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Abstract 

 

The purpose of this study is to describe and analyze how managers handle the building of 

trust, implementation of communication and how to address employees' potential resistance 

when implementing changes. The aim has been to create a deeper understanding of how 

managers handle these three variables practically when implementing changes in the 

organization.  

 

The study is based on theory, thenceforth the theory has been tested in relation to the 

collected empirical data. The empirical data was collected from four semi-structured 

interviews with four managers, for each interview the same interview guide was used. This 

guide consisted of themes and indicators with the aim to measure each variable, these were 

further on operationalized with the support of previous research and theory. 

 

Trust is a variable considered important when implementing changes according to all our 

respondents as well as the theory. There was also a clear consensus among the respondents 

that communication is important when implementing changes. They also agreed that face- to 

face communication is preferable, but the way they manage and enable the communication 

varied. 

 

Furthermore our respondents agreed that resistance often occurs when implementing changes. 

However, surprisingly, we noticed that the respondents did not only consider resistance 

negative. They also expressed some positive sides with resistance as well as how it can be 

used in practice. 

 

In this study, one respondent consistently had different opinions. This respondent was 

younger and had less experience as a manager, which we suggest may have an impact on how 

managers practice leadership. 

 

In conclusion, the study has generated some interesting results and conclusions that 

encourage opportunities for further studies in this field. 

 

Keywords: Change, Leadership, Trust, Communication, Resistance.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur chefer hanterar byggandet av 

förtroende, genomförande av kommunikation och hantering av anställdas eventuella motstånd 

vid genomförandet av förändringar. Målet har varit att skapa en djupare förståelse kring hur 

chefer hanterar dessa tre variabler rent praktiskt vid förändringsarbeten.  

 

Studien har haft sin utgångspunkt i teorin, denna har sedan testats i förhållande till insamlad 

empiri. Insamlingen av data genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med 

fyra chefer, där en och samma intervjuguide användes. Intervjuguiden bestod av teman och 

indikatorer som avsåg mäta respektive variabel, dessa hade vidare operationaliserats med stöd 

av tidigare forskning och teori.  

 

Det var tydligt att förtroende anses viktigt både av våra respondenter och teorin då de föreslår 

att förtroende kan underlätta genomförandet av förändringsarbeten. Det fanns dock delade 

åsikter kring vad som gynnar en chefs förtroende.  

 

Vidare fanns en tydlig enighet hos respondenterna att kommunikationen är viktigt vid 

förändringsarbeten. Samtliga förespråkade även användandet av personlig kommunikation, 

men hanteringen och genomförandet av kommunikationen varierade dock. 

 

Respondenterna var även eniga om att motstånd ofta förekommer vid förändringsarbeten. 

Med viss förvåning kan vi dock konstatera att respondenterna inte enbart såg det som något 

negativt, samtliga gav nämligen uttryck för motståndets positiva sidor samt hur det kan 

nyttjas i praktiken.  

 

I studien har en respondent genomgående haft avvikande svar, denne var yngre och hade 

mindre erfarenhet vilket vi föreslår kan ha en påverkan på en chefs ledarskapspraktik. 

Avslutningsvis har studien genererat intressanta resultat och slutsatser som skapar 

möjligheter för fortsatta studier inom området. 

 

Nyckelord: Förtroende, förändring, kommunikation, ledarskapspraktik, motstånd 
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Inledning 

Förändring 

Dagens samhälle förändras och utvecklas ständigt inom en mängd olika områden, 

förändringar som inte enbart påverkar den enskilda individen utan även organisationer och 

företag runt om i världen måste förhålla sig till dessa. Förändringar är således nödvändiga för 

vår liksom organisationers överlevnad och framgång. Alla behöver vi anpassa oss till vår 

ständigt föränderliga verklighet och i företagens fall blir det till stor del chefen och 

ledningens ansvar att anpassa verksamheten till den komplexa och dynamiska omvärld som 

företaget agerar i.  

 

Den tekniska utvecklingen är ett exempel på denna ständigt föränderliga omvärld och har 

under de senaste åren påverkat bland annat kommunikations- och produktionsmöjligheter. 

Men även krig och katastrofer har bidragit till denna föränderlighet då krig bidragit till 

exempelvis en förändrad världsbild med bland annat nya landsgränser, regler och rutiner. 

Förändringar kan således ses som en fundamental del av det mänskliga samhället och något 

som individer likväl som organisationer måste förhålla sig till. En verksamhet måste anpassas 

till den dynamiska och ständigt föränderliga miljö och kontext den agerar i, med exempelvis 

nya miljökrav, förändringar i efterfrågan, nya lagar eller ny teknik (Voica & Vasile, 2013). 

 

Samhällen och organisationer förändrar sig dock inte av sig själva, likväl som det är 

individerna i samhället som för utvecklingen och den följande förändringen framåt är det 

också individerna i organisationen som bidrar till att en förändring genomförs, det är således 

inte organisationerna i sig som förändrar sig. I dessa organisationer spelar cheferna en 

avgörande roll, de har ansvar för att implementera och förespråka förändringar för de 

anställda (Voica och Vasile, 2013). Den ledarskapspraktik dessa chefer utför vid 

förändringsarbeten blir därför ett centralt och intressant studieobjekt.  

På ledarskapsområdet finns det flera inflytelserika forskare som forskat och utvecklat teorier 

kring vilka faktorer och egenskaper som är viktigast för en chef att förhålla sig till vid 

förändringsarbeten. Vissa av dessa kan vara värda att nämna eftersom de har stor betydelse 

både som inspiration till ny forskning men även då de ständigt används som stöd i 

organisationer vid genomförandet av organisationsförändringar.  

 

Elrod och Tippett (2002) kom till slutsatsen att planeringsprocessen för hur 

implementeringen av en förändring skulle genomföras var den absolut viktigaste faktorn för 

ett lyckat förändringsarbete. Andra forskare såsom Kotter (1996) och Kanter et al. (1992) har 

dragit slutsatsen att förändringsarbeten handlar om lärande och förmågan att ständigt anpassa 

verksamheten till interna och externa faktorer, både under och efter förändringen. De hävdar 

även att detta ständiga lärande och anpassande är den största framgångsfaktorn för ett lyckat 

förändringsarbete. Bailey och Raelin (2015) kom istället fram till att motstånd är en viktig 

variabel att ta hänsyn till vid förändringsarbete. Voica och Vasile (2013) å andra sidan kom 

till konklusionen att kommunikationen var den viktigaste faktorn för att uppnå ett lyckat 
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förändringsarbete. Intressant i deras teori är att även då deras forskning belyste vikten av 

löpande och kontinuerlig kommunikation och information, både innan och under 

förändringsprocessen, ansåg de inte att det fanns stöd för att den personliga 

kommunikationen i sig var viktig för utfallet av ett förändringsarbete. Mineo (2014) pekade 

istället på vikten av att de anställda känner förtroende för förändringsledaren för att denne ska 

lyckas genomföra en lyckad organisationsförändring. Han säger att; “Trust is the glue that 

binds the leader to her/his followers and provides the capacity for organizational and 

leadership success” (Research Management Review, 2014, s. 1).  

Ledarskapspraktik 

En framstående forskare som intresserat sig för just ledarskapets betydelse i organisationer är 

Bo Ahrenfelt (2013), han skriver, “Ledarskap innebär att se en uppgift, uppgiften handlar 

bland annat om att koordinera människors agerande då det ska ta sig till en plats till en 

annan, dvs. skapa en förändring under minsta möjliga energiåtgång” (Ahrenfelt, 2013, 

s.137). Detta citat ger en första hint om den betydelse ett bra ledarskap har vid 

förändringsarbeten inom organisationer.  

 

Begreppet ledarskap är något ytterst komplext och det råder delade meningar gällande 

begreppets innebörd och bästa praxis i olika sammanhang. Denna studie avser dock inrikta 

sig på chefens ledarskapspraktik vid genomförandet av förändringsarbeten.   

 

Oavsett hierarkisk nivå, verksamhet eller ålder är dock målet för de flesta chefer att leda 

organisationen mot framgång och framstå i ett positivt ljus (Mineo, 2014). Då organisationer 

agerar i en komplex och dynamisk värld (Voica & Vasile, 2013) blir förändringar något 

chefer måste förhålla sig till i sin vardag. Mycket av den forskning som finns på området 

kring förändringsarbeten inom organisation har visat på betydelsen av organisationers 

anpassningsförmåga men även pekat på ledarens roll och betydelse i detta förändringsarbete 

(Voica & Vasile, 2013). I denna studie avses därför chefers hantering av förändringsarbeten i 

praktiken beskrivas och analyseras, ett område som annars (enligt vår mening) varit relativt 

eftersatt inom svensk forskning. 

 

I en stor del av ledarskapslitteraturen görs ofta en skillnad mellan en chef och en ledare, där 

chefer har underordnade samt befogenheter att fatta viktiga beslut gällande organisationen 

medan ledare anses vara mer karismatiska och istället har efterföljare som följer av egen fri 

vilja (Jönsson & Strannegård, 2009). I denna studie avses dock inte göra någon skillnad 

gällande chefer och ledare utan de intervjuer som görs sker med chefer inom organisationer, 

och fokus läggs istället på dennes ledarskapspraktik vid förändringsarbete. I studien bortses 

även från skillnader gällande de grundläggande struktur dimensionerna inom organisationen 

utifrån vilken chefen agerar, det vill säga exempelvis grad av formalisering, 

auktoritetshierarki eller chefens kontrollspann.  

 

Vad som ytterligare är intressant i denna kontext är att chefens ålder och erfarenhet eventuellt 

kan påverka dennes ledarskapspraktik, eftersom åldersskillnader kan bidra till olika 
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erfarenhet och syn på livet skulle det kunna bidra med en intressant infallsvinkel vid analysen 

(Oshagbemi, 2004). I denna studie avses yngre chefer de under 35, äldre chefer anses vara de 

över 55 och de chefer som är mellan 35 och 55 anses utgöra det åldersmässiga mellanskiktet. 

Åldern på cheferna i studien har därmed organiserats utifrån tre olika ålderskategorier 

(Oshagbemi, 2004).   

Tidigare forskning  

På ledarskapsområdet finns det flera inflytelserika forskare som forskat och utvecklat teorier 

kring vilka faktorer och egenskaper som är viktigast för en chef att förhålla sig till vid 

förändringsarbeten. Vissa av dessa kan vara värda att nämna eftersom de har stor betydelse 

både som inspiration till ny forskning men även då de ständigt används som stöd i 

organisationer vid genomförandet av organisationsförändringar.  

 

Elrod och Tippett (2002) kom till slutsatsen att planeringsprocessen för hur 

implementeringen av en förändring skulle genomföras var den absolut viktigaste faktorn för 

ett lyckat förändringsarbete. Andra forskare såsom Kotter (1996) och Kanter et al. (1992) har 

dragit slutsatsen att förändringsarbeten handlar om lärande och förmågan att ständigt anpassa 

verksamheten till interna och externa faktorer, både under och efter förändringen. De hävdar 

även att detta ständiga lärande och anpassande är den största framgångsfaktorn för ett lyckat 

förändringsarbete. Bailey och Raelin (2015) kom istället fram till att motstånd är en viktig 

variabel att ta hänsyn till vid förändringsarbete. Voica och Vasile (2013) å andra sidan kom 

till konklusionen att kommunikationen var den viktigaste faktorn för att uppnå ett lyckat 

förändringsarbete. Intressant i deras teori är att även då deras forskning belyste vikten av 

löpande och kontinuerlig kommunikation och information, både innan och under 

förändringsprocessen ansåg de inte att det fanns stöd för att den personliga kommunikationen 

i sig var viktig för utfallet av ett förändringsarbete. Mineo (2014) pekade istället på vikten av 

att de anställda känner förtroende för förändringsledaren för att denne ska lyckas genomföra 

en lyckad organisationsförändring. Han säger att; “Trust is the glue that binds the leader to 

her/his followers and provides the capacity for organizational and leadership success” 

(Research Management Review, 2014, s. 1).  

 

Således kan man utifrån en stor del av tidigare studier och forskningsresultat inom 

närbesläktade studier till vårt studieområde, ledarskapspraktiker vid förändringsarbeten dra 

slutsatsen att det mesta tyder på att ledarskapet och inte minst förändringsledaren spelar en 

stor roll vid genomförandet av organisationsförändringar. Men viktigt är även att påpeka att 

tidigare forskningsresultat och forskare till viss del har kommit till olika konklusioner vad 

gäller olika variabler och faktorers betydelse och därmed finns skilda åsikter vad gäller olika 

variabler och faktorers vikt och betydelse vid genomförandet av organisationsförändringar. 

Problembakgrund 

Det är oklart och råder delade meningar i forskarvärlden kring vilka faktorer som är av störst 

vikt vid genomförandet av en organisationsförändring. Då 50 procent av alla 
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organisationsförändringar misslyckas är detta ett problem som i stor utsträckning berör 

organisationer och företag (Bailey & Raelin, 2015). Det faktum att hela 50 procent 

misslyckas kan uppfattas som ganska besvärande, eftersom det ekonomiskt går åt mycket 

resurser vid genomförandet av en förändring. Om förändringen misslyckas får man 

följaktligen ingen valuta för de satsade pengarna. Detta ger således upphov till ett relevant 

och viktigt företagsekonomiskt problem då organisationsförändringar görs allt oftare och inte 

sällan med oönskade resultat. Mindre lyckade organisationsförändringar kan även påverka 

den ansvariga chefen på ett negativt sätt, då ett misslyckande kan leda till att denne får bära 

skulden både från överordnade och underordnade. Genomförandet av 

organisationsförändringar kan därför anses svårhanterligt för den enskilde chefen (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Hur än resultatet blir är anledningen till det dock oerhört intressant och 

viktigt för dagens organisationer, vissa mål kanske uppfylls men inte andra, i vilket fall 

uppkommer en intressant fråga; varför? 

 

Att chefen får en central roll vid dessa förändringar är således tydligt varpå dennes perspektiv 

kommer att ha fokus i just denna studie. Intressant vid organisationsförändringar har visat sig 

vara ett antal variabler där vi identifierat tre specifika variabler vi anser kan ha betydelse i 

just detta sammanhang. Dessa tre är förtroende, kommunikation och motstånd och de har 

visat sig ha betydelse i tidigare forskning och litteratur på området vid genomförandet av 

organisationsförändringar. Vi anser därför att det är relevant och betydelsefullt att undersöka 

chefens hantering i praktiken av dessa vid förändringsarbeten. Detta problem ligger även till 

grund för utformandet av studiens syfte och forskningsfråga som följer nedan.  

Syfte & Frågeställning 

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur chefer i sin praktik hanterar 

byggandet av förtroende, genomförande av kommunikation och hantering av anställdas 

eventuella motstånd vid genomförandet av organisationsförändringar.  

Frågeställning  

Vad studien avser ta reda på är; vad kännetecknar chefers ledarskapspraktik vid 

förändringsarbeten?  

  



 
 

10 
 

Referensram  

I avsnittet referensram presenteras de teorier studien kommer att utgå ifrån.  

Förändring   

Förändring handlar i vardagligt språk om att något går från ett tillstånd till ett annat, det vill 

säga att exempelvis en handling eller ett förhållande blir förändrat (Svenskaakademin, 2016).  

 

Förändringar inom organisationer benämns oftast organisationsförändringar och avser den 

process där en organisation omstrukturerar en eller flera delar av verksamheten. Förändringen 

kan ske inom ett eller flera områden inom organisationen, där syftet är att gå från en 

nuvarande till en framtida mer önskvärd situation, med målet att exempelvis öka 

produktiviteten eller effektiviteten (Voica & Vasile, 2013). Det kan dock vara farligt att se på 

organisationsförändringar som enstaka sporadiska episoder i organisationers vardag, eftersom 

risken då finns att man underskattar hur genomgripande och påtagliga förändringarna kan 

vara för organisationen, både i den nuvarande situationen men även förändringens påverkan 

inför framtiden (Tsoukas & Chia, 2002).  

 

Följaktligen kan organisationsförändringar ses som en naturlig del av organisationers vardag 

samt en viktig del för dess överlevnad och utveckling. Förändringar kan således ses som en 

konsekvens av den dynamiska verklighet organisationer agerar i där organisationen både 

påverkas av och måste anpassa sig till denna verklighet och kontext i vilken de agera 

(Tsoukas & Chia, 2002). Orsaken till genomförandet av förändringar inom organisationer kan 

dock variera, en förändring kan vara planerad, spontan eller möjligen en lösning vid en kris.  

 

En planerad förändring inom en organisationer används som beskrivning av en förändring 

som medvetet skapats och utvecklats av aktörer eller individer inom organisationen. 

Förändringen syftar oftast till att förbättra eller underlätta för organisationen, exempelvis att 

hantera svårigheter eller förbättra och utveckla en eller flera delar inom organisationen (Levy, 

1986). Till skillnad från exempelvis spontana och evolutionära förändringar är planerade 

förändringar traditionellt sätt utvecklade utanför systemet, antingen med hjälp av interna eller 

externa resurser. Det vill säga förändringen är planerad och utvecklad innan den genomförs 

och ”sätts” i sitt rätta sammanhang (Levy, 1986). Dagens forskare har dock delade åsikter 

kring hur användbart och effektivt det är att ”planera och utveckla” förändringsprogram 

utanför systemet eller i den del av organisationen förändringen är tänkt att genomföras. De 

hävdar exempelvis att förändringar inte kan ses som ett programmerbart dataprogram, utan 

att förändringar är situationsspecifika och måste utvecklas och framarbetas i den kontext där 

de är tänkta att genomföras (Taylor, 1993). Andra forskare å andra sidan föreslår att 

förändringsprogram kan utvecklas utanför systemet så länge de justeras och förändras allt 

eftersom förändringsarbetet pågår, eftersom allt inte går att förutspå innan genomförandet av 

förändringen (Orlikowski, 1996).  
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Den traditionella approachen till planerade organisationsförändringar domineras som ovan 

nämnt av en plan med stabilitet och rutiner som utformas innan den sätts i sitt rätta 

sammanhang. Många forskare däribland Orlikowski (1996), Weick and Quinn (1999) och 

Feldmann (2000) har dock gått ifrån den traditionella synen på organisationsförändringar, och 

ser istället på organisationsförändringar som en ”ongoing improvisation” som sker utifrån 

och där hänsyn måste ta till den kontext och sammanhang i vilken organisationen är verksam.  

 

Det råder dock konsensus kring att chefen eller ledarens roll kan ses som viktigt och i vissa 

fall avgörande vid genomförandet av organisationsförändringar. Levy (1986) hävdar 

exempelvis att ledarens roll kan ses bli mer påtaglig vid planerade förändringar då denna typ 

av förändring ofta är genomtänkt med en tydligt formulerad plan där chefens roll ofta blir att 

leda och supporta de anställda och organisationen utifrån den framarbetade 

förändringsplanen. Även Feldmann (2000) är av samma åsikt som Levy (1986) vad gäller 

ledaren eller chefens betydelse vid genomförandet av organisationsförändringar. Vidare 

förslår Feldmann (2000) att det är viktigt att lägga fokus på de individer som ska genomföra 

förändringen för att skapa en stabil grund för genomförandet, där chefen eller 

förändringsledaren ofta får en betydande roll.  

 

Förebyggande och planerade förändringar kan framstå som mer gynnsamma för 

organisationen än exempelvis krisförändringar då de bland annat innebär mer tid till 

förberedelser, att man äger initiativet över vilka mål som ska prioriteras samt att de ökar 

möjligheten att ha nödvändiga resurser tillgängliga innan genomförandet (Ahrenfelt, 2013). 

Enligt Ahrenfelt (2013) är det dock vanligt förekommande att chefer inväntar krisen innan de 

agerar och inleder en förändringsprocess. Detta beror på att förändringar av förebyggande typ 

möter ofta motstånd och kritik från de anställda samt skapar tankegångar såsom ”man vet vad 

man har men inte vad man får” (Ahrenfelt, 2013, s.12) vilket i praktiken måste hanteras av 

chefen (Ahrenfelt, 2013). 

 

Slutligen kan man säga att forskning kring organisationsförändringar traditionellt sätt har 

fokuserat på färdiga förändringsprogram som utvecklats utanför systemet, där stort fokus 

legat på regler och rutiner. Det vill säga förändringsprogram skapas och utvecklas innan de 

sätts i sitt rätta sammanhang.  Dagens forskning kring organisationsförändringar fokuserar 

mer på förändringar som en ständigt pågående process, som bland annat påverkas av situation 

och kontext men även de ledande aktörerna i organisationens tro, vanor och tidigare 

erfarenheter (Tsoukas & Chia, 2002). 

