt genom att förklara helheten för de anställda samtidigt 

som chefen försöker förutspå eventuella problem som kan uppstå och hur de kan 

förhindras. För att uppmärksamma problem och söka lösningar krävs det att 

enhetschefen aktivt arbetar med förändringen och visar vägen. Ifall någon anställd 

uppmärksammar problem bör enhetschefen som proaktiv ledare stödja och hjälpa de 

anställda med problemet för att driva förändringen framåt, ledaren ska alltid vara 

delaktig.  
  

Figur 5. Rekommendation 
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8. Utvärdering av studien 

I detta kapitel presenteras en utvärdering av studien som har delats in i två områden, 

trovärdighet och äkthet. Vi bedömer studien utifrån dessa områden vilket representerar 

de kvalitetskriterier som föreligger en kvalitativ studie. 

 

Då en studie ska utvärderas måste forskare ta hänsyn till den forskningsmetod som 

använts vid undersökningen. Sättet att utvärdera en kvalitativ studie skiljer sig från den 

kvantitativa studien. Eftersom denna studie använder en kvalitativ metod kommer vi att 

förhålla oss till de sanningskriterier som är anpassade till denna metod, dessa är 

trovärdighet och äkthet (Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 

306). Att utvärdera studien innebär att vi kritiskt granskar och visar förståelse för 

styrkor och svagheter i den. 

8.1 Trovärdighet 

För att påvisa trovärdighet i studien beskriver Guba och Lincoln (1994, refererad i 

Bryman & Bell, 2005, s. 306-307) fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt styrka och konfirmera. Tillförlitligheten i studien baseras på hur data 

samlats in samt hur forskaren har kunnat bekräfta att denne har gjort en korrekt tolkning 

av innehållet (Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att 

skapa en så tillförlitlig studie som möjligt har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, där 

våra teman har varit utgångspunkter för frågorna. Genom att använda denna form av 

intervjuer har vi kunnat ställa liknande frågor till respondenterna och på så vis förhållit 

oss likadant till samtliga. Samtidigt har den kvalitativa intervjumetoden öppnat upp 

möjligheten för respondenterna att få ge sin bild av de områden vi undersökt, vilket 

skapar den variation i svaren vi hoppats på. Vi har försökt undvika att vinkla våra frågor 

mot respondenterna, men samtidigt har vi använt oss av följdfrågor för att kunna 

relatera svaren tillbaka till vår teoretiska referensram som undersökningen bygger på. 

För att skapa en korrekt tolkning av innehållet har vi tillsammans diskuterat innehållet 

från intervjuerna, och på så vis försökt att inte skapa en missvisande bild av 

respondenternas svar. Vi har dock inte vänt oss till respondenterna för att bekräfta våra 

tolkningar av materialet. 

 

Överförbarheten i studien beaktar ifall resultaten från studien är applicerbara i andra 

kontexter än just den kontext som studien genomförts i (Guba & Lincoln, 1994, 

refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har genomfört en intra-organisatorisk 

studie och menar därför att våra resultat kan vara överförbara till ytterligare enheter i 

organisationen. Även om vi är väl medvetna om att den kontext som respondenterna 

befinner sig i kommer att påverka deras bild av ämnet, så kan våra resultat vara 

överförbara till andra organisationer och branscher. Resultaten från vår studie skapar en 

inblick i vad en enhetschef bör beakta i sitt ledarskap vid förändringar. På så vis kan 

våra resultat vara inspiration till enhetschefer i allmänhet att utforska sitt eget ledarskap 

och betydelse vid förändringar. Vi tror därför att enhetschefer kan ta lärdom och 

utveckla sitt ledarskap vid förändringar från denna studie, oavsett kontext. 

 

Pålitlighet i studien avser att skapa en fullständig redogörelse av forskningsprocessen 

(Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307). I och med att vi har 

genomfört en kvalitativ undersökning har processen resulterat i en stor mängd data. 

Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats för att vi ska kunna gå 
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tillbaka och ta del av det ursprungliga materialet. Vi har tillsammans granskat stora 

mängder data för att återgivandet av respondenternas svar ska vara så pålitligt som 

möjligt. Någon utomstående har inte använts för att hjälpa till med granskningen av data 

under forskningsprocessen. 