 

Förändringsarbete i organisationer   

Med organisationsförändring avses den process där en organisation omstrukturerar någon del 

av verksamheten, exempelvis ett system eller kultur inom organisationen. Målet med 

förändringen är att gå från en nuvarande till en framtida mer önskvärd situation, detta för att 

exempelvis öka produktiviteten eller effektiviteten (Voica & Vasile, 2013). Dessa två 

faktorer är självklart viktiga för ett företags framgång överlag, ett företag som inte är lönsamt 
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kommer sannolikt inte att överleva på marknaden på lång sikt. Chefen spelar en stor roll för 

organisationer och dess utveckling och därmed blir dennes ledarskapspraktik viktig och 

intressant att undersöka.  

 

När det gäller organisationsförändringar finns det olika typer, det vill säga en förändring kan 

inrikta sig på olika delar av en och samma organisation. En förändring kan till exempel röra 

sig om organisationens kultur eller människor medan en annan kan vara mer inriktad på 

företagets mål eller struktur. Vidare kan en förändring vara planerad eller spontan eller 

möjligen en lösning vid en kris. Planerad förändring inom en organisation används som 

beskrivning av en förändring som medvetet skapats och utvecklats av en individ inom 

organisationen. Förändringen syftar oftast till hur organisationen kan hantera svårigheter eller 

förbättra och utveckla en del eller delar av organisationen, antingen med hjälp av interna eller 

externa resurser (Levy, 1986). Till skillnad från exempelvis spontana och evolutionära 

förändringar är planerade förändringar utvecklade utanför systemet där förändringen är tänkt 

att genomföras. Det vill säga förändringen är planerad innan den genomförs och ”sätts” i sitt 

rätta sammanhang (Levy, 1986).  

 

Förebyggande och planerade förändringar kan framstå som mer gynnsamt för organisationen 

än krisförändringar då de bland annat innebär mer tid till förberedelser, man äger initiativet 

över vilka mål som ska prioriteras samt ökar möjligheten att ha nödvändiga resurser 

tillgängliga (Ahrenfelt, 2013). Enligt Ahrenfelt (2013) är det dock vanligt förekommande att 

chefer inväntar krisen innan de agerar och inleder en förändringsprocess. Detta beror på att 

förändringar av förebyggande typ möter ofta motstånd och kritik från de anställda samt 

skapar tankegångar såsom ”man vet vad man har men inte vad man får” vilket i praktiken 

måste hanteras av chefen (Ahrenfelt, 2013, s.12). 

Ledarens roll blir mer påtaglig vid planerade förändringar då denna typ av förändring ofta är 

genomtänkt med en tydligt formulerad plan. Dessutom innefattar en planerad förändring ofta 

en intern eller extern support, detta blir ofta en av chefens uppgifter då denne har som uppgift 

att leda de anställda och organisationen, inte minst vid ett förändringsarbete då anställda kan 

ha behov av mer support (Levy, 1986).  

Ledarskapspraktiker 

I forskarvärlden råder delade meningar kring hur en ledare i praktiken bör agera vid 

förändringsarbeten för att på bästa sätt utföra en förändring. Det råder även delade meningar 

kring vilken typ av ledarskap som är mest gynnsamt vid olika typer av förändring och i olika 

situationer.  

 

Trots oenighet anses chefer dock ha två huvudsakliga uppgifter, att styra och representera sin 

organisation (Jönsson & Strannegård, 2009). För att styra sin organisation krävs att chefen 

bland annat fattar viktiga beslut, samordnar arbete samt ser till att beslut och uppdrag 

genomförs oavsett om denne fattat besluten eller någon överordnad denne. Denne måste 

därmed samordna verksamheten och motivera, inspirera och engagera de anställda så de 
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arbetar i önskad riktning och förhoppningsvis bidra till att organisationen når sina mål 

(Kaufmann och Kaufmann, 2010). Dessutom är det även viktigt att som ledare utnyttja den 

kunskap och initiativkraft som de anställda inom organisationen besitter (Ahrenfelt, 2013). 

De anställda är oftast närmare verksamheten och har således en större kunskap och bättre koll 

på om justeringar behöver göras gällande förändringen eller om utfallet kommer att bli 

gynnsamt för organisationen som helhet. Chefskapet blir därmed viktigt vid 

förändringsarbeten, chefen måste leda och styra de anställda så att de mål som satts upp inför 

ett förändringsarbete uppnås men även vara lyhörd och uppmärksam på de anställdas tankar, 

idéer och åsikter (Ahrenfelt, 2013). Även Jönsson och Strannegård (2009) instämmer i detta 

och belyser chefens roll vid förändringsarbeten; “en viktig ledarskapsuppgift är att lotsa 

organisationer genom de strategiska förändringar som följer” (Jönsson & Strannegård, 2009, 

s.131).  

 

Förutom sina huvudsakliga uppgifter har ledare dessutom vissa roller att spela vid 

organisationsförändringar enligt Kaufmann & Kaufmann (2010). Dessa innefattar bland annat 

att de ska vara så kallade förändringsagenter, där de främst ska “diagnostisera” och hantera 

medarbetarnas reaktioner i omställningsfaser. En agent kan beskrivas vara någon som de 

anställda förknippar hela förändringen med då chefen troligen har högst ansvar att 

implementera den.  Dennes beteende genom hela förändringen får därför stor betydelse för de 

anställdas upplevelse av hela processen. Till denne ledares uppdrag tillkommer därför att 

starkt motivera till insats och se till att arbetet samordnas, organiseras och utförs på ett sådant 

sätt att gruppen, avdelningen eller organisationen uppnår sina mål. Utöver detta ska olika 

funktioner som samspel och information fungera, samt ska ledare även se till att beslut fattas. 

Olika sätt att hantera dessa funktioner kan vara att agera talesman för att förmedla 

information, övervakning är också sätt att få tillgång till information. Samspelsfunktion 

innebär att ledare kan ses lite som “galjonsfigurer” där deras uppgift är att leda ett samspel 

mellan de anställda för att förbättra samarbetet och öka effektiviteten.  

 

Ytterligare innebär chefskapet vissa särskilda befogenheter och en rätt som innebär att denne 

kan tvinga underordnade att följa beslut, det vill säga styrinstrument för att åstadkomma en 

effektiv styrning och genomföra förändringar som leder till att mål uppnås (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Däremot finns ingen särskild befogenhet att få de anställda att trivas på 

sin arbetsplats eller vara nöjda med sin chef. De anställda kan på så sätt tvingas lyda sin chef 

utan att överensstämma med personen i fråga. Många organisationer tar idag stor hänsyn till 

de anställda då individen har mer fokus, det innebär att deras åsikt kan spela roll då en chef 

ska utvärderas eller någon ny rekryteras. Det blir mindre kostsamt om anställda trivs på sin 

arbetsplats jämfört med om de inte gör det och därför väljer att sluta. I detta fall måste 

företaget anställa nya vilket innebär en kostnad både i tid och pengar. Enligt teorin och 

tidigare forskning på området finns det flertalet faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

förändringsarbeten inom organisationer. Denna studie avser undersöka ledarens hantering av 

ledarskap vid förändringsarbeten utifrån variablerna förtroende, kommunikation och 

motstånd som lyfts fram av teorin som viktiga faktorer vid förändringsarbeten.  

 



 
 

14 
 

Avslutningsvis en intressant aspekt som nämns av Jönsson och Strannegård (2009) är att 

“dåligt ledarskap ger mer negativa effekter än gott ledarskap ger goda” (Jönsson och 

Strannegård, 2009, s.115). Således kan ett “dåligt” ledarskap få förödande konsekvenser 

vilket inte är gynnsamt för en organisation. Att det goda ledarskapet inte spelar lika stor roll 

som det dåliga kan tyckas märkligt men visar samtidigt på det stora ansvaret som ledarskap 

innebär. Vår tids chefers vardagliga praktik blir således vital för att lotsa organisationen och 

de anställda i de dagliga utmaningar som ständigt dyker upp.  

Variabler  

Förtroendebyggande aktiviteter vid förändringsarbete 

”Trust is the glue that binds leaders to her/his followers and provides the capacity for 

organizational and leadership success” skriver David L. Mineo (2014, s.1) i sin artikel The 

Importance of Trust in Leadership. Det råder delade meningar kring vilka egenskaper och 

attribut som är viktiga att som ledare besitta för att skapa ett band till sina anställda (Mineo, 

2014). Dock visar forskning på att anställda som har ett förtroende för sin chef lättare 

accepterar genomförandet av förändringar (Aarum Andersen, 2005). 

I vardagligt språkbruk kanske definitionen av förtroende handlar om att det finns en 

överensstämmelse mellan det en person säger och det personen gör (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). I forskarvärlden råder dock ingen tydlig konsensus kring definitionen av förtroende 

(Aarum Andersen, 2005). Rotter (1971) definierar förtroende som “a generalized expectancy 

held by any individual or group that the word, promise, verbal, or written statement of 

another individual or group can be relied on” (Rotter, J.B. 1971, s.444). Sabel (1993) har en 

annan vinkling av begreppet och definierar förtroende som “the mutual confidence that no 

party in the relationship will exploit the vulnerability of the others” (Sabel, C.F. 1993, 

s.1133). De flesta forskare är dock överens om att förtroende inom organisationen kan 

förklara utfallet av många aktiviteter inom organisationen (Aarum Andersen, 2005). Vidare 

anses det underlätta för ledningen i sin strävan att påverka organisationen på ett positivt sätt 

om de anställda innan genomförandet känner ett förtroende för ledaren (Mineo, 2014). 

Således kan förtroende ses som en viktig del av ett framgångsrikt ledarskap, inte minst vid 

genomförandet av förändringsarbeten, eftersom förändringar är något som mer eller mindre 

påverkar organisationer under hela dess levnadstid (Ahrenfelt, 2013).   

Förtroende kan ses som en ömsesidig process, likväl som det är viktigt att de anställda har ett 

förtroende för ledningen gynnas organisationen av att ledningen känner ett förtroende för de 

anställda.”Empowering” är ett sätt ledaren kan visa sitt förtroende gentemot de anställda, 

detta kan i sin tur skapa en positiv känsla hos de anställdas då de kan känna sig betrodda och 

stöttade av ledningen vilket därigenom kan öka de anställdas prestation på jobbet (Mineo, 

2014). Denna ökade prestation kan ses som gynnsamt vid förändringsarbete (likväl som i den 

dagliga verksamheten) då det kan tänkas krävas det ”lilla extra” av de anställda för att 

förändringen ska bli framgångsrik och lyckad.  Vidare finns det ytterligare sätt chefer kan 

agera på för att manifestera sitt förtroende gentemot de anställda, de kan bland annat visa 

omtanke och hänsyn, erkänna svagheter, delegera, samt vara ärliga (Mineo, 2014). 
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Förtroende kan således ses som gynnsamt i båda riktningar vid förändringsarbeten. 

Individerna i organisationen utgör både den minsta agerande, kostnads- och resultatskapande 

delen i organisationen likväl som de utgör helheten. Ledarens roll blir således att koordinera 

dessa individers agerande då de vid förändringsarbeten ska ta sig från utgångspunkten till en 

ny mer önskvärd mål situation (Ahrenfelt, 2013). Vidare kan man säga att ledaren spelar en 

viktig roll i organisationer, då förändringar är en del av organisationernas vardag blir 

ledarskapet vid förändringsarbeten viktigt för att skapa framgångsrika förändringsarbeten 

tillika en välfungerande arbetsplats.   

För att en arbetsplats ska fungera optimalt underlättar det om de anställda i organisationen 

uppfattar ledningen som trovärdig, respektfull, hänsynsfull och rättvis. Dessa tre kan även ses 

som grundpelarna i variabeln förtroende (Mineo, 2014). Eftersom förtroende kan gynna 

ledningen i sin strävan att påverka organisationen på ett positivt sätt och dessa faktorer anses 

som viktiga ingredienser i skapandet av ett förtroende, kan det gynna ledningen i många olika 

situationer om de uppfattas som trovärdiga, respektfulla samt hänsynsfulla och rättvisa av de 

anställda. 

Att framstå som en trovärdig chef handlar i grund och botten om att de anställda kan tro på att 

det denne säger är ärligt och sanningsenligt (Mineo, 2014). Vidare kan man säga att om 

chefen använder öppen och tillgänglig kommunikation, är kompetent och skicklig i att 

koordinera resurser samt är konsekvent i sitt handlande kan det öka på dennes trovärdighet 

hos de anställda (Mineo, 2014). Att som chef framstå som respekt och hänsynsfull kan 

gynnas av support av de anställdas professionella utveckling, visa uppskattning samt 

överlägga och diskutera med de anställda i beslut som är möjliga att involvera dem i (Mineo, 

2014). Vidare är det viktigt att se till de anställdas individuella intressen och behov för att 

uppfattas som respekt och hänsynsfull, med detta menas någon typ av individualiserad 

uppmärksamhet eller erkännande (Kaufmann och Kaufmann, 2010). Denna individuella 

uppmärksamhet kan liknas vid vikten av att som chef se de anställda som individer med 

tankar och känslor och inte enbart som ”arbetande maskiner” (Mineo, 2014). Att se de 

anställda som individer kräver mer av ledningen men om chefen agerar utifrån detta och alla 

de ytterligare mänskliga aspekter som följer av detta och måste tas hänsyn till skulle detta 

eventuellt kunna öka ledningens förtroende hos de anställda. Att som chef anses rättvis 

handlar om att agera på ett rättvist sätt gentemot de anställda i form av exempelvis rättvisa 

belöningar, ingen favorisering eller diskriminering samt att ”inte låta sig köpas” (Mineo, 

2014). Ärlighet handlar istället om att agera ärligt, vid situationer då löften eventuellt inte kan 

hållas är det viktigt att som chef ärligt förklara för de anställda varför, för att detta inte ska ha 

en negativ påverkan på förtroendet hos de anställda (Mineo, 2014). 

En del av förtroende handlar om att vi litar på någon utan att egentligen ha full kontroll över 

situationen eller personen, förtroende kan därmed ses som motsatsen till kontroll (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Förtroende kan därmed bidra till att de anställda vågar gå in i en ny 

situation eller i en förändringsprocess helhjärtat utan att känna sig behöva ha full kontroll 

över situationen eftersom de har ett förtroende för ledningen och dess beslut (Jönsson & 

Strannegård, 2009). Detta gäller även omvänt det vill säga om ledningen har ett förtroende 

för de anställda öppnas möjligheten för delegering eftersom ledningen vågar lita på de 
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anställda och inte ständigt övervaka dessa (Jönsson & Strannegård, 2009). Vidare är en viktig 

aspekt av förtroende att de anställda kan lita på ledningen och att det ledningen säger och 

informerar om även hålls, vilket således blir en viktig del för att som ledare bibehålla eller 

bygga på sitt förtroende hos de anställda (Rotter, 1971). Sabel (1993) har en annan vinkel av 

förtroende och vikten av att lita på någon och föreslår att det är av vikt att känna att 

motstående part inte kommer utnyttja en. Eftersom förtroende till stor del skapas utan 

garantier kring omständigheter vi inte vet något om blir det viktigt att de anställda kan lita på 

ledningen och dess beslut och även vice versa (O’Neill, 2002). 

Ledarskap som bygger på förtroende kan liknas vid den svenska management traditionen som 

till stor del bygger på förtroende. Enligt Jönsson & Strannegård (2009) bygger den svenska 

management traditionen på; delegering och förtroende, starkt förankrande av beslut, 

undvikande av konflikter och istället förhandlande samt uppföljning verbalt istället för siffror.  

Den svenska management traditionen kan därmed i vissa aspekter anses vara lämplig vid 

förändringsarbete eftersom de beslut som tas till stor del är framarbetade och välförankrade i 

organisationen vilket innebär att alla (förhoppningsvis) drar åt samma håll. 

Att som ledare skapa förtroende hos de anställda är en investering i framtiden, något som kan 

gynna organisationen och ledaren över tid, men även vid genomförandet av en 

organisationsförändring (Mineo, 2014). 

Kommunikationshantering vid förändringsarbeten 

En definition av kommunikation är; ”Communication is, we believe, the most important tool 

that a leader uses to generate results” (Voica & Vasile, 2013, s. 247).  

Kommunikation, informationshantering och beslutsfattande kan ses som en ledares viktigaste 

uppgifter (Jönsson & Strannegård, 2009). Dessa egenskaper kan anses vara ”extra viktiga” då 

man ska genomföra organisatoriska förändringar eftersom större krav då ställs på 

organisationen och ledarens förmåga att inspirera, motivera samt få de anställda att acceptera 

förändringen. Vidare pekar forskning på att kommunikation är A och O för ledare, 

kommunikationen anses vara en av de viktigaste ledaregenskaperna för att skapa en 

välfungerande organisation (Voica & Vasile, 2013). Kommunikation innebär överföring eller 

utbyte av information mellan olika parter medan en persons kommunikativa kompetens 

handlar om förmågan att förstå och förmedla information (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Vidare avser kommunikation en process där mottagaren av informationen får eller skapar sig 

en förståelse av det budskap sändaren förmedlar (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Således 

kan man säga att ledningens kommunikation tillika kommunikativa kompetens är av stor 

betydelse i en välfungerande organisation, eftersom förmedlingen av information på ett bra, 

förståeligt och övertygande sätt är en viktig del av ledarskapet i organisationer (Jönsson & 

Strannegård, 2009). 

Kommunikation beskrivs även vara en flervägsprocess, det vill säga en dialog, till skillnad 

från information som är en envägsprocess, alltså mer en monolog (Ahrenfelt, 2013).  

Kommunikation innebär således återkopplingar och ömsesidiga tolkningar mellan två eller 

flera parter (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Denna aspekt kan ses som viktig att ledaren tar 
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hänsyn till vid förändringsarbeten, genom att återkoppla och lyssna på vad de anställda säger 

öppnar ledaren upp för möjligheten att föra en dialog med de anställda. Vidare kan ledaren 

genom återkoppling och förandet av en dialog med de enskilda anställda visa på 

individualiserade uppmärksamhet vilket kan öka på dennes förtroende hos de anställda 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Men dialogen kan även bidra med input från de anställda 

gällande hur förändringsarbetet fungerar ute i den dagliga verksamheten, eftersom de 

anställda oftast är ”närmare golvet” kan ledningen eventuellt skaffa sig en snabbare och 

bättre kunskap om delar av förändringsarbetet som eventuellt måste förändras och ”rättas” till 

under processens gång. Vid kommunikation då chefen för en dialog med de anställda kan 

man säga att det finns två vägar att gå, antingen tar man som chef en försvarande hållning till 

det de anställda säger och uttrycker alternativt lyssnar man och tar del av de tankar, 

funderingar och idéer de anställda uttrycker (Ahrenfelt, 2013). Båda typerna kan vidare vara 

nyttiga och användbara vid förändringsarbeten, ibland måste chefen stå på sig för att 

genomföra planer och beslut medan en mer genererande inställning till det de anställda säger 

kan bidra till nya insikter och idéer som i sin tur skulle kunna ha en positiv påverkan på 

förändringen och organisationen som helhet. 

Vid förändringsarbeten spelar kommunikation en stor roll i hur lyckat resultatet blir (Voica & 

Vasile, 2013). Ledaren mycket förmedla förändringplanerna på ett övertygande sätt som får 

de anställda med ”på tåget”, men även kommunicera på ett bra sätt med de anställda under 

och efter förändringsprocessen. Vid genomförandet av en organisationsförändring är dock 

den kommunikation som ges innan förändringen genomförs i de flesta sammanhang av störst 

vikt, men även det faktum att informationen om förändringsplanerna delges de anställda i god 

tid innan genomförandet så de anställda inte känner sig ”påhoppade” med 

förändringsplanerna (Voica & Vasile, 2013).   

Då organisationer inte kan tänka och genomföra förändringar på egen hand utan det är 

individerna i organisationen som planerar, implementerar och genomför förändringar krävs 

mycket av ledaren vid genomförandet av en organisatorisk förändring. Således kan 

förändringsarbete vara en svår situation för ledningen att hantera då större krav eventuellt 

ställs på (delar av) ledarskapet (Ahrenfelt, 2013). Kommunikation vid svårare situationer kan 

delas in i två typer; tydlighet och ödmjukt motiverande ledarskap (Jönsson & Strannegård, 

2009). Tydligheten handlar om att ledaren behöver vara tydlig i sin kommunikation så att de 

anställda agerar på det sätt som önskas. Ödmjukt och motiverande ledarskap handlar istället 

om att ledaren måste vara ödmjuk gentemot de anställda, vilket kan bidra till ökad motivation 

och ett positivare arbetsklimat. Man kan säga att båda typerna kan anses vara gynnsamma vid 

organisatoriska förändringar. 

Vid kommunikation kan chefen använda sig av olika typer av kommunikations kanaler för att 

nå ut till de anställda, där de olika kommunikationskanalerna är mer eller mindre användbara 

och lämpade beroende på situation och sammanhang. De olika kommunikationskanalerna har 

vidare olika informationsfyllighet, med detta menas att den information man avser förmedla 

till mottagaren blir mer eller mindre informationsrik (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
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Figur 1 (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 397) 

I forskarvärlden råder delade meningar kring vikten av användandet av personlig 

kommunikation det vill säga personlig involvering eller inte och utfallet av 

organisationsförändringen. Voica & Vasile (2013) menar att det inte finns något tydligt 

samband medan Aarum Andersen (2005) menar att användandet av ”face-to- face” 

kommunikation blir allt viktigare. Men utifrån forskning inom andra områden kan sägas att ju 

”närmare” man är personen man konverserar med ju större informationsfyllighet och ju 

mindre är risken för exempelvis missförstånd och feltolkningar av budskapet (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Således borde personlig och verbal kommunikation vara att föredra i de 

flesta sammanhang vid en organisationsförändring, för att på ett bra sätt föra fram planerna 

och undvika missförstånd. Dock skulle även skriftlig kommunikation vara användbar i vissa 

sammanhang, då papper är något som består medan en muntlig konversation enbart äger rum 

vid ett specifikt tillfälle.  

Hantering av motstånd vid förändringsarbeten 

Motstånd är ett vanligt studerat fenomen och mycket forskning tyder på att det ofta 

uppkommer vid förändringar. Hur det uppkommer och vad det faktiskt är blir intressant att 

studera då dess betydelse kan vara markant för ett förändringsarbete. Frågan vad motstånd 

egentligen är försöker vi beskriva (besvara) med följande definition av Huzell (2005:50); 

”allt som anställda gör, tänker och är på arbetet som ledningen inte vill att de ska göra, 

tänka och vara”. Ytterligare en definition av begreppet är gjord av Ackroyd & Thompson 

(2013), som menar att motstånd är ”anything you do at work you are not supposed to do” 

(Ackroyd & Thompson, 2013). Kan alltså tolkas som att alla handlingar de anställda gör som 

inte är beviljade av ledningen utgör motstånd! 

 

Vidare kan människor till sin natur beskrivas vara emot förändringar, men detta är inte 

nödvändigtvis negativt. En viss skepsis och försiktighet har många människor med sig sedan 

tiden vi bodde i grottor. Ahrenfelt (2013) jämför i sin bok dagens människor med de levande 

på stenåldern och menar att utan viss försiktighet till förändring hade de troligen inte 
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överlevt. Inte sällan är medarbetare negativa till förändringar inom sin organisation, vilket 

helt enkelt kan bero på en rädsla för det som är okänt och de gör således ett motstånd. Detta 

är dock inte endast negativt, det kan vara fördelaktigt att någon ifrågasätter och kritiserar nya 

idéer menar Ahrenfelt (2013), “motstånd mot förändring är oftast det ända sättet att skapa 

äkta engagemang inom organisationen” (Ahrenfelt, 2013 s.135). Engagemang från 

medarbetarnas sida är således viktigt för att genomföra ett lyckat förändringsarbete 

(Ahrenfelt, 2013). 

 

Att förändring är något som skapar oro och osäkerhet är Ahrenfelt inte den enda som hävdar, 

en annan relevant artikel om ämnet motstånd är skriven av Bailey och Raelin (2015) som likt 

Ahrenfelt uttrycker att “change can be scary” (Bailey & Raelin, 2015, s. 126). Den inleds 

med en förklaring av motstånd till förändringar, där definition av förändring kan beskrivas 

som en upplevelse av förlust, “Change - be it good or bad, wished for or imposed, represents 

loss” (Bailey & Raelin, 2015, s. 125). Vidare uttrycker författarna att “change by definition 

entails loss” (Bailey & Raelin, 2015, s. 125). Att människor motsätter sig förändring blir 

därför inget underligt fenomen. Utifrån detta betonar författarna därför vikten av att se till 

individen, där kan vi återigen vända oss till titeln, “organizations don’t resist change people 

do”. Det handlar således om en individuell upplevelse som kan kopplas till förlust.  

 

Förändring kan alltså ge upphov till olika känslor både bra och sämre enligt olika forskare. 

Att känna osäkerhet när något ska förändras är i sin grund naturligt, det kan beskrivas vara ett 

resultat av att ett icke förutsägbart resultat, vilket ger upphov till ovisshet. Vad denna 

osäkerhet sedan leder till är en emotionell reaktion kallad oro med olika symptom såsom 

rastlöshet och irritation. Dock menar författarna till artikeln att vi inte nödvändigtvis måste se 

förlust vid en förändring som något negativt även då det ofta förknippas med ord som “sorg”. 

Artikeln beskriver “loss as relief” och “loss as release” och författarna menar att det även 

kan vara positivt och innebära en förbättring för de anställda (Bailey & Railey, 2015).  

Dessa tankar och insikter blir därmed viktiga i arbetet med förändring då så mycket som 50 

procent misslyckas (Bailey & Railey, 2015).  

 

Slutligen något som skett i alla tider är att olika personer har haft olika mål och intressen, 

detta kanske inte minst då förändringar ska äga rum. Olika intressen skapar inte sällan 

konflikter mellan dessa olika individer vilket i sin tur kan leda till att ett motstånd kan uppstå 

hos den ena parten. Likaså gäller när projekt ska genomföras, olika aktörer agerar olika 

utifrån olika motiv. Att vissa gör motstånd till sin ledare eller chef i en förändring eller 

projekt kan förstås anses mindre effektivt än om de istället varit positiva och bidragit till 

förändringen i fråga. Motstånd kan i vissa fall uppkomma på grund av osäkerhet, vilket 

kräver ett ledarskap som kan hantera detta och kanske även utnyttja osäkerheten på något 

sätt.   
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Analysmodell 

Utifrån den teori och forskning som presenterats som påvisat variablerna förtroende, 

kommunikation och motstånds betydelse vid förändringsarbeten har nedanstående modell 

utvecklats. Modellen har sin utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning och illustrerar 

relationen mellan de oberoende variablerna förtroende, kommunikation och motstånd, hur 

dessa kan påverka vår beroendevariabel, förändringsarbeten, samt hur detta hanteras i 

praktiken av chefer. Hur ser chefen på förtroende vid genomförandet av förändringar och hur 

agerar denne för att bygga förtroende gentemot de anställda? Hur ser chefer på vikten av 

kommunikation och hur hanterar denne kommunikation och informationshantering gentemot 

de anställda vid förändringsarbeten? Samt hur ser chefer på eventuellt motstånd som kan 

uppstå vid förändringsarbeten och hur hanterar denne detta motstånd i praktiken? 

 

 
Figur 2 Analysmodell  

Metod  

Forskningsdesign  

Denna studie har sin utgångspunkt i teorin, då vi inledningsvis granskade tidigare forskning 

och litteratur på området kring organisationsförändringar. Denna granskning tillsammans 

med vårt personliga intresse för ledarskap bidrog till studiens forskningsområde, det vill säga 

ledarskapspraktiker vid förändringsarbeten utifrån variablerna förtroende, kommunikation 

och motstånd, det vill säga hur chefer hanterar och förhåller sig till dessa variabler då man 

ska genomföra förändringar. Dessa variabler har stöd i tidigare forskningen och teori som 

viktiga faktorer att som chef beakta och ta hänsyn till vid genomförandet av 

förändringsarbeten. Med fokus på chefers praktiska hantering av dessa variabler avsågs sedan 

empiri samlas in som vidare skulle analyseras och jämföras med hjälp av tidigare forskning 
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och teori. Till vardags benämns denna typ av forskning, som har sin utgångspunkt i teorin för 

att sedan testas vidare i empirin som deduktiv (Bryman & Bell, 2013). Vidare syftade studien 

till att skapa en djupare förståelse för hur chefer verkligen agerar och hanterar dessa variabler 

rent praktiskt vid förändringsarbeten. Således kan man säga att denna studie är av kvalitativ 

karaktär, då målet är att få en djupare och mer tolkande förståelse (Bryman & Bell, 2013).  

 

Avsikten med studien är att beskriva och jämföra olika chefers praktiska hanterande och 

agerande utifrån variablerna förtroende, kommunikation och motstånd vid förändringsarbete. 

I studien avsågs flera studieobjekt användas, i form av intervjuer med fyra chefer. Dessa 

intervjuer skulle sedan tolkas och respondenternas utsagor och hanterande av variablerna 

skulle jämföras, studien kan följaktligen även sägas vara av komparativ karaktär.  

 

Till skillnad från en deskriptiv studie som i vanliga fall inte innefattar så mycket tolkning 

utan snarare beskriver ett fenomen i dess verkliga kontext kan denna studie sägas ha inslag av 

hermeneutik. Hermeneutik handlar om förståelse och tolkning av fenomen som vanligtvis är 

skapade av människor, som ledarskapspraktiker vid förändringsarbeten kan sägas vara. 

Hermeneutik innefattar även tolkning och förmedling av upplevelser vilket till stor del var 

avsikten med studien. Studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för hur chefer 

hanterar variablerna vid förändringsarbeten, det vill säga tolka och förmedla chefernas 

upplevelser, hanterande och agerande utifrån dessa variabler. Men studien avsåg även ställa 

olika chefers agerande emot varandra och således inte enbart beskriva en enskild chefs 

hanterande.  

 

För att vidare beskriva designen av vår studie använder vi oss av en tredimensionell modell 

som illustrerar olika sätt att studera och beskriva en organisation. Modellen visar hur man kan 

dela upp olika dimensioner som variabler, tidpunkt och antal organisationer för att förklara 

vad studien fokuserar på. För denna specifika studie utgår vi ifrån en given tidpunkt, ett 

flertal olika organisationer och tre beroende variabler samt en oberoende. Detta skapar en 

tydlig bild över hur denna studie är upplagd och vad det är som undersöks (Wigblad, 1997).  

Intervju som metod för datainsamling 

Då denna studie avser beskriva och analysera hur enskilda chefer rent praktiskt hanterar 

byggandet av förtroende, genomförande av kommunikation och hantering av anställdas 

eventuella motstånd vid genomförandet av organisationsförändringar, det vill säga skapa en 

djupare förståelse ansågs en kvalitativ intervju som den mest lämpade 

datainsamlingsmetoden. 

  

Fyra intervjuer med fyra olika chefer inom olika branscher genomfördes, respektive intervju 

var ca 30 minuter. Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (Bilaga 1) där 

specifika teman och indikatorer operationaliserats fram för att studera chefernas praktiska 

agerande vid förändringar utifrån variablerna. Användandet av intervjuer gav respondenten 

utrymme för flexibilitet i sina svar och ansågs som den lämpligaste datainsamlingsmetoden 

utifrån studiens syfte. Eftersom studiens syfte var att skapa en djupare förståelse för den 
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enskilde chefens hanterande av variablerna gav intervjuer även möjlighet att ställa följdfrågor 

om det man avsåg få fram av en fråga inte gav en tillräcklig förståelse eller djup för hur 

denne agerade rent praktiskt utifrån variabeln. Intervjuerna utgick från förutbestämda teman 

och gav därmed både intervjuaren och respondenten viss flexibilitet i utformandet av frågorna 

respektive svaren under intervjun, denna typ av intervju brukar benämnas semi-strukturerad 

intervju (Bryman & Bell, 2013). Syftet med teman och indikatorer var dels att intervjun 

skulle generera i relevant och användbar empiri utifrån studiens syfte. Det vill säga undersöka 

det vi avsåg undersöka på ett bra sätt och därigenom öka studiens ytvaliditet, dels bidrog 

temana och indikatorerna till en viss struktur och likhet mellan de olika intervjuerna. Vidare 

ansågs inte en helt ostrukturerad intervju ge en lika säker fastställelse att alla de aspekter av 

variablerna som avsågs undersökas säkert skulle täckas in, eftersom ostrukturerade intervjuer 

oftast grundas på ett fåtal relativt vaga minnesanteckningar utifrån vika intervjun och 

diskussionen med respondenten grundas (Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerade 

intervjuer är dock mindre strukturerad än standardiserade intervjuer som används vi 

kvantitativ forskning där svaren på frågorna ofta är slutna eller med fast svars alternativ så att 

alla respondenter svarar på exakt samma frågor (Bryman & Bell, 2013). Vidare genomfördes 

de fyra intervjuerna med cheferna enskilt med respektive chef istället för att använda 

fokusgrupper. Fokusgrupper är en annan typ av kvalitativ intervjumetod där man intervjuar 

flera personer i grupp vid ett intervjutillfälle, denna metod ansågs dock inte lämplig utifrån 

studiens syfte som var att se till den enskilde chefens personliga uppfattning och hantering av 

variablerna (Bryman & Bell, 2013). Om fler respondenter intervjuats samtidigt skulle dessa 

eventuellt påverkat varandra, vilket eventuellt skulle kunna ha påverkat insamlad data på ett 

negativt sätt då syftet var att se till den enskilde chefens ledarskapspraktik. 

  

Vid kvalitativ forskning finns ytterligare datainsamlingsmetoder som eventuellt kunnat 

nyttjas. Användandet av enkäter ansågs ge en allt för ytlig kunskap och information gällande 

chefens ledarskapspraktik, samt ingen möjlighet till insamlande av tilläggsinformation i form 

av exempelvis följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Dock skulle användandet av enkäter 

eventuellt varit lättare att administrerar och mindre tidskrävande, eftersom intervjuer kräver 

att intervjuaren och respondenten är på samma plats samtidigt medan respondenten själv vid 

användandet av enkäter kan besvara enkäten när det passar denne. Vidare hade 

sammanställningen underlättats då transkribering av intervjuer är tidskrävande, men då den 

empiri som en enkät bidragit med ansågs alltför kvalitativa av sin karaktär ansågs intervjuer 

ändå lämpligare. Även etnografisk datainsamling används i kvalitativforskning, då observerar 

forskaren på fältet/i organisationen samt skriver anteckningar och konverserar med 

individerna för att samla tilläggsinformation (Bryman & Bell, 2013). Denna metod ansågs 

svår att använda, då vi som forskare inte ansåg oss ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för 

att kunna se och observera vad som var av relevans för studiens huvudsakliga syfte. Vidare 

sågs en svårighet att få tillgång och tillträdde till organisationer eftersom vårt mål var att se 

till fler än en chefs ledarskapspraktik.   

 

Vidare utformades intervjuguiden så “frågor” gällande samma tema kom i följd, samt 

undveks användandet av ja/nej frågor och ledande frågor. Dock utgick “frågorna” från teman 
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och indikatorer snarare än konkreta frågor, vilket bidrog till en svårighet att ”hålla sig till 

enbart de specifika temana och indikatorerna som fanns under själva intervjun.  

Urval och genomförandet av intervjun 

Insamlingen av empiri till studien genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade 

intervjuer, med fyra olika chefer vid fyra olika tillfällen. Valet av respondenter, i detta fall 

valet av chefer genomfördes med hjälp av våra egna personligakontakter, utifrån studiens 

omfattning och resursmässiga begränsningar ansågs denna typ av urval lämpligast. Denna typ 

av icke sannolikhetsurval benämns vanligtvis bekvämlighetsurval, då man väljer 

respondenter efter vilka som finns tillgängliga (Bryman & Bell, 2013). Problemet med denna 

typ av urval är dock att det är svårt att generalisera resultatet av studien till andra 

verksamheter än den ur vilket urvalet dragits, dock representerar respondenterna i studien tre 

olika verksamheter vilket bidrar till en något större generaliserbarhet enligt oss än om alla 

chefer representerat en och samma organisation (Bryman & Bell, 2013).  Vidare då vi i 

studien inte hade som avsikt att analysera eventuella skillnader gällande exempelvis chefer 

från olika verksamheter eller hierarkiska nivåers hantering av variablerna anser vi inte att 

någon annan typ av urval bättre gynnat studiens syfte.   

  

Även då ålder inte var en av de faktorer som avsågs analyseras i studien, ansågs denna 

demografiska variabel ändå vara relevant bakgrundsfakta gällande respondenterna, ålder 

ansågs eventuellt kunde vara en intressant aspekt att beakta vid analysen. För att underlätta 

analysen samt de låga antalet respondenter delades ålder in i tre kategorier; yngre än 35, 

mellan 35-55 och över 55. Respondenternas ålder var dock inget som togs hänsyn till vid 

urvalet av respondenter utan något som i efterhand ansågs kunde bidra till analysen. 

  

De chefer som intervjuades representerade industrisektor och landstinget. Chef 1 och chef 2 

arbetade inom samma företag, där chef 1 arbetade som produktionschef och föll inom 

ålderskategorin yngre chef (<35), medan chef 2 var företagets VD och föll inom 

ålderskategorin äldre chef (>55). Företaget är ett familjeägt tillverkningsföretag med 80 

anställda. Företaget har både egen tillverkning samt globala leverantörer men lägger i båda 

fall stort fokus på låga produktionskostnader. Företaget fokuserar främst på tillverkning av 

plåtdetaljer med koppar som specialistkompetens, de tillverkar allt från smådetaljer till större 

system. Intervjun med chef 1 och 2 genomfördes i ett konferensrum i deras egna lokaler, 

intervjuerna spelades in och har sedan transkriberats (Bilaga 2.1 & Bilaga 2.2). 

  

Intervju 3 genomfördes med en äldre chef (>55) som arbetar som IT chef inom en division på 

ABB, intervjun genomfördes på hans kontor, spelades in och transkriberades (Bilaga 2.3). 

ABB är ett stort företag som är världsledande inom kraft-och automationsteknik. I Sverige 

har ABB cirka 9 000 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande 

leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation 

(ABB, 2016). 
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Intervju 4 genomfördes med en verksamhetschef inom landstinget, personen i fråga 

representerar i denna studie ålderskategorin 35-55. Kliniken har ca 100 anställda och har en 

budget på ca 60 miljoner. Denna intervju genomfördes på telefon, spelades in och 

transkriberades (Bilaga 2.4).  

Utformning av intervjuguide 

Tanken med användandet av en semistrukturerad intervju var att de skulle bidra till en 

djupare förståelse kring hur chefer rent praktiskt hanterar byggandet av förtroende, 

genomförande av kommunikation och hantering av anställdas eventuella motstånd vid 

genomförandet av organisationsförändringar. Respektive variabel operationaliserades vidare 

ner till förutbestämda teman med syfte att täcka in relevanta aspekter av respektive variabel i 

varje enskild intervju samt bidra till flexibilitet gällande respondenternas svar och 

utformandet av frågor. Vidare operationaliserades varje tema ner till indikatorer som avsåg 

mäta respektive tema detta för att ytterligare skapa en djupare förståelse för respektive 

variabel samt säkerhetsställa att innehållet i variablerna mättes och inte variabeln i sig. 

Operationaliseringen av både variabler och teman genomfördes med stöd av tidigare 

forskning och teori, detta för att öka på trovärdigheten och reliabilitet i studien. En svårighet 

vid operationaliseringen av variablerna och valet av teman och indikatorer var det faktum att 

alla de fyra variablerna är komplexa och har en mångsidig innebörd, beroende på 

sammanhang och vem man frågar kan tolkningen och innebörden skilja. Men vi har försökt 

skapa en bild av begreppens innebörd genom att utgå från variablernas betydelse och 

innebörd i tidigare organisation och ledarskapsforskning och därigenom försökt tolka och 

skapa oss en egen uppfattning om vad som är viktig och relevant teori för vår studie. Vid 

operationaliseringen, innan utvecklandet av intervjuguiden gjordes en sammanställning för att 

tydliggöra för oss själva innan utvecklandet av intervjuguiden samt öka undersökningen 

trovärdighet och tillförlitlighet. Men även för att konfirmera för läsaren att teorin ligger till 

grund för operationaliseringen av variablerna och utvecklandet av intervjuguiden, och inte 

våra egna tankar och åsikter påverkat i allt för stor utsträckning och påverkat studiens 

validitet. 

Förtroende 

Teman & Indikatorer med ”stöttande teori”: 

● Trovärdig 

○ Öppen och tillgänglig kommunikation, kompetent och skicklig i att koordinera 

mänskliga och materiella resurser, konsekvent i sitt handlande utifrån visionen 

(Mineo, 2014). 

○ När en chef talar är det viktigt att ha en tro på att det denne säger är ärligt och 

sanningsenlig (Mineo, 2014). 

● Respekt& hänsynsfull 

○ Support av professionell utveckling och visa uppskattning, överlägga och 

diskutera med de anställda i beslut, se de anställda som individer (Mineo, 

2014). 

○ Se till andra individers intressen och behov (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 
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○ Individualiserad uppmärksamhet i form av uppmärksamhet och socialt 

erkännande (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

● Rättvis/Ärlig 

○ Opartiska belöningar, inte favorisera, ingen diskriminering, “inte låta sig 

köpas (Mineo, 2014). 

○ Om ej lyckats uppfylla löften ärligt förklara varför (Mineo, 2014). 

● Lita på någon (motsatsen till kontroll) 

○ Vågar delegera till de anställda, känner inte att denne ständigt behöver 

övervaka de anställda (Jönsson & Strannegård, 2009). 