 

Styrka och konfirmera handlar om att forskaren inte ska ha låtit sina egna värderingar 

eller teoretiska inriktning påverka studien även om det är svårt vid kvalitativa studier 

(Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vid kvalitativ 

forskning är det svårt att inte låta sin förförståelse påverka de tolkningar som görs 

eftersom detta kan ske både medvetet och omedvetet. Vi har utifrån vår bästa förmåga 

försökt att hålla oss så sakliga som möjligt, samtidigt har vår teoretiska referensram och 

teoretiska bakgrund varit svår att utesluta under processen. Hur detta kan ha påverkat 

studien har vi beskrivit i förförståelsen (se 2.1). 

8.2 Äkthet 

I en kvalitativ studie är det författarnas uppgift att rättvist återge respondenternas 

utsagor i de tolkningar som görs, detta benämns som äkthet och är det andra 

grundläggandet kriteriet vid utvärdering av kvalitativa studier (Guba & Lincoln, 1994, 

refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 308-309). Vi tycker att vi ger respondenterna en 

rättvis bild i vår studie genom att respondenterna har haft samma möjligheter samt 

genom att vi har fått en bättre förståelse för hur deras arbete med förändringar ser ut.  

 

Det har varit svårt att lämna samtliga respondenters åsikter lika stor plats i studien 

eftersom de har haft friheten att svara efter egen vilja och förmåga. Det innebär att 

respondenterna var olika informativa genom sitt sätt att uttrycka sig. Vi har även försökt 

att vara så sakliga som möjligt när vi tolkat deras agerande vilket är problematiskt 

eftersom vi tolkar respondenternas verklighet. Vi är även medvetna om att vår syn kan 

ha påverkat oss eftersom det är svårt att frångå sina egna föreställningar.   

 

För att belysa den information vi erhållit från respondenterna har vi valt att blanda citat 

och levande berättelse för att göra det så äkta som möjligt för läsaren, dock har viss 

försköning gjorts som till exempelvis ändrat från talspråk till skriftspråk. Sedan har vi 

även genom tabeller förstärkt äktheten så att läsaren lättare kan se likheter och 

skillnader mellan respondenterna. Vi har under hela processen rådfrågat varandra för att 

undvika feltolkningar och inte förvrida respondenternas utsagor. 
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9. Förslag på framtida forskning 

Studiens slutsatser har lett till ytterligare förståelse för ledarens roll vid 

förändringsarbete. Samtidigt har våra slutsatser skapat nya frågor och på så vis öppnat 

upp för möjligheten att studera dessa. Vi kommer i detta kapitel ge förslag på 

ytterligare aspekter vi ser hade varit intressant att utforska vidare.  

 

En aspekt som vi anser är viktig att studera ytterligare för att förstå ledarens agerande 

vid förändringar är att ta hänsyn till olika perspektiv på ledaren. I vår studie har vi 

enbart toppledningens perspektiv i åtanke när vi utvärderat de agerande som framstår 

som främjande för förändringsprocessen. Ett förslag på framtida forskning är därför att 

studera enhetschefers ledarskap utifrån två olika perspektiv, och sedan jämföra. 

Toppledningens perspektiv kanske skiljer sig från de anställdas eller kundens 

perspektiv. Att jämföra två perspektiv kan ge en djupare förklaring för varför 

enhetschefen agerar på ett eller annat sätt. Att inte genomföra en förändring kanske 

påverkar kunden eller de anställda på ett positivt sätt, medan det ur toppledningens 

perspektiv får enheten att framstå som mindre effektiv. 

 

Enhetschefen är inte ensam när förändringar ska genomföras. Förändringar påverkar 

många individer och för att svara på vad som leder till ett effektivt utfall behövs det 

utförligare forskning som tar hänsyn till fler aspekter än vår undersökning. Exempelvis 

bör de anställda involveras för att studera vad som leder till effektivt utfall, med andra 

ord bör enheten undersökas istället för endast enhetschefen.  