○ Det som sägs och skrivs hålls också (Rotter, 1971). 

○ En tro att motstående part inte kommer att utnyttja en (Sabel, 1993). 

○ Förtroende skapas utan garantier kring omständigheter vi inte vet något om 

(O’Neill, 2002). 

Kommunikation 

Teman & indikatorer med ”stöttande teori”: 

● Utbyte av information mellan parter 

○ “process där en person, grupp eller organisation (sändare) överför en typ av 

information(budskap) till en annan person, grupp eller 

organisation(mottagare), och där mottagaren/mottagarna får en viss 

förståelse för budskapet” (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s.392). 

○ Innehållet i det som sägs måste bli förståeligt för motparten det vill säga 

budskapet och perceptionen måste överensstämma med varandra (Ahrenfelt, 

2013). 

○ Kommunikation är ingen envägsprocess utan går i båda riktningar, 

återkoppling och ömsesidiga tolkningar (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

○ ”Information är en envägsprocess och en monolog, kommunikation är 

flervägsprocess och en dialog” (Ahrenfelt, 2013, s. 115). 

● Hur sker kommunikation? 

○ Två typer av kommunikation, tydligt samt ödmjukt och motiverande (Jönsson 

och Strannegård, 2009). 

○ Personligt eller icke personligt (Voica & Vasile, 2013). 

○ Försvarande eller ta del av andras tankar och funderingar (Ahrenfelt, 2013). 

○ Olika kommunikations kanaler har olika informationsfylligheter (Kaufmann 

och Kaufmann, 2010). 

○ ” Face- to- face interactions may become more important” (Aarum Andersen 

2005). 

● När sker kommunikationen? 

○ I god tid innan eller känner anställda sig “påhoppade” (Voica & Vasile, 2013). 

Motstånd 

Teman & indikatorer med ”stöttande” teori 

● Engagemang 

○ “Motstånd mot förändring är oftast det ända sättet att skapa äkta engagemang 

inom organisationen” (Ahrenfelt, 2013 s.135). 
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○ Om medarbetarna är kritiska innebär det att de är engagerade och involverade 

i processen, delaktiga (Ahrenfelt, 2013). 

○ Engagemang kan leda till kreativ problemlösning (Kaufmann och Kaufmann, 

2010). 

● Oro och osäkerhet 

○ “Change can be scary” (Bailey & Raelin, 2015). 

○ Osäkerhet skapar en grogrund för spekulation och reflektion vilket ger bättre 

beslutsunderlag (Ahrenfelt, 2013). 

○ Förändringar kan leda till en känsla av förlust (Bailey & Raelin, 2015). 

○ Upplever förändringar som ett hot mot sin egen nytta i organisationen och 

framgång (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

● Acceptans 

○ Ju högre förtroende som finns för ledningen ju större är chansen att de 

anställda accepterar de beslut som dessa fattar (Aarum Andersen, 2005). 

○ Tystnad betyder inte nödvändigtvis acceptans för förändringen, kan betyda 

motstånd och passiv acceptans (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

● Konflikt 

○ Olika intressenter har olika mål och intressen vid en förändring vilket kan 

skapa konflikter rörande förändringen (Jönsson & Strannegård, 2009).  

○ Viktigt att lyfta eventuella konflikter innan de växt och blivit för stora 

(Ahrenfelt, 2013). 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet 

Datainsamlingen i denna studie genomfördes genom en semistrukturerad intervju, där de 

variabler som avsågs studeras operationaliserats till teman och indikatorer som avsågs utgöra 

mått för att mäta respektive variabel. Det vill säga för att mäta respektive variabel användes i 

studien teman och indikatorerna som tillvägagångsätt för att mäta respektive variabel på ett så 

tillförlitligt sätt som möjligt. Vidare användes multipla teman och indikatorer för att studera 

respektive variabel, detta för att säkerhetsställa mätningen av variablerna ytterligare. Om 

enbart ett tema eller en indikator använts för att mäta respektive variabel fanns en eventuell 

risk att feltolkningar av respondenternas svar kunnat uppstå eller att den indikator som 

används enbart fångat en viss del av den variabeln som avsågs undersökas, vilket vidare 

skulle kunnat påverka studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). 

Studiens fokus ligger på att skapa en djupare förståelse kring hur chefer i praktiken agerar 

och hanterar de utvalda variablerna vid förändringsarbeten, utifrån detta kan studien därmed 

beskrivas vara av kvalitativ karaktär. Vanligtvis förknippas noggrannhet och tillförlitlighet 

eller rättare sagt reliabilitet och validitet främst med kvantitativa forskningsmetoder, dock 

ansågs det relevant att beakta dessa även i denna studie trots att studien huvudsakligen är av 

kvalitativ karaktär. Datainsamlingsmetoden i form av den semistrukturerade intervjun ansågs 

innebära ett behov av att ta hänsyn till kvalitén i de mått som användes och aspekter rörande 
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noggrannhet och tillförlitlighet i mätningarna samt operationaliseringsprocessen. I grund och 

botten handlar detta om att utefter de förutsättningar som fanns skapa möjlighet för andra 

forskare att upprepa studien på nytt och då komma fram till ett liknande resultat. Men det 

ansågs även nödvändigt att beakta reliabiliteten och validiteten i studien för att undvika att 

studien påverkades i allt för stor utsträckning av tillfälligheter eller slumpmässiga betingelser 

(Bryman & Bell, 2013). 

För att skapa möjlighet för andra forskare att genomföra undersökningen på nytt under 

liknande omständigheter och betingelser har det noggrant beskrivits hur, var, när och med 

vem intervjuerna genomförts. Det ansågs nödvändigt att beskriva de respondenter som 

deltagit i studien då en generalisering av studiens resultat inte är möjligt att göra till andra 

kontexter och sammanhang än det i vilken studiens genomfördes, det vill säga om andra 

respondenter använts hades studiens resultat eventuellt kunnat få ett annat utfall. Denna 

generalisering är inte möjlig på grund av att det i studien använts ett bekvämlighetsurval som 

urvalsmetod, det innebär att det inte går att generalisera studiens resultat till andra 

verksamheter eller kontexter än de som använts. Därmed ansågs det nödvändigt att beskriva 

respondenternas ålder, kön, befattning, verksamhet etcetera, men ändå ta hänsyn till 

respondenternas anonymitet i studien och därmed inte beskriva respondenterna för detaljerat. 

Vidare ansågs det nödvändigt att beskriva hur och var intervjun genomförts, det vill säga 

exempelvis om det var en personlig intervju eller telefonintervju, om den genomfördes på 

respondentens kontor eller i ett mötesrum. Genomförandet och platsen för intervjun skulle 

eventuellt kunna påverka respondenten i dess svar och tydlighet, om respondenten känner sig 

trygg skulle detta eventuellt kunna leda till att respondenten vågat delge mer än om 

respondenten kände osäkerhet under intervjun. Denna fullständiga redogörelse kring alla 

faser och procedurer i studien ansågs nödvändig för att höja studiens pålitlighet och därmed 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2013).  

För att skapa en stabilitet i studien och den mätningen som genomförts över tid har de 

intervjuer som genomförts utgått från en och samma intervjuguide. De teman och indikatorer 

som användes i intervjuguiden skapade en likhet mellan de olika intervjuerna, samt en 

möjlighet att upprepa studien vid ett senare tillfälle och då med möjligheten att använda 

samma intervjuguide. Visserligen utgick intervjuguiden ifrån teman och indikatorer och inte 

färdiga strukturerade frågor, vilket skapade vissa olikheter vad gäller frågeutformningen 

mellan de olika intervjuerna. Detta skulle eventuellt kunna innebära en något negativ 

påverkan på reliabiliteten. En semistrukturerad intervju ansågs dock ändå mest lämplig 

utifrån studiens syfte, det vill säga undersöka den enskilda chefens hantering av respektive 

variabel i praktiken vid förändringsarbeten. En semistrukturerad intervju ansågs ge både 

intervjuaren och respondenten möjlighet till flexibilitet i utformningen av frågor respektive 

svar, vilket ansågs skapa större förutsättning till en djupare förståelse kring den enskilda 

respondentens hantering av variablerna vid förändringsarbeten. Datainsamlingsmetoden gav 

även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar samt ansågs bidra 

till en större frihet för respondenten att själv uttrycka sin åsikt och hantering av variablerna. 

Om en strukturerad intervju med strikt frågeutformning använts i studien fanns en eventuell 

risk att den strikta frågeutformningen styrt respondenten i dess svar och hindrat intervjuaren 
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från att ställa följdfrågor, och därmed minskat möjlighet till en djupare och mer fullständig 

förståelse kring respondentens hantering av variablerna (Bryman & Bell, 2013). 

Då urvalet av respondenter i denna studie genomfördes genom personliga kontakter, det vill 

säga med ett bekvämlighetsurval ansågs en noggrann beskrivning av de respondenter som 

ingick i studien nödvändigt för att möjliggöra en upprepning av studien med liknande 

resultat. Ett bekvämlighetsurval innebär nämligen att det är svårt att generalisera resultatet av 

studien till andra verksamheter eller kontexter än i den vilken studien genomfördes, och 

därmed är det inte säkert att underökningen genererat samma resultat om den genomförts i 

andra kontexter eller under andra omständigheter. Utifrån studiens omfattning ansågs ett 

bekvämlighetsurval ändå vara lämpligast, och studiens omfattning ansågs vara en legitim 

anledning att använda denna typ av urval för att få tillräckligt hög svarsfrekvens och 

tillräckligt djup förståelse inom studiens tidsram (Bryman & Bell, 2013). 

Ytterligare en riskfaktor som uppmärksammades gällande studiens reliabilitet var att våra 

personliga tolkningar och uppfattningar kunde påverka de intervjuer som genomfördes och 

den följaktiga analysen. Detta ansågs speciellt viktigt att ha i beaktande då vi var två 

studenter som genomförde olika intervjuer, eftersom risken då fanns att överrensstämmelsen 

mellan våra tolkningar eventuellt skulle kunna skilja sig åt. För att undvika detta utgick 

intervjuerna som tidigare nämnt från samma intervjuguide, samt transkriberades och 

sammanställdes varvid alla transkriberingar och sammanställningar lästes av båda innan 

analys och diskussion genomfördes. Detta för att båda skulle ha en uppfattning av det som 

sagts i intervjuerna samt skapa en möjlighet för båda att tolka allt som sagts i alla intervjuer 

och därigenom bidra till en ökad möjlighet att skapa en överenstämmelse mellan bådas 

tolkningar i analys och diskussion. Vidare fick respondenterna frågan om de ville validera de 

transkriberade intervjuerna innan sammanställning och analys genomfördes. Detta för att ge 

respondenterna möjligheten att validera och rätta sammanställningen av intervjuerna ifall vi 

som intervjuare tolkat eller uppfattat något som sagts på ett felaktigt sätt. Att öka 

överenstämmelsen mellan tolkningar ansågs vara viktigt att ta hänsyn till i studien för att 

förbättra reliabiliteten. Skillnader mellan olika observatörers tolkningar kan sänka den så 

kallade interbedömarreliabiliteten vilken är viktig att ta hänsyn till då man gör subjektiva 

bedömningar i studier samt i studier där flera forskare eller observatörer är delaktiga, vilket är 

fallet i denna studie (Bryman & Bell, 2013) 

Validitet 

Den semistrukturerade intervjun utgick som tidigare nämnt från en intervjuguide där 

respektive variabel operationaliserats ner till förutbestämda teman med syfte att täcka in 

relevanta aspekter av respektive variabel i varje enskild intervju, samt bidra till flexibilitet 

gällande respondenternas svar och utformandet av frågor. Vidare operationaliserades varje 

tema ner till indikatorer som avsåg mäta respektive tema detta för att ytterligare skapa en 

djupare förståelse för respektive variabel samt säkerhetsställa att innehållet i variablerna 

mättes och inte variabeln i sig. Operationaliseringen av variablerna ner till relevanta teman 

och indikatorer var vidare ett sätt att säkerhetsställa att det mått som användes verkligen 

speglade innehållet i den variabeln som avsågs undersökas, vilket var ett sätt att öka på 
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studiens begreppsvaliditet. Operationaliseringen genomfördes med stöd av tidigare forskning 

och teori, detta för att öka på studiens tillförlitlighet tillika studiens trovärdighet och interna 

validitet. Den sociala verkligheten är komplex och uppfattning och tolkning kan variera 

mellan olika individer vilket skapar ett behov att ta skapa en studie där tidigare teori och 

forskning ligger till grund, detta för att skapa en ökad acceptans för studien gentemot andra 

forskare och mottagare (Bryman & Bell, 2013). 

I operationaliseringsprocessen användes flertalet olika källor eftersom alla de fyra variablerna 

är komplexa och dess tolkning, uppfattning och innebörd kan variera mellan olika personer 

och sammanhang. Användandet av flera olika källor ansågs därför viktigt för att täcka in så 

stor del av variablernas mångsidiga innebörd som möjligt. Valet av relevant teori 

genomfördes genom att vi har försökt skapa en bild av begreppens innebörd genom att utgå 

från variablernas betydelse och innebörd i tidigare organisation och ledarskapsforskning och 

därigenom försökt tolka och skapa oss en egen uppfattning om vad som är viktig och relevant 

teori för vår studie. Denna metod och användning av flertalet källor ansågs nödvändigt för att 

öka studiens ytvaliditet, det vill säga för att säkerhetsställa att det mått som användes 

verkligen speglar innehållet i det begrepp som avsågs undersökas (Bryman & Bell, 2013). 

Vid operationaliseringen, innan utvecklandet av intervjuguiden gjordes även en 

sammanställning över operationaliseringsproessen och våra tankegångar. Detta gjordes både 

för att tydliggöra för oss själva innan utvecklandet av intervjuguiden men även för att 

konfirmera för läsaren att teorin ligger till grund för operationaliseringen av variablerna och 

utvecklandet av intervjuguiden, och inte våra egna tankar och åsikter. Även detta ansågs 

nödvändigt för att öka på studiens validitet. 

Urvalet av respondenter till studien genomfördes med ett bekvämlighetsurval, det vill säga 

urvalet av respondenter genomfördes med ett icke sannolikhetsurval och de respondenter som 

fanns tillgängliga fick delta i studien. Vid denna typ av urvalsmetod uppstår dock en 

svårighet gällande generaliserbarheten, eftersom studiens resultat inte går att generalisera till 

andra verksamheter och kontexter än ur den vilket urvalet dragits. Således bidrar denna 

urvalsmetod till låg extern validitet, då den externa validiteten handlar om undersökningars 

generaliserbarhet där urvalet av respondenter blir en viktig fråga. Om sannolikhetsurval eller 

slumpmässigt urval använts skulle detta bidragit till högre extern validitet, dock ansågs ingen 

annan urvalsmetod gynnat studiens syfte bättre utifrån de givna förutsättningarna vad gäller 

studiens omfattning. I studien representerar respondenterna dock tre olika verksamheter 

vilket bidrar till en något högre generaliserbarhet enligt oss än om alla chefer representerat en 

och samma organisation (Bryman & Bell, 2013). 

Då datainsamlingen i studien genomfördes med hjälp av en intervju försökte vi i så stor mån 

som möjligt föra en dialog med respondenten under intervjun och inte förlita oss på 

strukturerade frågeutformningar. Denna dialog fördes med stöd av intervjuguiden och de 

teman och indikatorer som operationaliserats fram, detta för att täcka in alla de relevanta 

aspekter och faktorer om avsågs undersökas. Vidare avsågs vi genomföra intervjuerna på en 

plats som kändes “trygg och bekväm” för respondenten då intervjun genomfördes, detta för 

att få respondenten att känna trygghet och eventuellt våga berätta mer, och därigenom skapa 

ett större djup och ökad förståelse för respondentens hantering av variablerna vid 
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förändringsarbeten. Detta ansågs nödvändigt för att inte störa respondenten mer än 

nödvändigt i dess “naturliga situation” viket såldes skulle kunnat ha en negativ påverkan på 

den ekologiska validiteten. Den ekologiska validitet är speciellt viktig att ha i beaktandet vid 

intervjuer som datainsamlingsmetod, då den ”naturliga situationen” ofta påverkas då man 

genomför intervjun. Med detta menas att den naturliga situationen det vill säga exempelvis 

respondentens sociala miljö eller vardag påverkas av intervju situationen, vilket eventuellt 

skulle kunna ha en påverkan på respondentens svar, åsikter och värderingar i 

intervjusituationen (Bryman & Bell, 2013). 

Vidare har studien inte fokuserat på vilken typ av förändring som ligger till grund för studien 

utan respondenten har fått frågor som gäller förändringsarbeten generellt i organisationen, det 

vill säga ingen specifik förändringstyp eller storlek. Detta skulle eventuellt kunna ha en 

påverkan på studiens externa validitet, då den praktiska hanteringen eventuellt kan skilja 

beroende på typ av förändring och storlek. Vidare innebär en eventuell svårighet att 

generalisera studiens resultat till en specifik typ av förändring, utan studiens resultat kan ses 

som en mer generell bild av hur chefer agerar och hantera variablerna praktiskt vid 

förändringsarbeten oavsett typ eller storlek (Bryman & Bell, 2013). 

Empiri  

Sammanställning av insamlad empiri (intervjuer)  

Intervju 1  

Intervjun genomfördes 21/12- 2015 med yngre manlig chef (<35) vilken arbetar som 

produktionsansvarig på familjeägt tillverkningsföretag. Respondenten har arbetat på företaget 

sen 2011 och har haft sin nuvarande position i 2,5 år, men påpekar även att han tidigare haft 

flertalet andra positioner inom företaget. När han fick frågan vad han ansågs viktigast att 

tänka på vid genomförandet av organisationsförändringar pekade han på vikten av att alla 

fick veta vad som händer och få en förståelse. Han uttryckte ” Egentligen bena ner de olika 

stegen man gör, så att man skapar en förståelse för det man gör och varför. Varför gör vi det 

här? Inte bara det här kommer ske, utan vi gör det här på grund av, för att det ska bli bättre 

eller på grund av något annat.”. 

Förtroende 

Respondenten uttryckte att förtroende vid förändringar kunde underlätta genomförandet, men 

han sa även att det går att genomföra förändringar utan förtroende. Han ansåg sig arbeta 

dagligen med att skapa förtroende hos de anställda genom att vara ärlig och föregå med gott 

exempel. Han sa även att detta förtroendeskapande arbeta inte enbart var något kopplat till 

förändringar, utan något han dagligen försökte arbeta med. 

Vad gäller respondentens hantering av att kommunicera på ett öppet och tillgängligt sätt 

under förändringsarbeten ansåg han att det varierade, både beroende på person och situation, 

”vissa behöver man sitta mellan fyra ögon och prata med andra funkar det jätte bra med om 
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man är öppet med alla”. Men han sa även att i vissa situationer går det inte att berätta allt för 

de anställda, ibland menade han att man kan bli tvungen att inte nämna visa saker. 

Respondenten är tydlig med att han inte är konsekvent i sitt agerande vid förändringar, ” jag 

är väldigt förändringsbenägen och anpassningsbara”. Han pekar även på vikten av att de 

anställda känner sig delaktiga, och därigenom anpassar ledarskapet vid förändringsarbeten 

utifrån individ och situation, ”Man tar ett beslut över hur något ska vara med vägen dit kan 

vara på väldigt olika sätt och det måste man anpassa efter personerna man jobbar med”. 

Respondenten sa att respekt och hänsyn är viktigt då personalen är företagets viktigaste 

resurs, han påpekade dock att ibland går det inte fullt ut ”då måste man köra ändå” men 

ansåg det var viktigt att hantera detta efteråt då. Vidare ansåg respondenten att positiv 

”feedback” var mer användbar än negativ speciellt vid förändringsarbeten, speciellt viktigt att 

uppmuntra individer som inledningsvis varit kritiska till förändringen. Han menar att detta 

kan få dem att känna sig lite duktiga i det, och ”pusha” dem lite extra”. Han framhäver också 

vikten av att se till individen, han säger att vissa behöver mer positiv feedback medan andra 

är bra på att ta kritik på ett konstruktivt sätt. Respondenten säger att belöningar i form av 

pengar inte är något som företaget använder sig av, och inte heller något han tror på. Dock tar 

han upp ett exempel, ”i helgen var vi sex montörer som jobbade för att få ut allt vi skulle 

innan julafton och det är inte så många som är intresserade av det så här innan julafton när 

man vill vara hemma och klä granen och så, så då var jag hit med kanelbullar och det är ju 

en slags belöning”. Men han säger även att detta är något man inte kan göra varje gång för då 

är risken att det skapar en förväntan och sätts i system. 

Respondenten ger uttryck för att han försöker använda ett individanpassat ledarskap, ”jag 

tänker inte på något särskilt utan försöker känna av personerna både i nuet och tidigare 

erfarenheter jag har av personen. Anpassat ledarskap!”. 

Respondenten säger i intervjun att förändringar oftast innebär att vissa känner orättvisa ”vissa 

får det bättre och andra får det sämre ur deras synvinkel”. Vidare säger han att det är lätt att 

lägga mer energi på de man anser gör ett bättre jobb så de trivs än de som presterar sämre, 

vilket kanske gynnar företagets som helhet men kan upplevas som orättvist för individen. 

Då respondenten får frågan hur han hanterar om han lovat de anställda något vid 

förändringsarbeten som han inte kan hålla säger han att det händer hela tiden och pekar på 

vikten av att pratat och förklara varför det inte blev så samt varför det blev på ett annat sätt. 

Även då respondenten pratar om sin kontroll av de anställda vid förändringar säger han att 

det beror på, graden av kontroll beror på typ av förändring. Han säger att vissa förändringar 

kräver full kontroll då de krävs att de funkar klockrent från början medan mer utrymme och 

flexibilitet kan ges vid andra förändringar. 

Då respondenten får frågan kring hur han hanterar eventuell egen osäkerhet och oro vid 

förändringsarbete säger han att han försöker att inte visar detta gentemot de anställda om det 

är så att beslutet om förändringen är bestämt över honom. Han menar det är hans jobb att 

genomföra, förklara och sälja in det hos de anställda, men säger även, ”men sen kan man ju 

tvista om det så det inte blir exakt som det är tänkt men ungefär”. 
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Kommunikation 

I intervjun uttryckte respondenten att han ansåg kommunikationen är det absolut viktigaste 

vid genomförandet av förändringar. Han ansåg sig inte hantera denna kommunikation och 

informationshantering på något specifikt och konsekvent sätt, utan sa han använde sig av alla 

möjliga olika sätt ” Jag är ingen konsekvent människa jag gör olika.”. Han sa även att typ 

och storlek påverkade valet av kommunikation och informationssätt ”beror lite på hur 

mycket folk som ska vara med i förändringen, vissa gånger räcker det att man samlas i ett 

kontor och diskutera andra gånger behöver man ha ett stort möte och hålla en föreläsning ”. 

Han säger att det är att föredra att kommunicera verbalt, men ser fördelar med att ha saker på 

papper då detta går att spara.  Han säger även att han önskar att han hade möjlighet att 

använda mer personlig kommunikation samt att han vore bättre på att återkoppla, men säger 

att bristen på tid ofta gör att det hinns med. Dock anser han att båda är viktiga vid 

förändringsarbeten. 

Respondenten uttrycker att det är väldigt viktigt vid förändringsarbeten att de anställda 

känner sig delaktiga samt att man för en dialog med dem. Han säger ” Man brukar ju säga att 

man har två öron och en mun, och därför ska man lyssna dubbelt så mycket som man 

pratar”, och detta är något han försöker göra. För att skapa denna dialog med de anställda 

använder han sig av företagets mötesstruktur med dagliga morgonmöten på respektive 

avdelning samt veckomöten mellan de olika avdelningarna, men han säger även att ibland om 

det bara gäller en eller några personer händer det att han bara ”går ut och tar det”. 

När respondenten får frågan hur han arbetade för att de anställda kulle förstå, uppfatta och 

tolka budskapet i det han delgav dem vid förändringsarbeten svarade han att han bad dem 

upprepa för att förstå att de anställda tolkat budskapet rätt. Han sa att “tydlighet är precis som 

jag A och O”, ”mina anställda må tycka att jag är dryg men jag måste veta att vi verkligen 

förstår varandra”. 

Respondenten sa att han ansåg att kommunikation är viktigt genom hela 

förändringsarbetsprocessen men framförallt den inledande kommunikationen. Han sa att han 

inte hade någon speciell taktik för detta utan sa främst att ”jag pratar och pratar och pratar”. 

Motstånd 

Då respondenten fick frågor gällande motstånd vid förändringar var det första han sa ”Ja det 

gäller ju bara att vara redo”. Han uttryckte även att han oftast har en uppfattning av vilka i 

personalen som brukar vara kritiska till förändringar och göra motstånd. Han ansåg sig även 

veta på ett ungefär hur dessa brukar tänka och brukar därför försöka ta fram ett svar innan 

och bemöta det på en gång. Om däremot motstånd kommer från någon som inte brukar göra 

motstånd försökte han vara mer öppen och lyssna då chansen var större att detta kunde vara 

något vettigt. Respondenten förklarade även att kritik är vanligt förkommande och något som 

man måste hantera genom att lyssna på och förklara, han säger även ”man får ju bara inte bli 

arg tillbaka, eller liksom sura ner och slå av och inte lyssna”. Respondenten förklarade även 

att han ofta gick på känslan gällande vilken kritik som var värd att lyssna på och ta åt sig av, 

han ansåg sig veta vilka individer som alltid hade något att säga ” bara för att ha något att 

säga”. 
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Respondenten anser att prata och förklara är det bästa sättet att hantera osäkerhet hos de 

anställda. Om en anställd uttrycker en oro för att förlora sin plats eller nytta i organisationen 

hanterar han det olika beroende på om det ligger en sanning i det eller inte. Han säger att om 

personen i fråga har rätt och ska bli tilldelad andra arbetsuppgifter ”då får man försöka sälja 

in det och förklara hur bra det är för personen och personens utveckling”, har personen en 

obefogad oro säger han ” då är det bara att förklara det så dem slutar oroa sig”.  Men han 

säger även att i vissa fall om det finns en risk att personen behöver gå eller att man vill ha 

bort personen” då får man hålla den dörren öppen, det är svårt att stänga den”. 

Vidare säger respondenten i intervjun att han inte anser sig behöva arbeta med att skapa 

acceptans gentemot förändringar hos de anställda. Han menar att alla är vana med 

förändringar och att det är något nytt på gång hela tiden, ” vi lever liksom under ständig 

förändring”. Han påpekar dock att om de anställda känner ett förtroende för honom, är 

chansen större att de tror på det han försöker förändra och försöker därför vara en ”god chef”. 

Om eventuella konflikter uppstår svarar respondenten att han pratar med de inblandade, om 

han själv är inblandad försöker han alltid förklara sin synvinkel av det hela. 

Intervju 2  

Intervjun genomfördes 21/12- 2015 med äldre manlig chef som är VD för det familjeägda 

företaget. Respondenten för denna intervju har jobbat inom företaget i åtta år och haft 

sin nuvarande post lika länge, alltså åtta år. Han tillägger också att han haft liknande 

uppgifter i nästan trettio år och det därför är något han trivs med. Det han generellt påpekar är 

viktigt vid en förändring är kommunikation och vikten att kunna anpassa sig efter olika 

situationer. “Förändring är något som skapar oro och då gäller det att prata mycket” säger 

han.  

Förtroende 

Intervjun tar sin början vid variabeln förtroende och frågor kring det. Respondent är noga 

med att uttrycka betydelsen av att de anställda har ett förtroende som chef. “Jag tror det är 

väldigt viktigt, och jag tror också att det går otroligt mycket enklare och fortare om den som 

leder förändringen har ett visst förtroende”. Han tror däremot inte att förtroende skapas vid 

en specifik händelse utan det tar ofta tid. Dessutom tillägger han att “man måste vara genuint 

intresserad av människor för att bli en bra ledare och chef, är man det så lär man känna 

människor och då skapas ett förtroende genom det”.  

 

Förtroende kan vidare sägas inbegripa trovärdighet, vilket denna respondent menar först och 

främst kan variera med en förändrings storlek, vad som är relevant att göra. Generellt att 

använda sig av en viss pedagogik och förklara ett enkelt budskap anser han viktigt för att vara 

trovärdig. Är det sedan en större förändring kan det bli nödvändigt att förankra med vissa 

andra betydelsefulla personer i företaget för att få stöd. Det handlar också om en slags 

förberedelse innan man går ut med en viktig information. Trovärdighet hör även ihop med 

hur man kommunicerar varpå vi ställde frågor om öppen och tillgänglig information, vilket 

denna respondent ansåg vara av stor vikt. “Alla blir lite oroliga av förändringar, vissa mer 
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och andra mindre och det enda sättet att hantera det är att prata mycket, att kommunicera 

mycket. Som chef att göra sig tillgänglig också, när jag informerar om något svårt försöker 

jag alltid fånga upp det som kan vara oklart.” Kommunikation är därför fundamentalt.  

 

Nära kopplat till kommunikation är också att vara konsekvent i sitt handlande vilket denna 

respondent anser att han är. “Är man ärlig och tror på det man själv säger tror jag man blir 

ganska konsekvent. Som chef dessutom är det viktigt att veta vad man vill och verkligen ha 

tänkt igenom innan något startas, då är det lättare att hålla sig på en konsekvent linje”. Han 

gör även en liknelse vid läkare, och menar på samma sätt som de aldrig kan försköna en 

situation bör inte heller chefer göra då det troligen leder till problem längre fram. Att vara 

ärlig från början är således något han tror på, “är man ärlig blir det bättre”. Dessutom är det 

viktigt att visa respekt och hänsyn till de anställda på en arbetsplats, för att hantera detta 

menar vår respondent att “ingen fråga är en dum fråga” är en bra början. Man måste komma 

ihåg att alla har olika bakgrund och olika förutsättningar och det gäller att “bemöta alla 

frågor på ett bra sätt” menar han. 

 

Ytterligare en del av förtroende är att visa support och uppskattning vilket denna chef i 

familjeföretaget är noga med då de har ett “system” för att berömma varandra efter ett möte 

exempelvis. Det tillhör arbetsklimatet på jobbet och det ska kännas bra, det tycker jag är 

viktigt, säger respondenten. När det gäller att lyssna och överlägga med de anställda om deras 

eventuella tankar och idéer beskriver sig vår respondent lite kluven, “jo jag är nog lite både 

och, det beror lite på storleken också, vi är ju en organisation på ungefär 80 personer och då 

kan det för lång tid att alltid komma fram till konsensus” menar han. “Jag är nog sådan att 

jag går lite fortare och hittar inte alltid konsensus i alla lägen”. Självklart är det bra om man 

hinner prata med alla tillägger han, men samtidigt är det ofta mycket som ska göras under 

kort tid som kan göra det svårt.  

 

Vidare kan det i organisationer förekomma orättvisor som försämrar förtroende, detta har 

denna respondent inget särskilt knep för att hantera utan menar snarare att “det är en viktig 

utgångspunkt för en chef eller ledare att vara rättvis!”. Något som ofta kan kopplas till 

orättvisor är hanterandet av belöningar. När detta kommer på tal kan respondenten inte 

beskrivas överentusiastisk, han berättar vidare om en slags “pizzakultur” han upplevt i ett 

annat företag där det då delades ut pizza till någon som jobbat övertid. Detta system gillade 

han inte då det i slutändan kunde spåra ur en aning, utan var mer positiv till spontana 

belöningar som att någon bjöd på tårta för att uppmärksamma något som gått bra. Bonusar 

och liknande är således inte något han förespråkar i sitt ledarskap. Däremot när det gäller 

kontroll av anställda samt delegering är han mer engagerad. Denna chef säger sig ha väldigt 

enkelt att delegera samt hävdar att det är viktigt, dock menar han att det är viktigt att sen följa 

upp vad som hände och hur det blev. För att på bästa sätt hantera detta menar han att “det 

som mäts blir gjort”, med detta menar han att man “följer upp genom att mätas”. “Vi har en 

veckorapport exempelvis, självklart går vissa saker bra och då ska man glädjas, därför är 

uppföljning viktigt!” 
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Avslutningsvis kommer vi in på osäkerhet, hur man som chef förhåller sig till det vid en 

förändring. Respondenten menar då att vid osäkerhet bör man fundera igen, dock säger också 

att det kan vara skillnad på ledare och ledare, han själv anser sig nog vara lite mer 

“risktagare” än andra möjligen. “Jag förlitar mig nog till viss del på intuition, på gott och ont, 

men genomför nog en förändring fast det kanske är 90 % rätt”.  

Kommunikation   

Som nämnt tidigare är kommunikation en “nyckelgrej” för denna chef. Hur han specifikt 

arbetar med det och hantering av information är återigen kopplat till förtroende och att det 

skapas genom kommunikation, att prata mycket och vara intresserad av människor, samt att 

man kan bjuda på sig tror vår respondent är nyckeln till bra kommunikation. Dessutom kan 

det vara så, beroende på förändringens storlek eftersom det är viktigt att anpassa till olika 

situationer, att det finns behov av att förankra med vissa personer innan förändringen 

introduceras. När det gäller verbal eller icke beskriver sig just denna respondent vara mer 

verbal och har mycket av informationen verbal och via dialoger. Han gör även en iakttagelse 

av olika åldrar och deras potentiella betydelse för frågan, “yngre kan nog kommunicera mer 

och snabbare kanske, via den direkta dialogen på nätet exempelvis, den är jag inte van vid”.  

 

Vidare för att de anställda ska känna att de vågar framföra åsikter och tankar spelar klimatet 

på arbetsplatsen en viss roll, att de anställda törs prata och inte har för mycket respekt för 

chefer och andra kolleger. Sedan menar han också, speciellt för chefer, att “det är viktigt att 

skapa ett förtroende så fort som möjligt i någon form och sedan vara så pedagogisk man kan 

kring vad som ska göras”. Likaså för återkoppling är han noga med att vara personlig och 

direkt fånga upp personer och fråga om något varit oklart exempelvis. Denna chef tror 

betydligt mer på personligt utbyte och att överlag ha personlig kommunikation och prata 

mycket med människor för att förstå dem samt en specifik situation. “Jag tror att personlig 

kommunikation är otroligt viktigt”.  

 

Han förklarar även i intervjun att eftersom det är människor involverade i en förändring blir 

de såklart vitala, förändringen handlar inte om något annat. Därför blir det naturligt att 

koncentrera sig på dessa människor, att förstå dem. För att sedan hjälpa de anställda förstå 

och tolka det huvudsakliga budskapet säger denna respondent att han främst använder sig av 

power point (då han är uppvuxen med det^^) och även att jobba med pedagogik, att ha en röd 

tråd i sina genomgångar samt jobba med en logisk ordning för att lättare förmedla 

informationen.  

 

Avslutningsvis för variabeln kommunikation kan tidpunkten spela en viss roll, det vill säga 

när tidsmässigt det är viktigt att kommunicera. Denna chef trycker då återigen på vikten av 

den specifika situationen, en del individer kan behöva mer tid att anpassa sig exempelvis. 

Generellt menar han ändå att början spelar en stor roll, “ gör man rätt från början skapas 

mindre oro, därför är ju tidigare desto bättre. Dålig kommunikation i början kan istället göra 

viss skada, därför kan kommunikationen anses viktigast i början”.   
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Motstånd  

Sist i intervjun resonerar vi kring variabeln motstånd, varpå respondenten säger inledningsvis 

att han är ganska envis, att han inte viker från beslut som en gång har tagits. Det innebär dock 

inte att han inte lyssnar på andra, “man måste ju bemöta motstånd och jag tycker inte jag 

avfärdar något utan att först ha en dialog och diskussion kring det”. Vidare i ämnet motstånd 

frågar vi om chefen anser det endast vara negativt eller om det även finns positiva saker varpå 

han svarar “oftast de som är negativa i en grupp är det för att de tror annorlunda men de är 

väldigt engagerade i jobbet oftast”. Det finns ett fåtal som främst är bekväma också men 

generellt är det “bättre att det blir en reaktion än inget alls”. 

 

Som vi tidigare beskrivit kan det vid förändringar uppstå oro och osäkerhet hos anställda som 

i sin tur kan yttra sig i ett motstånd till förändringen. Kring detta svarar vår respondent att då 

det uppkommer oro är det viktigt att prata och resonera med individerna, gärna enskilt i lugn 

och ro. Fortsättningsvis säger han igen att de motståndare som tänker annorlunda och vill att 

det ska gå bra för gruppen är bra, “motstånd är positivt i den bemärkelsen”.  

 

När det gäller att skapa acceptans för förändringen går chefen återigen in på det personliga 

förtroendet, det spelar enligt honom stor roll, samtidigt som kommunikation och närvaro blir 

en del i det. Egentligen har respondenten inget specifikt sätt att hantera detta utan tycker 

främst att “de som berörs ska tycka att det är rimligt”. Målet är så till vida att folk ska förstå 

och för att uppnå detta behöver man vara pedagogisk menar han.  

 

Avslutningsvis diskuteras tystnad och vad respondenten anser om det, spontant säger han då; 

visst kan vissa vara blyga och mer reserverade i grupp men tystnad är ju egentligen det 

sämsta som kan hända”. Det gör saker svårare menar han då man inte vet, har de anställda 

accepterat informationen eller inte. Enligt denna chef är “en dialog mycket bättre, 

envägskommunikation blir inte bra”. Han föredrar således någon typ av reaktion och får man 

inte det är det bästa för mer delaktighet att “bromsa och ställa frågor” menar han. I motsats 

till tystnad kan det dessutom uppstå konflikter mellan olika parter. Då gäller även där att 

samlas och prata menar vår respondent, det centrala blir enligt honom att nå ut till människor, 

på det sätt som för situationen blir lämpligast. Det kan exempelvis skilja sig hur man hanterar 

en situation beroende på organisationens storlek. Pratar man inte dagligen med alla som i 

denna chefs organisation kan ett dag- eller veckoblad vara användbart menar han. För att 

minska spänningar behöver man alltså kommunicera och gärna så personligt som möjligt 

enligt denna respondent, kanske samla två eller tre där det finns en spänning för att reda ut 

det. Det är viktigt att arbeta med att ha en kontinuitet under förändringen tillägger 

respondenten slutligen.   

Intervju 3 

Intervjun genomfördes 23/12- 2015 med en manlig chef i ålderskategorin äldre chef (>55), 

respondenten arbetar som IT chef på en division inom ABB. Respondenten har arbetat på 

företaget i sammanlagt 24 år, sin nuvarande position har han haft i ganska exakt 3 år. Att en 

förändring är noggrant genomtänkt innan genomförandet, samt arbetet med att ”få med” de 
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anställda, både de som ska driva den och de som kommer påverkas av den anser 

respondenten är viktigt att tänka på vid förändringsarbeten. 

Förtroende 

Inledningsvis säger respondenten ”Det är naturligtvis a och o har de inte förtroende för mig 

då kommer det att misslyckas. Men sen är man ju inte hemma bara för att de har förtroende, 

sen måste man ju kunna genomföra den på ett vettigt sätt och få med de anställda i alla fall.”  

Att försöka inse konsekvenser innan, hantera dem och vända dem till något positivt är 

respondentens sätt att försöka skapa trovärdighet hos de anställda vid förändringar. Vidare 

försöker han genom diskussion få de anställda att inse och förstå det positiva med 

förändringen, således avser han inte ”plantera” det positiva utan genom diskussion få de 

anställda att själva inse förändringens positiva sidor. Respondenten läger även stort fokus på 

sammansättningen av den grupp som ska arbeta med att genomföra förändringen, vilket 

enligt honom kan leda till ökad trovärdighet både för honom och förändringen som helhet. I 

den grupp som ska arbeta med genomförandet av en förändring föredrar respondenten att ha 

med både individer som han vet fungerar bra vid förändringsarbeten och har något att bidra 

med, men även någon individ som generellt sätt ofta är anti mot förändringar. Han säger ” 

Kan man omvända de som är mest motsträviga till förändringar i allmänhet och får med dem 

kan man vara nästan säker på att resten hänger med”. 

Respondenten är tydlig i sin åsikt gällande att inte presentera färdiga lösningar eller 

”plantera” ett färdigt förslag hos de anställda i flera aspekter vid förändringsarbeten. För att 

hantera detta i praktiken försöker han ha mycket möten och få så mycket input som möjligt 

från de anställda och genom diskussion nå fram till en lösning. Han säger dock att ofta har 

man ju egentligen ett ”färdigt koncept” men ofta går det att styra diskussionen till detta, men 

den öppna diskussionen gör genomförandet mycket lättare. 

Vidare hävdar respondenten vikten av en fungerande dynamik i den grupp som ska 

genomföra förändringen, vilket han försöker ha i åtanke då han koordinera de mänskliga 

resurserna i form av de anställda och sätter samman grupper som ska arbeta med 

förändringar. Han tydliggör hur viktig gruppens sammansättning är och poängterar återigen 

vikten av att ha både individer som fungerar bra vid förändringar och har något att bidra med 

även någon motsträvig. Han anser även att det är hans uppgift som chef att få dynamiken att 

funka samt agera på ett sätt som gör att alla får sin röst hörd, ” Det kan ju vara så att det är 

dem som inte säger så mycket som har den bästa iden.”. 