 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att studera hur grupptillhörigheten 

påverkar förändringar och där med ledarskapet i fokus. Detta eftersom vi funnit tecken 

på att det kan påverka utfallet av en förändring. Social Identity Theory belyser att den 

mest prototypiska medlemmen i gruppen är den som kan influera övriga 

gruppmedlemmar. Chefen behöver inte alltid vara den mest prototypiska medlemmen 

och därför efterfrågar vi forskning som svarar på hur och ifall grupptillhörigheten 

påverkar utfallet vid förändringar.  
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Appendix I Frågeguide 
Frågeområde I Bakgrundsinformation 

 

1.1 Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?  

1.1.1 Vad har du för utbildning? Någon ledarskapsutbildning? 

1.1.2 Hur länge har du jobbat i branschen? 

1.1.3 Hur länge har du innehaft en chefsposition? 

1.1.4    Hur länge har du varit chef på nuvarande arbetsplats? 

 

1.2 Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

1.2.1 Kan du beskriva arbetsplatsen i allmänhet?  

1.2.2 Hur ser arbetsfördelning bland personalen ut på arbetsplatsen? 

 

1.3  Hur går det till när förändringar ska genomföras? Exemplifiera gärna.  

 

Frågeområde II Ledarskap 

 

2. Ledarens utveckling (rösten och ansiktet – involverande – stödjande) 

 

2.1 Hur skulle du beskriva din ledarskapsroll vid förändringar? 

 

2.2 Anser du att din roll förändras över tiden vid en förändring? Exemplifiera gärna.   

2.2.1 Hur och varför/varför inte? 

 

2.3 Anser du att ditt ledarskap är viktigt vid förändringar? Exemplifiera gärna. 

2.3.1 Hur och varför? 

 

3. Subjektiva krafter  

 

3.1 Anser du att vissa förändringar är viktigare än andra? Exemplifiera gärna. 

3.1.1 Vilka och varför? 

3.1.2 Påverkar det ditt agerande som ledare? Exemplifiera gärna.  

 

Frågeområde III Kommunikation 

 

4. Rätt mängd till rätt person vid rätt tillfälle 

 

4.1 Hur och när erhåller du information om förändringar? Exemplifiera gärna.  

4.1.1 Föredrar du att information delas till dig genom monolog eller dialog? 

4.1.2 Erhåller de anställda samma information som dig?  

4.1.3 Erhåller de anställda information samtidigt som dig?  
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5. Relevant information 

 

5.1 Kan du beskriva informationen du erhåller om en förändring?  

5.1.1 Kommuniceras syftet med förändringen? 

 

5.2 Kan du beskriva ditt agerande när du erhållit information om en förändring? 

Exemplifiera gärna (konkretiseras informationen) 

5.2.1 Varför agerar du så?  

5.2.2 Vad anser du är viktigt att tänka på innan du ger de anställda information om 

förändringar?  

 

5.3 Hur delar du information om förändringar med de anställda? 

5.3.1 Varför så? 

 

Frågeområde IV Kontroll & Uppföljning 

 

6. Mätningar och uppföljning 

 

6.1 Jobbar du med att kontrollera och följa upp utförandet av förändringar?  

6.1.1 Hur? 

 

6.2 Jobbar du kontinuerligt/frekvent med uppföljning? 

6.2.1 Följer du upp alla förändringar? 

 

6.3 Tar du del av centralt genomförda mätningar?  

6.3.1 Använder du dig av dem på något sätt? 

6.3.2 Hur? 

 

6.4 Har du några egna mätmetoder? Beskriv gärna.  

6.4.1 Hur och vad använder du den till? 

 

6.5 När anser du att din roll som ledare vid en förändring är över? 

 

Frågeområde V Avslutande frågor 

 

Lek med tanken att vi är två nyblivna chefer: 

Vad är de bästa tips du skulle ge oss för att lyckas med förändringar? Motivera och 

exemplifiera gärna.  

 

Kommer du på något mer som du vill tillägga angående det vi pratat om?  
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Appendix II  Observationsmall 
Frågeområde I Bakgrundsinformation 

 

1.1 Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund?  