Respondenten anser det är viktigt att vara konsekvent i handlandet, han säger dock att det inte 

betyder att det inte gr att ändra på delar men i slutändan måste man ändå driva sin linje, 

Respondenten anser ärlighet vid förändringsarbete är viktigt men är tydlig med att det ibland 

finns bakomliggande orsaker som gör att man inte kan ge hela bilden exempelvis 

företagshemligheter, ” Man kan bara var fullständigt och ärlig inom de ramar man har”. 
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”Vilka förändringsprojekt man än driver finns det en mottagare av det man gör och oftast är 

det de anställda själva”, respondenten menar att det är viktigt att agera på ett respekt- och 

hänsynsfullt sätt gentemot de anställda för att få med sig både de i projektet och de som ska ta 

emot projektet. Respondenten anser sig dock dålig på att visa uppskattning gentemot de 

anställda när de gjort något bra under dessa förändringsprojekt, han menar det är lätt hänt att 

ta förgivet att alla gör sitt bästa. Vidare föreslår han att detta kan vara något ”svenskt” där vi 

blir nästintill förlägna då någon berömmer oss. Han pekar även på att belöningar inte är något 

som företaget använder sig av, han säger ” det är klart man kan fira att ett projekt är 

genomfört med projektgruppen” men annars förekommer det inte. 

Respondenten anger att idéer och planer inför förändringsprojekt oftast presenteras i större 

forum, vilket kan skapa en svårighet att låta alla enskilda anställda komma till tals. Vidare 

hävdar han att det alltid finns anställda som alltid ser till de negativa konsekvenserna vid 

förändringar, han anser det bästa sättet att hantera denna känsla av orättvisa är att ha med 

någon ”besvärlig” i projektet som kan dra med andra.  

Respondenten föreslår att man som chef ska vara restriktiv med att måla upp en klar målbild, 

han hävdar att en mer generell målbild är att föredra och därigenom succesivt låta bilden växa 

fram i förändringsarbetet. Vidare anser respondenten att det är viktigt att vara ärlig, och 

förmedla och delge de anställda rakt och ärligt om det är så att man inte nått dit man avsåg. 

Han pekar även på att detta ofta är fallet vid förändringsarbeten, men säger även att en 

svårighet med att utvärdera är att det inte alltid finns något konkret mätbart i de förändringar 

som genomförs men att uppföljning av något slag för att mäta framstegen är viktigt.  

Delegeringen anser respondenten är ett viktigt inslag vid förändringsarbeten, han säger ” man 

kan ej driva förändringar från toppen”. Att hitta rätt personer från olika delar av 

verksamheten som kliver in och blir förändringsledare, eller delprojekt ledare och därigenom 

genomdriver förändringen i sina delar av verksamheten anser han är viktigt. 

Vidare är respondenten tydlig i att påpeka att han inte alltid ser en nackdel med att visa sin 

egen osäkerhet gentemot de anställda är negativt, då han tror de kan få de anställda att växa. 

Han säger ”måste kunna visa som förändringsledare att man inte är klar på alla delar att 

man inte behärskar allt, utan man behöver deras hjälp för att nå ett bra resultat.” 

Kommunikation 

Kommunikation vid förändringsarbeten, både uppåt och neråt för att skapa en känsla av 

delaktighet säger respondenten är väldigt viktigt. Då respondenten arbetar i en stor 

organisation pekar han dock på att han själv inte klarar av att informera alla, den information 

som förmedlas måste istället gå via andra chefer som i sin tur får informera sina respektive 

anställda. 

 

Vid förändringsarbeten använder respondenten främst ickeverbala kommunikationskanaler 

såsom intranät och mejl, men även möten förekommer i viss utsträckning. Vidare säger 

respondenten att det ofta är stor geografiska spridningen av de som är inblandade i 

förändringar, vilket skapar en svårighet att kommunicera verbalt i den grad han anser 

önskvärd. Han påpekar dock att telefon och videomöten förekommer men själv anser han inte 

att dessa kommunikationskanaler är optimala. Han anser personligkommunikation i den mån 
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det går är att föredra, men säger vidare att hans personal sitter på 30 olika orter vilket gör det 

svårt eller som respondenten säger ”praktiskt omöjligt, åtminstone för mig”. För att hantera 

detta i praktiken säger han ”oftast bäst att gå via andra chefer och få de att använda 

personligkommunikation gentemot sin personal”, men han är tydlig med att det är viktigt att 

alltid erbjuda personalen möjligheten ta kontakt personligen om de så önskar. Svårigheter 

med att föra en dialog och ta del av de enskilda anställdas tankar och funderingar blir således 

praktiskt omöjligt för respondenten i sitt ledarskap vid större förändringsarbeten, 

mellanhänder i form av andra chefer anser han därför är bästa hanteringen för att för att 

möjliggöra detta. 

 

För att säkerhetsställa att de anställda förstår budskapet och innebörden i det respondenten 

kommunicerar ut och delger de anställda använder respondenten sig av kontrollfrågor och 

frågor så som ”inser du vad detta betyder?”, vilket enligt honom är det mest effektiva sättet 

att kontrollera detta.   

Den kommunikation som förs kontinuerligt under en förändringsprocess är enligt 

respondenten den mest kritiska. Vidare säger han att det självklart är viktigt att delge 

förändringsplanerna innan genomförandet så de anställda förstår att det är något vettigt, men 

är förändringen lyckad krävs enligt respondenten inte mycket kommunikation efter. Om 

förändringen däremot skulle misslyckas anser respondent att det gäller att stå upp och säga att 

det inte blev bra och ärligt förklara varför, vidare säger han att orsakerna kan vara många till 

att en förändring inte lyckas där kommunikationen kan vara en av orsakerna. 

Motstånd 

Enligt respondenten är motstånd är något som alltid förekommer vid förändringar, men 

hävdar att detta motstånd ter sig olika för olika människor. För att hantera de anställdas 

motstånd i praktiken anser respondenten att det är viktigt att arbete med de som är mest 

motståndskraftiga, han hävdar att stor nytta kan dras av dessa i själva förändringsprocessen 

om man lyckas omvända dem.   

Vidare hävdar respondenten att det krävs en balansgång mellan de som alltid vill förändra 

och de som aldrig vill förändra, vilket han ser som en positiv sida med motståndet och den 

följaktiga kritiken och ifrågasättandet. Likväl som respondenten är tydlig med att motstånd 

alltid förekommer vid förändringar menar han att även kritik är en del av jobbet då man 

driver förändringsarbeten. Vidare säger han att självklart är det aldrig kul att få kritik men att 

den måste hanteras genom att pratat med den som framför kritiken och se vad som ligger 

bakom den och återigen försöka ”få med personen på tåget”. 

Att tänka till innan och framhäva förändringens positiva sidor för den enskilda individen och 

dess jobb anser respondenten är det bästa sättet att hantera anställdas eventuella oro och 

osäkerhet, det vill säga omvända det negativa. Vidare säger respondenten att det är att föredra 

att reflektera över eventuell oror och osäkerhet innan den kommer upp till ytan då han säger 

att bara ordet förändring har en tendens att skapa oro hos de anställda. Istället för att se till de 

negativa försöker han måla upp en bild av den totala förändringen och dess värdeskapande 

för de anställda. Även respondentens hantering för att skapa acceptans för en förändring hos 
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de anställda ter sig på ett liknande sätt, han försöker måla upp en bild av förändringens 

innebörd för olika kategorier av människor samt skapa en förståelse för innebörden av 

förändringen samt att den är till det bättre. 

Respondenten anser sin egen betydelse för att skapa acceptans för en förändring hos de 

anställda blir viktigare ju mer ”påtvingad” förändringen är. Han menar att är det något som 

man tydligt driver för att förbättra verksamheten blir hans roll mindre viktig eftersom de 

anställda då tydligare ser det positiva förändringen för med sig. Är förändringen däremot mer 

påtvingad och svårare att se nyttan med för de anställda blir hans roll mer viktig. 

 

Respondenten försöker i den mån det går undanröja eventuella risker för intressekonflikter 

vid förändringar men om de uppstår anser han en öppen och rak dialog är det bästa sättet att 

hantera detta. 

Intervju 4  

Intervjun genomfördes den 22/12- 2015 med en manlig klinikchef inom landstinget, åldern på 

respondenten låg i åldersspannet 35-55 år. Denna person har varit på sin arbetsplats sedan 

2002 vilket blir 13 år och haft sin nuvarande position 2.5 år. När han tillfrågades vad han 

generellt ansåg viktigt vid en förändring svarade han; “Delaktighet! Det är A och O.” 

Förtroende  

Om variabeln förtroende säger respondenten inledningsvis att det självklart är viktigt, i 

synnerhet för de som vill implementera förändringen, alltså att de som ska driva en 

förändring framåt innehar förtroende hos andra. Dessutom säger han att förtroende till viss 

del hänger ihop med kommunikation; “om man har kommunicerat förändringar på rätt sätt 

så har man byggt ett förtroende”. De två variablerna förtroende och kommunikation kan på 

så vis sägas höra ihop då de utgör en del av varandra. “Förtroende kan byggas på olika sätt, 

ett sätt är att ha en öppen och transparent kommunikation” fortsätter chefen. Vidare på 

frågan om hur trovärdighet kan skapas svarar chefen att han är noga med att skapa 

delaktighet i den bemärkelsen att förändringsprocessen är transparent. Det anser han väldigt 

viktigt, att det är tydligt vad som initierat förändringen och bakomliggande orsaker osv. Att 

man är tydlig och ärlig från början ökar trovärdigheten menar han. Nära förknippat med detta 

går vi sedan vidare till kommunicera på ett öppet och tillgängligt sätt, vad chefen anser om 

detta. Han menar då att det gör man, det har med delaktighet att göra. dock vill han noga 

understryka här att “delaktighet innebär inte att man inte genomför förändringar eller går 

emot dem, man kan genomföra obekväma förändringar också, delaktighet innebär istället att 

man ges tillfälle att säga vad man tycker och ges möjlighet att förstå varför en förändring 

genomförs”. Att man som chef är ärlig och förhåller sig till sanning är därför viktigt vid en 

förändring enligt denna chef. Samtidigt som man agerar på ett ärligt sätt bör man ändå vara 

konsekvent och göra det som behövs säger chefen tilläggsvis, det är genom att vara 

konsekvent man också bygger förtroende, “man bygger på så sätt förtroende som ger möjliga 

förändringar över tid”.  
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En annan viktig del av förtroende bygger på respekt och hänsyn. Det menar även chefen är 

viktigt och säger att “man måste förstå medarbetarnas situation, återigen man måste vara 

ärlig och tydlig så att alla vet vad som gäller, samt vara noga att respektera att alla inte 

tänker precis som jag”. Jag frågar vidare om vikten av att lyssna, överlägga och diskutera där 

han återigen refererar till delaktighet och menar att det ingår i det. Dessutom saker som att 

visa uppskattning och support när något är bra instämmer han direkt i och menar att det 

absolut är viktigt.  

 

Vidare går vi in på orättvisor och belöningar, varpå det förstnämnda han svarar (lite komiskt) 

att “min inställning, som chef, är att livet och inte heller arbetslivet är inte alltid rättvist”. 

Jag bedriver inte verksamhet utifrån ett rättviseperspektiv utan vi bedriver verksamhet för att 

göra det så bra som möjligt för patienterna”. Han tillägger också att självklart ska ingen 

diskrimineras eller utnyttjas men beslut och förändringar styrs inte i första av rättvisa. “Alla 

ska ges samma möjlighet att vara delaktiga, det är så rättvisa säkerställs, att alla ska ges 

möjlighet att säga vad de tycker och påverka”. Utfallet kan således bli mer eller mindre 

rättvist säger han avslutningsvis. När det gäller belöningar vill han i första hand belöna de 

som är duktiga och gjort ett bra jobb. Han menar att detta ju egentligen är rättvist. Han menar 

vidare att självklart ska förutsättningar för olika avdelningar exempelvis vara rättvisa, dock 

måste man “som chef och ledare våga stå för att man gynnar dem som jobbar bra”.   

 

Avslutningsvis tar vi upp delegering, hur chefen ser på det vid förändring och han svarar att 

han brukar försöka delegera så mycket som möjligt även vid förändring. “Det innebär förstås 

att allt kanske inte blir precis som jag tänkt men det är inte nödvändigtvis dåligt”. Vidare 

menar han att vill man ha medarbetare som tar initiativ och driver förändring så måste man 

delegera och acceptera att man inte kan styra exakt hur förändringen blir. Jag frågar 

fortsättningsvis om han har accepterat detta och känner förtroende för de anställda och han 

svarar att ja det har han. Visst har det hänt att man misslyckats ett par gånger säger han men 

det kan rättas till efteråt. “I längden tror jag man tjänar på att ha medarbetare som känner att 

de har förtroende och som vågar misslyckas”. Självklart måste det diskuteras tillägger han 

men han står fast vid att detta förhållningssätt troligen är bättre i längden även om det 

kortsiktigt kan leda till vissa överraskningar.     

 

Kommunikation  

När vi fortsätter med variabeln kommunikation säger han inledningsvis att det absolut är 

viktigt. Hur han sedan arbetar med kommunikation och informationshantering är mest via 

avdelningscheferna menar han då han har en ledningsgrupp till vilken han förmedlar 

information. Sedan säger han också att han försöker vara så “synlig” han kan på exempelvis 

arbetsplatsträffar och liknande för att kunna ge förstahandsinformation till de anställda. Han 

försöker således vara personlig i den mån det går men det blir även en del traditionellt med 

mail och annat. Dessutom när vi talar om att föra en dialog poängterar han att ju större dialog 

desto mer viktigt blir det att vara närvarande, “är det större förändringar så ser jag till att 

vara närvarande”. Dessutom att det sker en återkoppling menar han är positivt.  
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Nästföljande fråga gäller hur chefen arbetar för att de anställda ska förstå, uppfatta och tolka 

budskapet i det chefen meddelar på ett bra sätt och på det svarar vår respondent att han inte 

direkt har någon medveten strategi för detta mer än att han försöker så gott det går att sätta 

sig in i de anställdas situation. Han säger fortsättningsvis att “medarbetare utan 

arbetsledande ansvar har av naturliga skäl en mindre bild i den organisation och miljö man 

verkar eftersom man har mindre tillgång till information”. Detta kräver därför att man 

förklarar så tydligt det går menar respondenten och poängterar igen vikten att sätta sig in i en 

annans situation och tillhörande förutsättningar.  

 

Avslutningsvis när vi kommer till tidpunkten för kommunikation, det vill säga när det är 

viktigt att kommunicera vid en förändring svarar chefen att “jag anser att man bör 

kommunicera så fort det finns information”. Han säger även att löpande under hela tiden är 

fördelaktigt men generellt så tidigt och så öppet som möjligt.  

Motstånd 

Det första respondenten svarar vid frågan hur han ställer sig till motstånd är att han främst 

försöker identifiera dem som är positiva vid en förändring, att lägga fokus och uppmuntra 

dem och använda dem som “lok” för förändringen. Han säger fortsättningsvis att de som är 

motståndare är mycket svårare att påverka och att de troligen kommer vara det oavsett vad 

han gör. Istället lyfter han dessa positiva medarbetare för att “få bort motståndet den vägen” 

med hjälp av de andra. Däremot menar han att motstånd absolut kan ha positiva sidor också, 

det kan nämligen leda till relevanta frågor samt “bromsa upp” en del så att man inte har för 

bråttom. Han instämmer även till frågan om detta kan ses som ett slags engagemang från de 

anställdas sida och belyser vikten av att fråga sig “men vänta nu, var detta så bra?”. När vi 

fortsättningsvis frågar honom vilket som är värst, de som gör motstånd eller de som inte är 

involverade alls svarar han att det nog faktiskt är de som inte är involverade alls.   

 

Vidare går vi in på ämnet kritik och hur vår respondent hanterar det, han säger inledningsvis 

att det kan vara känsligt förstås, men “det är viktigt att ha grundat förändringen ordentligt i 

sig själv så att man är trygg med varför den görs. Då går det lättare att hantera kritik och 

ifrågasättande”. Han säger också att kritik ibland kan kännas orättvis och kan vara svår att 

inte ta åt sig av, speciellt om de anställda inte ser helheten utan bara vissa delar. Det gäller 

som grund-förutsättning att vara förberedd själv och “det är viktigt att jag fått ställa mina 

frågor så att jag förstår varför förändringen ska göras”.  

 

Hur vår respondent sedan hanterar oro och osäkerhet kommer han igen tillbaka till att 

informera “öppet, ärligt och tydligt”. Han tillägger dessutom att oro och osäkerhet kan vara 

befogat, och då är det bättre att bekräfta det menar han. Att vara ärlig och säga “ja din oro är 

befogad, jag ska försöka hjälpa till och göra detta så bra som möjligt” istället för att bara 

släta över problemet. Generellt uppstår oro och osäkerhet ofta vid förändringar och då är det 

viktigt att låta saker ta tid samt att förbereda förändringen ordentligt och låta medarbetarna 
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processa för att minska oro. Vår respondent säger även att det är viktigt att själv reflektera 

över andras situationer för att bättre förstå sina anställda.  

 

Längre fram går vi vidare till ämnet acceptans och hur det skapas och respondenten nämner 

åter sin kommunikation och transparensen i den, samt att han försöker bygga ett förtroende 

litegrann hela tiden och det tar tid. Han menar vidare att det han specifikt säger vid en 

förändring då ses mer som en del i en process, “vi ska driva vår verksamhet på ett sätt där 

den utvecklas och förbättras hela tiden. Således att bygga en acceptans för förändring 

hänger ihop med hur man driver hela verksamheten.” Det hänger ihop med relationer 

exempelvis och det förtroende som skapas över tid. “Man måste jobba hårt med att få 

medarbetarna att förstå att förändringar, de sker hela tiden, så är det för alla.” Det är alltså 

bättre att jobba lite med acceptans hela tiden och inte isolera förändringarna från varandra 

menar han. Chefens kontra förändringens roll blir därmed mer kontinuerlig i vilket vår 

respondent tydligt samtycker till. Att försöka göra förändringar till en naturlig del av 

vardagen anser han förenklar situationen.  

 

Avslutningsvis diskuteras eventuell tystnad från de anställda, hur chefen uppfattar det. Han 

svarar att återigen måste saker få ta tid, “är en förändring oväntad är det troligt att det 

uppstår tystnad, det innebär på ett sätt att det behövs mer information”. Han tolkar således 

tystnad främst som en brist i information eller förståelse, men det kan också bero på var i 

processen man befinner sig. I början kan det vara mer förvirring än senare då man “gnuggat” 

samma saker ett tag. Till skillnad från tystnad kan förändringar även innebära konflikter vilka 

kan vara svåra att hantera. Respondenten menar då att det är viktigt att lyssna på alla så att 

alla får komma till tals, att alla får tala men ändå lyssna på sina kolleger när de pratar. Sedan 

blir tydlighet återigen viktigt, att som chef när man lyssnat på alla vågar säga “jag hör vad ni 

säger men nu blir det såhär”. Det går att återkoppla till rättvisa då vissa inte finner det 

rättvist, “men som tidigare nämnt vi opererar inte utifrån rättvisa, någonstans måste det 

komma ett beslut även om det kan vara svårt”.  

Analys  

Metod för analys  

I detta avsnitt avser vi kort beskriva hur strukturen för denna analys ser ut. Avsnittet är 

uppbyggt så att vi inledningsvis har arbetat med de sammanställningar vi gjort från våra 

transkriberingar och analyserat dessa utifrån teorin. Alla variabler har analyserats enskilt i 

en jämförande analys där respektive variabel diskuterats utifrån de olika respondenternas 

utsagor i intervjuerna. Då vår studie har en deduktiv ansats och således utgår ifrån teorin är 

det även litteraturen vi använt som driver denna analys och dess diskussion framåt. Vad som 

analyseras och diskuteras är eventuella skillnader, likheter och samband både 

respondenterna emellan och mellan det empiriska materialet och teorin. Det vill säga, skiljer 

sig det som teorin vi använt hävdar till det som våra resultat implicerar är det vi avser 

behandla i denna analys.  
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Jämförande analys  

Förtroende 

Förtroende för chefen kan enligt Mineo (2014) underlätta och ses som gynnsamt vid 

genomförandet av förändringar. Samtliga respondenter instämmer i det Mineo (2014) hävdar 

om att förtroende kan underlätta genomförandet av förändringar. En respondent säger ”det är 

naturligtvis A och O, har de inte förtroende för mig då kommer det att misslyckas. Men sedan 

är man ju inte hemma bara för att de har förtroende, sen måste man ju kunna genomföra den 

på ett vettigt sätt och få med de anställda i alla fall”. En annan föreslår att kommunikationen 

har en stor betydelse för byggandet av förtroende ” om man har kommunicerat förändringar 

på rätt sätt så har man byggt ett förtroende”, vidare säger denne att öppen och transparant 

kommunikation är mest gynnsamt för förtroendet. En annan respondent hävdar även att 

förtroende inte kan ”byggas över en natt” utan att det kräver kontinuerligt arbete. Hur 

cheferna i praktiken hanterar detta förtroendebyggande skiljer sig dock åt, en respondent 

hävdar att ett genuint intresse för människor är en viktig egenskap hos en chef för att skapa 

förtroende. En annan respondent föreslår istället att förtroende kan gynnas av att föra en 

dialog och diskussion med de anställda och ta del av deras tankar, åsikter och idéer. Han 

föreslår även att istället för att ”plantera” det positiva och värdeskapande förändringen för 

med sig få fram detta genom denna dialog med de anställda.    

 

Som vi tidigare förklarat är trovärdighet enligt Mineo (2014) en viktig del i variabeln 

förtroende. Mineo (2014) föreslår även att det finns flera olika aspekter som kan anses vara 

viktiga för att som chef uppfattas som trovärdig. Mineo (2014) hävdar att användandet av en 

öppen och tillgänglig kommunikation, ett kompetent och skickligt hanterande av de 

mänskliga och materiella resurserna samt ett konsekvent handlande kan öka på en chefs 

trovärdighet. Vidare föreslår Mineo (2014) att ärlig och sanningsenlighet ytterligare är två 

delar i att som chef framstå som trovärdig.   

 

I detta avseende är flera av våra respondenter samstämmiga och instämmer i det Mineo 

(2014) föreslår om att förtroende och trovärdighet är viktigt vid förändringsarbeten. De ger 

dock lite varierande uttryck för hur de i praktiken arbetar med att skapa denna trovärdighet. 

Flera förespråkar dock användandet av en tillgänglig kommunikation, vilket de säger sig göra 

genom att försöka variera sin kommunikation beroende på situation samt genom att försöka 

skapa en diskussion med de anställda och därigenom ta del av de anställdas tankar och idéer. 

En respondent hävdar att även om det ofta finns ett färdigt koncept för hur förändringen ska 

genomföras går det ofta att styra diskussionen och dialogen med de anställda åt det hållet, 

detta anser han underlättar genomförandet då de anställda känner en större delaktighet. Den 

respondent som avviker något från de andra är respondent 2 som säger sig lägga mest fokus 

på att förklara budskap då detta enligt honom har en positiv påverkan på trovärdigheten. Han 

är även tydlig med att hans trovärdighet gynnas likväl som genomförandet av förändringen av 

goda förberedelser, han pekar speciellt på det faktum att förändringarna är väl förberedda och 

även välförankrade både med nyckelpersoner och de anställda.  
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Mineo (2014) föreslår ytterligare att en del i att uppfattas som trovärdig som chef är att vara 

kompetent och skicklig i att koordinera de mänskliga resurserna. En av våra respondenter 

uttrycker något intressant vad gäller denna koordinering, han anser att det är viktigt med 

sammansättningen av den grupp av individer som ska arbeta med genomförandet av 

förändringen, vilket kan ses som koordinering av de mänskliga resurserna. Respondenten 

hävdar även att dynamiken i den grupp som ska arbeta med genomförandet av en förändring 

är viktig, och säger att detta är något han har i åtanke då han sätter samman gruppen. Hur 

respondenten i praktiken hanterar de mänskliga resurserna skulle eventuellt kunna ses som ett 

skickligt hanterande och följaktligen enligt Mineo (2014) eventuellt kunna ha en positiv 

påverkan på respondentens trovärdighet hos de anställda och indirekt ha en positiv påverkan 

på respondentens förtroende. Respondenten instämmer med Mineo (2014) då han säger att 

han tror hans förmåga att sätta samman en väl fungerande grupp som ska arbeta med 

förändringsarbeten kan öka trovärdigheten både för honom och förändringen som helhet. I 

praktiken hanterar respondenten koordineringen och gruppsammansättningen genom att 

försöka få med både individer som han vet fungerar bra vid förändringsarbeten och har något 

att bidra med, men även genom att få med någon individ som generellt sätt ofta är ”anti” eller 

motsträvig vid förändringar. Han säger” kan man omvända de som är mest motsträviga till 

förändringar i allmänhet och få med dem, kan man vara nästan säker på att resten hänger 

med”. 

 

Vidare ses en tydlig likhet mellan flera av respondenternas åsikt vad gäller förberedelsernas 

betydelse vid förändringsarbeten. Denna del kan sägas vara den del av förändringsprocessen 

där grunden läggs och således anses vara en viktig del av koordineringen av de resurser som 

finns till befogande. Respondenterna föreslår att förberedelser kan anses vara viktiga då det 

gör det lättare att besvara eventuella frågor från de anställda och föra fram nödvändig 

information för förändringsarbetet. En förklaring till denna likhet i respondenternas svar är att 

flera av dem har genomfört ett antal förändringsarbeten och därmed tagit vara och lärt sig av 

tidigare erfarenheter. De kan således ha haft liknande erfarenheter och alla kommit fram till 

att förberedelse var något som underlättade förändringsprocessen.  

 

Vad gäller att vara konsekvent i sitt handlande finns en viss skillnad mellan respondenternas 

åsikter, två av respondenterna anser att ett konsekvent handlande är viktigt medan en annan 

inte ser det på samma sätt. Denna respondent säger följaktligen att han inte är speciellt 

konsekvent i sitt handlande, ”jag är väldigt förändringsbenägen och anpassningsbar”, han 

anpassar således ledarskapet efter person och situation. Respondent 2 som anser konsekvent 

handlande är viktigt säger däremot att ”är man ärlig och tror på det man själv säger tror jag 

man blir ganska konsekvent. Som chef dessutom är det viktigt att veta vad man vill och 

verkligen ha tänkt igenom innan något startas, då är det lättare att hålla sig på en konsekvent 

linje”. Här är respondenterna således inte helt samstämmiga i sina svar utan det föreligger en 

klar avvikelse från en respondent. En förklaring till detta kan möjligen vara relaterad till hans 

ålder, han tillhör nämligen ålderskategorin yngre chef vilket eventuellt skulle kunna påverka 

hans ledarskap och ledarstil. Hans ålder bidrar till mindre erfarenhet och eventuellt en mer 

“modern” ledarstil än de andra respondenterna vilket eventuellt kan påverka hans uppfattning 

kring att vara konsekvent i sitt ledarskap. Skillnaden i åsikter skulle även kunna vara 



 
 

46 
 

relaterad till den specifika arbetsplats han arbetar på och de följaktiga krav och rutiner som 

ställs på hans ledarskap i den specifika kontexten. Vilket eventuellt skulle kunna bidragit till 

utvecklandet av en speciell ledarskapsstil, i hans fall att anpassa ledarskapet efter person och 

situation. Möjligheten att anpassa sig på detta sätt tror vi kan ha en koppling till antalet 

anställda. En mindre grupp är antagligen enklare att hantera på ett enskilt sätt medan i en 

större grupp kan det vara svårt att anpassa ledarskap efter varje anställd och situation, då blir 

ledarskapet kanske istället mer standardiserat och ett konsekvent agerande får mer betydelse.  

Som ovan nämnt hävdar Mineo (2014) att ytterligare en grundpelare i variabeln förtroende är 

att vara ärlig och sanningsenlig, här råder dock delade meningar mellan våra respondenters 

åsikter. En respondent säger ”man kan bara vara fullständigt ärlig inom de ramar man 

har”.  Han hävdar att det ibland finns bakomliggande orsaker som gör att han inte har 

möjlighet att delge de anställda all tillgänglig information eller ge den hela och fullständiga 

bilden. En annan respondent föreslår istället att “är man tydlig och ärlig från början ökar 

trovärdigheten”. Denne respondent är också noga med att uttrycka vikten av transparens i sin 

kommunikation för att på så sätt inte medvetet dölja något för de anställda, vilket således kan 

anses vara ett ärligt beteende. Både förtroende och trovärdighet är viktigt för honom i sin roll 

som chef. Vad denna skillnad bygger på är svårt att veta, men skulle eventuellt kunna bero på 

att respondenterna verkar på olika arbetsplatser och därmed agerar i olika kontexter med 

olika förutsättningar. Den respondent som hävdar att han inte alltid kan vara ärlig förklarar att 

det finns regler inom företaget som hindrar honom vilket har mest med företaget i sig att 

göra. Det behöver således inte vara en personlig skillnad i vad de två respondenterna själva 

anser utan snarare vad deras tjänster tillåter och inte tillåter.  

Mineo (2014) föreslår att ytterligare en viktig del för att som chef skapa förtroende handlar 

om att agera med respekt och hänsyn gentemot de anställda. Våra respondenter är eniga och 

instämmer i det Mineo (2014) föreslår om vikten av att agera med respekt och hänsyn. Mineo 

(2014) föreslår att en del i att visa respekt och hänsyn handlar om att visa support och 

uppskattning till de anställda samt att diskutera med dem gällande beslut. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) hävdar vidare att en annan viktig del för att visa respekt och hänsyn 

handlar om att se till andra individers intressen och behov och visa de anställda 

individualiserad uppmärksamhet och erkännande. Angående respekt och hänsyn är 

respondenterna klart samstämmiga, de har en likartad syn på respekt och hänsyn och anser att 

det är viktigt av olika anledningar. Flera av dem belyser de anställda och deras betydelse för 

en organisation varpå behandlingen av dem självklart blir viktig. En respondent uttrycker de 

anställdas betydelse på ett tydligt sätt vilket kan ses sammanfatta respondenternas 

gemensamma åsikt av de anställdas betydelse “respekt och hänsyn är viktigt då personalen är 

företagets främsta resurs”. En annan av våra respondenter uttrycker något likartat då han 

säger ”vilka förändringsprojekt man än driver finns det en mottagare av det man gör och 

oftast är det de anställda själva”. Hur respekt och hänsyn i praktiken hanteras av de olika 

respondenterna är bland annat att de försöker använda sig av mer av positiv feedback än 

negativ, i synnerhet vid en förändring, lyssna och diskutera för att skapa delaktighet samt att 

bemöta alla frågor på ett bra sätt då olika personer har olika bakgrund och förutsättningar. 

Utifrån detta kan en viss skillnad i den vardagliga praktiken observeras.  
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Varför respondenterna är så enade kring vikten av respekt och hänsyn kan till skillnad 

från resonemanget kring ärlighet och sanningsenlighet skulle eventuellt kunna förklaras mer 

av respondenterna egna personligheter. Respekt- och hänsynsfullt bemötande är troligtvis inte 

något som står bland arbetsuppgifterna för en chef utan kan ses mer som ett 

personlighetsdrag, som man antingen väljer att ge uttryck för eller inte.  

 

Ytterligare en viktig aspekt av förtroende som Mineo (2014) lyfter fram är att agera på ett 

ärligt och rättvist sätt. Två av respondenterna kan här beskrivas vara av samma åsikt då 

de hävdar att förändringar alltid innebär en viss orättvisa samt att arbetslivet i allmänhet inte 

alltid är rättvist. Detta skulle enligt Mineo (2014) eventuellt kunna innebära att förändringar 

överlag har en negativ påverkan på chefens förtroende. En av respondenterna säger vidare att 

förändringar innebär att ”vissa får det bättre och andra får det sämre ur deras synvinkel”. 

Han tillägger att det är lätt att lägga mer energi på de man anser gör ett bättre jobb så de trivs 

än de som presterar sämre, vilket kanske gynnar företagets som helhet men kan upplevas som 

orättvist för individen. Även en annan respondent instämmer i detta och pekar på att det inte 

är alla beslut som fattas utifrån ett rättviseperspektiv då han hävdar att det som chef ofta är 

svårt att alltid vara hundra procent rättvis, ”livet är inte alltid rättvist och så inte heller 

arbetslivet”. Utifrån detta kan man tänka sig att somliga anställda uppfattar förändringar som 

orättvist vilket enligt Mineo (2014) skulle kunna ha en negativ påverkan på förtroendet för 

chefen hos de anställda som känner sig orättvist behandlade. Det verkar dock inte som att 

respondenterna uppfattar detta som något negativt utan ser detta som en konsekvens av 

förändringar i allmänhet. De menar att en viss orättvisa “måste” få förekomma vid 

förändringsarbeten för att kunna agera effektivt och lägga resurser och energi på de som kan 

gynna företaget som helhet. En orsak till att chefernas åsikter skiljer sig från det Mineo 

(2014) föreslår skulle eventuellt kunna bero på att de arbetar i en “levande” organisation där 

hänsyn måste tas till effektivitet och uppsatta mål medan Mineo (2014) endast behöver 

fokusera på hur förtroende bäst byggs enligt teorin. Mineo (2014) hävdar även att rättvisa 

belöningar är viktigt för att som chef framstå som rättvis, vilket indirekt kan påverka dennes 

förtroende. Vad gäller belöningar iakttogs något intressant i intervjuerna med våra 

respondenter, alla var nämligen eniga om att belöningar i vanlig bemärkelse inte är något 

företagen använde sig av. Då våra respondenter arbetar inom olika verksamheter och 

organisationer kan denna avvikelse från teorin inte sägas påverkas av bransch utan troligtvis 

beror detta på att våra chefer agerar i Sverige medan Mineo (2014) eventuellt utgår från ett 

mer internationellt perspektiv där belöningar eventuellt förekommer oftare.  

 

Jönsson och Strannegård (2009) hävdar att förtroende kan ses som motsatsen till kontroll, det 

vill säga att lita på någon. Jönsson och Strannegård (2009) föreslår även att delegering och en 

känsla av att inte ständigt behöva övervaka de anställda tyder på ett förtroende. Vad gäller 

delegering ser vi en tydligt positiv inställning bland våra respondenter. Flera menar att det är 

nödvändigt och ger olika uttryck till varför det är viktigt. En respondent säger bland annat att 

”man kan inte driva förändringar från toppen”, han föreslår vidare en sammansättning av en 

grupp individer som ska arbeta med genomförandet av förändringen. Enligt Jönsson och 

Strannegård (2009) skulle detta hanterande kunna ses som delegering och således eventuellt 

kunna ha en positiv påverkan på förtroende. Respondenterna är således eniga och föreslår att 
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delegering vid förändringsarbeten är att föredra trots det faktum att det inte alltid blir som 

planerat från början. Mellan respondenterna råder dock delade meningar kring hur denna 

delegering bäst genomförs i praktiken. En metod som en av respondenterna använder sig för 

att hantera detta är att följa upp och mäta för att säkerställa att det som man avser göra 

verkligen blir gjort. En annan respondent avviker märkbart från de andra då han hävdar att 

vissa typer av förändringar kräver full kontroll då de behöver fungera felfritt från början, 

tillskillnad från de andra kan han därför inte delegera vid dessa typer avförändringar. Enligt 

Jönsson och Strannegård (2009) skulle det också innebära ett mindre förtroende till de 

anställda då han inte litar på att de kan göra det rätt. Överlag är de olika respondenterna alltså 

av samma åsikt vad gäller delegering utom den nyss beskrivna avvikelsen, denna skillnad ser 

vi främst förklaras utav respondentens ålder och erfarenhet och inte utav den bransch i vilken 

respondenten agerar. Respondenten i fråga tillhör ålderskategorin yngre chef (<35) och har 

väsentligt mindre erfarenhet av chefsrollen än de två respondenter som agerar inom samma 

typ av verksamhet och som istället trycker på vikten av delegering.   

 

När det kommer till generella åsikter om variabeln förtroende ser vi en tydlig likhet mellan 

våra respondenter. De är alla överens om att förtroende förenklar en förändringsprocess och 

samtliga hävdar även att det är viktigt att lyssna på och ta del av de anställdas tankar och 

åsikter. Samtliga respondenter föreslår att förtroende är oerhört viktigt och betydelsefullt inte 

minst vid förändringsarbeten, utifrån vår studie vill vi också påstå att det verkar vara den 

mest betydande faktorn. Ytterligare en intressant aspekt var att en respondent föreslog att 

förtroende har en nära koppling till kommunikation och kan sägas följas åt, god 

kommunikation skulle således kunna påverka förtroendet positivt.  

 

Ytterligare en intressant iakttagelse som är värd att nämna är det faktum att en respondent var 

väldigt tydlig i sin åsikt vad gäller vikten av att anpassa ledarskapet efter person och situation 

för att bygga förtroende hos de anställda. Han hävdar att ledarskapet bör anpassas utifrån 

person och situation i en mängd olika delar i ledarskapet, däribland hur han kommunicerar, 

hur konsekvent han är i sitt handlande samt hur han använder sig av feedback.  

 

Det finns en hel del åsiktsskiljaktigheter mellan våra respondenter och teorin, detta skulle 

eventuellt kunna bero på var de verkar, forskarna som agerar på den teoretiska arenan och 

våra respondenter agerar i en ”verklig” praktisk kontext. Forskare som exempelvis Mineo 

(2014) behöver endast ta hänsyn till vad som kan anses bäst enligt teorin medan våra 

respondenter måste ta hänsyn till andra aspekter såsom lönsamhet och effektivitet.  

Kommunikation  

Respondenterna i denna studie är samstämmiga vad gäller kommunikationens betydenhet vid 

förändringsarbeten, och menar att kommunikationen är av stor betydelse vid 

förändringsarbeten. En respondent säger bland annat att kommunikationen “är det absolut 

viktigaste”, en annan säger att kommunikation är en “nyckelgrej” och en tredje föreslår att 

kommunikation skapar delaktighet som kan underlätta genomförandet. Följaktligen kan man 

utgå ifrån att respondenterna är överens om att kommunikation är av avgörande betydelse vid 



 
 

49 
 

förändringsarbeten oavsett förändringens omfattning eller innehåll. Att respondenterna 

representerar olika branscher och besitter olika mycket erfarenhet av chefsposten gör att man 

även kan utgå från att kommunikationen har en avgörande betydelse vid förändringsarbeten, 

oavsett bransch och erfarenhet hos chefen.    

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) likt Ahrenfelt (2013) hävdar att kommunikation är en 

flervägsprocess och dialog, till skillnad från information som anses vara en envägsprocess 

och monolog. Respondenterna är av samma åsikt och instämmer med det Kaufmann och 

Kaufmann (2010) och Ahrenfelt (2013) föreslår om att kommunikation är en flervägsprocess. 

Det finns en tydlig samstämmighet kring att det är viktigt att skapa möjlighet för de anställda 

att uttrycka sina tankar, åsikter och idéer för att skapa en dialog. En respondent säger något 

intressant vad gäller betydelsen av att se kommunikation som en flervägsprocess, ”man 

brukar säga att man har två öron och en mun, och därför ska man lyssna dubbelt så mycket 

som man pratar”. Det råder dock ingen fullständig enighet respondenterna emellan kring hur 

denna dialog ska föras och hanteras i praktiken. Exempelvis förslår en respondent att han 

arbetar i en stor organisation vilket skapar svårigheter att själv föra denna dialog med de 

anställda, han föreslår istället att det bästa sättet att kommunicera är att gå via andra chefer 

som är närmare de anställda för att möjliggöra en dialog med ömsesidiga återkopplingar. En 

annan respondent framhäver istället vikten av arbetsklimatet för att skapa förutsättningar för 

en fungerande kommunikation och förandet av en dialog. Han hävdar att arbetsklimatet 

skapar förutsättningar genom att de anställda vågar prata och uttrycka sig vilket han föreslår 

underlättas av om de anställda inte har för mycket respekt för chefer och andra kollegor. 

Ytterligare en respondent är dock av åsikten att dialogen vid förändringsarbeten kan föras till 

viss del utan hans personliga närvaro, men att ju större förändring och ju fler inblandade ju 

viktigare blir hans personliga närvaro.  Även utifrån variabeln kommunikation hävdar 

respondenten som är i ålderskategorin yngre chef (<35) att han varierar sitt ledarskap 

beroende på person och situation, och säger även att han inte är konsekvent i sin 

kommunikation, ”Jag är ingen konsekvent människa jag gör olika”. Denna skillnad i 

hantering skulle eventuellt kunna förklaras av att respondenterna agerar i olika verksamheter 

och har olika antal anställda, vilket ställer olika krav på kommunikationen.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) definierar kommunikation som en “process där en person, 

grupp eller organisation (sändare) överför en typ av information(budskap) till en annan 

person, grupp eller organisation(mottagare), och där mottagaren/mottagarna får en viss 

förståelse för budskapet” (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s.392). Även Ahrenfelt (2013) 

instämmer i det Kaufmann och Kaufmann (2010) föreslår om att en del i kommunikation 

handlar om att innehållet i det som sägs måste bli förståeligt för motparten. Det råder enighet 

hos respondenterna då de instämmer i det Kaufmann och Kaufmann (2010) och Ahrenfelt 

(2013) föreslår om att det är viktigt att budskapet och innehållet i det som kommuniceras vid 

förändringsarbeten måste bli förståeligt för motparten. Respondenterna kan även sägas ha 

liknande metoder för att kontrollera att de anställda förstått budskapet på ett korrekt sätt. 