1.1.1 Vad har du för utbildning? Någon ledarskapsutbildning (+/-)? Utb.: 

1.1.2 Hur länge har du jobbat i branschen?  ____ år 

1.1.3 Hur länge har du innehaft en chefsposition?  ____ år 

1.1.4    Hur länge har du varit chef på nuvarande arbetsplats?  ____ år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

□ Administrativ □ Kund  Annat: 

 

1.2.1 Kan du beskriva arbetsplatsen i allmänhet? Anställda:____st  

1.2.2 Hur ser arbetsfördelning bland personalen ut på arbetsplatsen? 

□ Uppdelat (Privat eller Företag) □ Allt (Privat och Företag) 

  

 

1.3  Hur går det till när förändringar ska genomföras? Exemplifiera gärna.  

(+/- i modellen) 
 

 

 

  

 

 

 

 

Frågeområde II Ledarskap 

 

2. Ledarens utveckling (rösten och ansiktet – involverande – stödjande) 

 

2.1 Hur skulle du beskriva din ledarskapsroll vid förändringar? (+Aktiv/-Passiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Initiering Implementering Integrering 

Avsänd

are 

Mottag

are 

Avsänd

are 

Mottag

are 

T

2.1 
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2.2 Anser du att din roll förändras över tiden vid en förändring? Exemplifiera gärna. 

□ Ja □ Nej 
2.2.1 Hur och varför/varför inte? (+/- i relation till modellen) 

 

 

2.3 Anser du att ditt ledarskap är viktigt vid förändringar? Exemplifiera gärna.   

□ Ja □ Nej 
2.3.1 Hur och varför? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Subjektiva krafter  

 

3.1 Anser du att vissa förändringar är viktigare än andra? Exemplifiera gärna.  

□ Ja □ Nej 
3.1.1 Vilka och varför? 

3.1.2 Påverkar det ditt agerande som ledare? Exemplifiera gärna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeområde III Kommunikation 

 

4. Rätt mängd till rätt person vid rätt tillfälle 

 

4.1 Hur och när erhåller du information om förändringar? Exemplifiera gärna.  

 

 

 

4.1.1 Föredrar du att information delas till dig genom monolog eller dialog?  

□ Mono □ Dia 
4.1.2 Erhåller de anställda samma information som dig?             □ Ja □ Nej 

4.1.3 Erhåller de anställda information samtidigt som dig?             □ Ja □ Nej 

 

5. Relevant information 

5.1 Kan du beskriva informationen du erhåller om en förändring? □ Generell □ Detalj 

5.1.1 Kommuniceras syftet med förändringen? □ Tydlig □ Otydlig  

 

5.2 Kan du beskriva ditt agerande när du erhållit information om en förändring? 

Exemplifiera gärna (konkretiseras informationen) □ Tolk 

2.3 

 

3.1 

 

4.1 kanal 
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5.2.1 Varför agerar du så (+/- i relation till tolk)?  

5.2.2 Vad anser du är viktigt att tänka på innan du ger de anställda information om 

förändringar?  

 

5.3 Hur delar du information om förändringar med de anställda? 

5.3.1 Varför så? 

 

 

Frågeområde IV Kontroll & Uppföljning 

 

6. Mätningar och uppföljning 

 

6.1 Jobbar du med att kontrollera och följa upp utförandet av förändringar? □ Ja □ Nej 

6.1.1 Hur (+/-)? 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Jobbar du kontinuerligt/frekvent med uppföljning?                         □ Ja □ Nej 

6.2.1 Följer du upp alla förändringar? □ Ja □ Nej 

 

6.3 Tar du del av centralt genomförda mätningar?  □ Ja □ Nej 

6.3.1 Använder du dig av dem på något sätt? □ Ja □ Nej 

 □ Bra □ Dåliga 
6.3.2 Hur (+/-)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Har du några egna mätmetoder? Beskriv gärna.  □ Ja □ Nej  

6.4.1 Hur och vad använder du den till (+/-)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

6.3 

 

5.3 

6.4 

 



VI 
 

6.5 När anser du att din roll som ledare vid en förändring är över? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågeområde V Avslutande frågor 

 

Lek med tanken att vi är två nyblivna chefer: 

Vad är de bästa tips du skulle ge oss för att lyckas med förändringar? Motivera och 

exemplifiera gärna.  

 

Kommer du på något mer som du vill tillägga angående det vi pratat om? □ Ja □ Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 

6.5 
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