Flera av respondenterna förespråkar nämligen användandet av kontrollfrågor som metod för 

att hantera detta i praktiken. Det finns även en tydlig enighet kring att denna kontrollfråga 

inte ska ställas som en ja och nej fråga utan mer ställas så att de anställda får upprepa vad 
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som sagts och upprepa innebörden av innehållet i budskapet, så som ”inser du vad detta 

betyder?”. Detta innebär att respondenterna är eniga kring vikten av att de anställda förstår 

budskapet i det som kommuniceras vid förändringsarbeten, vilket eventuellt kan bero på 

tidigare erfarenheter. Eftersom de anställda mest troligt inte gör fel med flit, kan en orsak till 

fel och misstag vara brist i kommunikationen vilket gör att kommunikationen blir oerhört 

viktig för att undvika onödiga fel och misstag.  

 

Det råder delade meningar i forskarvärlden kring vilken typ av kommunikation som är mest 

fördelaktig vid förändringsarbeten. Voica och Vasile (2013) hävdar att användandet av 

personlig eller icke-personlig kommunikation inte har någon större effekt på utfallet medan 

Aarum Andersen (2005) hävdar att det har betydelse samt att användandet av personlig 

kommunikation kan komma att bli allt viktigare i framtiden. Respondenterna är dock av 

samma åsikt vad gäller detta och anser att personlig kommunikation generellt sätt är att 

föredra vid förändringsarbeten. Bland annat säger en respondent, “Jag tror att personlig 

kommunikation är otroligt viktigt”. Det råder även viss samstämmighet hos respondenterna 

kring att denna personliga kommunikation i många fall kan vara svår att genomföra på ett 

önskvärt sätt, respondenterna uppger bland annat att tiden inte alltid räcker till vilket gör att 

återkopplingen och den personliga kommunikationen kan bli bristfällig. Följaktligen skulle 

man säga att respondenterna är överens med Aarum Andersen (2005) om att personlig 

kommunikation är att föredra vid förändringsarbeten, men att de ser svårigheter att i 

praktiken genomföra detta på ett önskvärt sätt. Denna skillnad kan eventuellt bero på att 

respondenterna agerar i levande organisationer medan Aarum Andersen (2005) enbart ser till 

vad som är att föredra i teorin. Då respondenterna är relativt samstämmiga skulle man kunna 

utgå från att personlig kommunikation är att föredra vid alla typer av förändringar och i alla 

typer av verksamheter. Däremot skapar den levande organisationen svårigheter att genomföra 

detta i praktiken, mycket på grund av begränsade resurser vilket lyfts fram som en viktig 

orsak till den bristande personliga kommunikationen hos flera av respondenterna. Flera av 

respondenterna uttrycker dock och ger exempel på hur de i den mån det går försöker hantera 

denna personliga kommunikation i praktiken. En av respondenterna säger dock att för att 

skapa en dialog med de anställda använder han sig i praktiken av företagets mötesstruktur 

som består av morgonmöten på respektive avdelning samt veckomöten mellan de olika 

avdelningarna. En annan respondent säger istället att han agerar i en stor organisation där det 

enligt respondenten är ”praktiskt omöjligt” att föra personlig kommunikation med alla 

anställda, han förslår istället att bästa hanteringen är att gå via andra chefer som i sin tur får 

förmedla viktig information till sina respektive anställda vid förändringsarbeten.  

 

Ytterligare en viktig aspekt kring hur kommunikationen sker lyfter Ahrenfelt (2013) fram, 

han föreslår att det finns två sätt att kommunicera med de anställda, antingen genom att ha en 

mer försvarande ställning eller genom att försöka ta del av de anställdas tankar och 

funderingar. Då det råder enighet hos respondenterna av vikten av att föra en dialog med de 

anställda där de anställda får komma till tals och föra fram sina tankar, åsikter och idéer 

skulle man kunna utgå från att respondenterna anser att användandet av en mer öppen dialog 

där man tar del av de anställdas tankar, åsikter och idéer är att föredra vid förändringsarbeten. 

Då respondenterna är samstämmiga skulle man kunna utgå från att en mer öppen 
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kommunikation där anställda får uttrycka är den mest fördelaktiga kommunikationstypen vid 

förändringsarbeten. Ytterligare något intressant föreslår respondent 4, han menar att 

reflektion kring de anställdas tankar kan öka på förståelsen för dem och deras situation. Detta 

skulle således kunna tyda på att denna kommunikations typ kan anses vara fördelaktig i 

ledarskapet i flera situationer än enbart förändringsarbeten, samt ha en mänsklig eller social 

sida där cheferna genuint bryr sig om de anställda och deras situation och inte enbart ser dem 

som anställda utan även individer. 

 

Som vi tidigare varit inne på har olika kommunikationskanaler olika informationsfyllighet 

enligt Kaufmann och Kaufmann (2010). En dialog kan exempelvis anses ha en högre grad av 

fyllighet än ett mail. Dessutom menar även Aarum Andersen (2005) att en personlig 

kommunikation kan komma att spela större roll i framtiden. I detta avseende är 

respondenterna är inte fullständigt av samma åsikt men är eniga kring att tydlighet i 

kommunikationen är viktig. En respondent uttrycker därpå “tydlighet är precis som jag A och 

O,… mina anställda må tycka jag är dryg men jag måste veta att vi verkligen förstår 

varandra”, han föreslår även att användandet av flertalet olika kommunikationskanaler kan 

underlätta detta. En annan respondent är dock inte av samma åsikt och säger att han vid 

förändringar främst använder sig av icke- verbala kommunikationskanaler i form av mejl och 

intranät. Respondenten instämmer dock i vad föregående respondent hävdat då han 

egentligen anser verbal kommunikation är att föredra, men säger att den geografiska 

spridningens gör det ”praktiskt omöjligt, åtminstone för mig”. Han presenterar vidare ett 

förslag på förbättring för bekymret som möjliggör mer personlig kommunikation; ”oftast 

bäst att gå via andra chefer och få de att använda personlig kommunikation gentemot sin 

personal”.  Således ses en viss samstämmighet kring att personlig kommunikation är att 

föredra vid förändringsarbeten men att det finns svårigheter att genomföra det i praktiken. 

Svårigheterna kan bland annat bero på organisationens storlek eller förändringens omfattning. 

Följaktligen skulle respondenten utifrån det Kaufmann och Kaufmann (2010) förslår 

förespråka användandet av kommunikationskanaler med högre informationsfyllighet vid 

förändringsarbeten. Detta kan tyda på att en tydlig och informationsrik kommunikation är 

viktigt vid förändringsarbeten, eventuellt för att undvika missförstånd och eventuella fel och 

misstag under förändringsarbetet.  

 

Ytterligare en intressant aspekt var att en av respondenterna i stor grad säger sig använda 

PowerPoint presentationer som kommunikationskanal vid förändringsarbeten. Enligt vad 

Kaufmann och Kaufmann (2010) föreslår om olika kommunikationskanalers 

informationsfyllighet kan användandet av PowerPoint vid en första anblick ses som en 

kommunikationskanal med låg informationsfyllighet, då man eventuellt uppfattar den som en 

formell presentation i skriftlig form. Efter lite funderande kan dock PowerPoint ses som en 

kommunikation med hög informationsfyllighet då PowerPoint presentationer kan sägas täcka 

in flera olika kommunikationskanaler samtidigt.  PowerPoint presentationer innehåller både 

skriftlig kommunikation i form av presentationsbilder eller “slides” som enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) kan sägas ha låg informationsfyllighet. Dock inkluderar PowerPoint även 

en person som presenterar dessa ”slides” med levande tal, vilket enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) anses ha hög informationsfyllighet. Man skulle även kunna säga att 
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PowerPoint presentationer täcker in kommunikationskanalerna samtal ansikte och ansikte och 

skapar möjlighet till diskussionsgrupper, eftersom den som presenterar (chefen) och åhörarna 

(de anställda) är i samma rum vilket öppnar upp för samtal och diskussion. Vilket således 

skulle innebära att PowerPoint presentationer skulle kunna sägas vara en 

kommunikationskanal med hög informationsfyllighet.  

 

För att anställda inte ska känna sig påhoppade eller överrumplade menar Voica och Vasile 

(2013) att det är en god idé att kommunicera med de anställda i god tid vid ett 

förändringsarbete. Här ser vi tydligt en skillnad mellan respondenterna, en belyser bland 

annat vikten av att se till den specifika situationen, en del individer kan behöva mer tid menar 

han. En annan respondent menar istället att den mest betydelsefulla kommunikationen är den 

som förs kontinuerligt under förändringsprocessen. En tredje respondent svarar i likhet med 

den första att “jag anser att man bör kommunicera så fort det finns information”. Han säger 

även att löpande kommunikation under en förändringsprocess är fördelaktigt men generellt så 

tidigt och så öppet som möjligt är det bästa.  

Motstånd  

Som vi tidigare beskrivit hävdar Ahrenfelt (2013) att motstånd vid förändringsarbeten kan 

tyda på engagemang för organisationen och förändringen hos de anställd. Att motstånd ofta 

förekommer vid förändringar är respondenterna relativt eniga kring, vilket följaktligen enligt 

Ahrenfelt (2013) skulle kunna tyda på engagerade anställda. En kommentar om fenomenet 

motstånd är att det är “bättre att det blir en reaktion än inget alls”, ett annat uttryck är att 

“motstånd absolut kan ha positiva sidor också, det kan nämligen leda till relevanta frågor 

samt “bromsa upp” en del så att man inte har för bråttom” vilket tyder på en ganska positiv 

inställning om från respondenterna.  Respondenterna är även överens om att motstånd är 

något som måste hanteras men har något varierade sätt att hantera det i praktiken vid 

förändringsarbeten. En respondent menar att diskussion är viktig medan en annan menar att 

det gäller att fokusera på att jobba med de anställda som är mest motståndskraftiga vid 

förändringar, han menar att dessa kan omvändas kan stor nytta dras av dem i 

förändringsprocessen. Det skulle således kunna bli en positiv drivkraft istället för motstånd. 

Ytterligare en “taktik” för att hantera detta motstånd föreslår en respondent är att tänka till 

innan och förbereda “svar på tal” på det eventuella motstånd som uppkommer. En intressant 

observation som skiljer från vår ursprungliga tro är det faktum att respondenterna överlag inte 

ser på motstånd som negativt utan även ser en viss nytta med det. Samt att alla ger uttryck för 

hur det positiva med motståndet ska kunna nyttjas i praktiken vid förändringsarbeten. Flera 

respondenter föreslår bland annat att motstånd och kritik är betydligt bättre än ingen reaktion 

alls, att anställdas motstånd kan generera i nya infallsvinklar samt att motstånd i vissa fall kan 

få ledare och chefer att bromsa upp och inte gå för fort fram.  

 

Bailey och Raelin (2015) hävdar att “change can be scary”, vilket ofta innebär en känsla av 

osäkerhet hos de anställda vid förändringsarbeten. Kaufmann och Kaufmann (2010) 

instämmer i den osäkerhet som ofta uppstår vid förändringar och pekar på att anställda kan 

uppleva förändringar som ett hot mot sin egen nytta i organisationen.  
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Även här ser vi en klar samstämmighet bland våra respondenter som alla instämmer i att det 

ofta förekommer oro och osäkerhet vid förändringar, “bara ordet förändring har en tendens 

att skapa oro och osäkerhet hos de anställda”. Flera av respondenterna är även eniga kring 

att kommunikation är viktigt för hantera denna oro och osäkerhet dock framhäver de olika 

kommunikationssätt för denna hantering. Att prata och förklara beskriver en respondent vara 

viktigt, medan en annan är noga med att informera “öppet, ärligt och tydligt”. Han är således 

noga med att vara ärlig mot de anställda även om deras oro är befogad. En annan respondent 

menar istället att det viktiga i kommunikationen är att framhäva det positiva förändringen för 

med sig samt försöka omvända det negativa till något positiva, och försöka måla upp en bild 

av den totala förändringen och det värdeskapande den för med sig.  

 

Ytterligare en intressant tanke som en respondent lyfter fram är det faktum att det vid 

förändringar ibland kan uppstå egen osäkerhet. Vidare menar han att det inte alltid är till det 

negativa att visa denna osäkerhet då han menar att det kan få de anställda att växa, ”måste 

kunna visa som förändringsledare att man inte är klar på alla delar att man inte behärskar 

allt, utan man behöver deras hjälp för att nå ett bra resultat.”. Detta skulle således kunna 

bidra till ytterligare engagemang och drivkraft från de anställda.  

 

Motstånd kan även sägas innefatta acceptans eller bristen på det. Aarum Andersen (2005) 

hävdar att ju högre förtroende som finns för ledningen ju större är chansen att de anställda 

accepterar de beslut som dessa fattar. I detta område har vi observerat en påtaglig skillnad 

bland respondenternas svar. Det är främst en respondent som avviker från de andra då han 

inte anser sig behöva arbeta med att skapa acceptans gentemot en förändring då han menar att 

de anställda är vana med ständiga förändringar. Å andra sidan överensstämmer han med 

Aarum Andersen då han menar att om de anställda känner förtroende är chansen större att de 

tror på det han försöker förändra. Denna syn skiljer sig från de andra respondenterna som 

menar att acceptans är en del av förtroende och något de arbetar med under en 

förändringsprocess. En menar att det bästa sättet att skapa acceptans är att vara tydlig och 

transparent i sin kommunikation. Han betonar också att det tar tid att bygga ett förtroende och 

därmed skapa en acceptans. En annan förklarar att hans ansvar att skapa acceptans beror på 

förändringen i sig, vilken typ av förändring det är och vilken nytta den för med sig. Är det 

tydligt att förändringen innebär en förbättring blir hans roll mindre då de anställda enklare 

kan förstå och uppfatta det positiva, det vill säga mindre arbete med acceptans blir 

nödvändigt.  

 

Något som också kan kopplas till acceptans är tystnad, vilket inte nödvändigtvis betyder 

acceptans för förändringen enligt Kaufmann och Kaufmann (2010). Tystnad kan istället 

betyda motstånd och passiv acceptans. Vad gäller detta svarar våra respondenter mycket 

likartat och menar att tystnad inte är något önskvärt vid en förändring, “tystnad är egentligen 

det sämsta som kan hända”. Dessutom menar en respondent att tystnad kan tolkas som brist 

på information “är en förändring oväntad är det troligt att det uppstår tystnad, det innebär 

på ett sätt att det behövs mer information”. I början av en förändring kan det vara lite mer 

naturligt säger han men är det dessutom i tystnad i slutet kan det tyda på något slags problem 
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i kommunikationen. Denna likhet tror vi kan förklaras av att tystnad kan skapa en egen 

osäkerhet hos chefen, både vad gäller de anställdas uppfattning och förändringen. 

 

Jönsson och Strannegård (2009) menar på att olika intressenter ofta har olika mål och 

intressen, vilket kan skapa konflikter rörande innehållet i en förändring. De hävdar vidare att 

dessa intressekonflikter i många fall kan vara en grogrund för eventuellt motstånd (Jönsson 

och Strannegård, 2009). Ahrenfelt (2013) hävdar att det är viktigt att lyfta konflikter i ett 

tidigt skede innan de växt och blivit för stora, vilket även skulle kunna undanröja risken för 

eventuellt motstånd som i annat fall skulle kunna uppstå. Respondenterna är eniga och 

instämmer till fullo i de Ahrenfelt (2013) hävdar om att det är viktigt att lyfta och hantera 

konflikter i ett tidigt skede. Vilket följaktligen skulle kunna innebära att respondenterna 

undanröjer risken för och undviker uppkomsten av konflikter och följaktigt motstånd som i 

annat fall kunnat uppstå vid förändringsarbeten. Denna likhet i åsikter kring hanteringen av 

konflikter skulle eventuellt kunna bero på att respondenterna genom erfarenhet upptäckt att 

detta är det lämpligaste sättet att hantera konflikter vilket kan anses bekräfta det som 

Ahrenfelt (2013) hävdar i teorin. Det råder även enighet hos cheferna kring hur konflikter i 

praktiken ska hanteras och de förslår att kommunikationen är av stor betydelse, samt förandet 

av en rak och öppen dialog där alla får möjlighet att uttrycka sig och förklara sin egen syn på 

saker och ting. Således är hanterandet av konflikter en aspekt vid förändringar där enighet 

råder mellan alla respondenter och således en hantering som skulle kunna anses vara viktigt 

att beakta vid alla typer av förändringar, verksamheter och sammanhang.  

 

Slutligen en intressant aspekt att reflektera över är det som flera av respondenterna säger 

angående klagomål från olika anställda. De anser sig nämligen i viss mån veta vilka anställda 

som framför kritik som är värd att lyssna på och beakta och vilka anställda som enbart 

kritiserar för att höras, där kritiken är utan relevans. Detta skulle eventuellt kunna spara tid 

och underlätta för cheferna vid förändringsarbeten då de inte behöver vara lika öppna för alla 

anställdas åsikter och synpunkter. Risken finns dock att de anställda vars åsikter och input 

cheferna inte är lika öppna för kan uppfatta sig som orättvist behandlade. Denna känsla av 

orättvisa skulle eventuellt kunna bidra till att de anställda som inte känner att de får gehör och 

gensvar från cheferna känner sig mindre betrodda och delaktiga i förändringsprocessen, vilket 

eventuellt skulle kunna ha en negativ påverkan på deras engagemang och involvering 

förändringsprocessen (Ahrenfelt, 2013). Denna selektion av de anställdas åsikter och input 

skulle även kunna leda till att cheferna går miste om information som eventuellt skulle kunna 

nyttjats i förändringsprocessen på grund av förutfattade meningar (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). 
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Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien resulterat i utifrån studiens forskningsfråga och 

syfte.  

 

En generell slutsats vi dragit om förtroendets påverkan vid förändringsarbeten är att det av 

våra respondenter anses vara viktigt då de anser att förtroende underlättar genomförandet av 

förändringsprocessen. Dessutom föreslår respondenterna att förtroende har en nära koppling 

till kommunikation, de anser nämligen att god kommunikation kan underlätta byggandet av 

förtroende.  Respondenterna är således eniga med det Mineo (2014) och Aarum Andersen 

(2005) föreslår om att förtroende kan underlätta ledarskapet och genomförandet av 

förändringsarbeten.  

 

Ytterligare en slutsats vi dragit är att konsekvent handlande inte alltid har högsta prioritet vid 

byggandet av förtroende. Här råder dock en skillnad respondenterna emellan hur de hanterar 

just detta, vissa anser att konsekvent handlande är viktigt medan andra förespråkar ett mer 

situationsanpassat ledarskap. Utifrån respondenternas utsagor har vi dragit slutsatsen att 

skillnaden kan bero på chefens ålder och erfarenhet. Mineo (2014) hävdar att konsekvent 

handlande kan ses som en del av trovärdighet vilket indirekt skulle kunna påverka en chefs 

förtroende. Ålder och erfarenhet hos respondenterna kan således eventuellt påverka hur väl 

de överensstämmer med det Mineo (2014) föreslår och följaktligen kan ålder och erfarenhet 

eventuellt påverka en chefs trovärdighet.  

 

Vi har även kunnat dra slutsatsen att ärlighet är viktigt vid byggandet av förtroende. Denna 

uppfattning delades av samtliga av våra respondenter och visar således på att ärlighet kan 

påverka en chefs förtroende och följaktligen få betydelse vid ett förändringsarbete. I detta 

avseende är våra respondenter av samma åsikt som Mineo (2014) som även han hävdar att 

ärlighet är en viktig ingrediens i förtroende, Mineo (2014) sträcker sig så långt att han 

föreslår att ärlighet är en grundpelare i förtroende. Det faktum att respondenterna 

överensstämmer med teorin ger ytterligare stöd för den slutsats vi dragit utifrån våra analyser 

av de intervjuer som genomfördes.  

 

En annan betydelsefull slutsats är att bemötande med respekt och hänsyn kan vara 

fördelaktigt vid byggandet av förtroende. Studiens respondenter var alla överens om detta, en 

respondent sa bland annat att “de anställda är företagets viktigaste resurs”, vilket visar på 

deras betydelse vid förändringsarbeten. Även här är respondenterna eniga med det Mineo 

(2014) föreslår, vilket ger ytterligare stöd för den slutsats vi dragit.  

 

Ytterligare en slutsats vi dragit angående chefers hanterande är att rättvisa inte alltid har 

högsta prioritet. Angående detta hävdar våra respondenter att det inte alltid finns möjlighet av 

olika anledningar att agera helt rättvist. De föreslår att det kan handla både om sekretess och 

företagshemligheter men även på grund av effektivitet och lönsamhet. Denna syn på rättvisa 

skulle enligt Mineo (2014) eventuellt kunna påverka förtroendet och i sin tur ha en negativ 
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påverkan på genomförandet av förändringsarbeten. Intressant här är att våra respondenter inte 

är i enighet med teorin, vilket skapar förutsättning för vidare studier.  

 

En annan slutsats vi kunnat dra om förtroende är att delegering av våra respondenter anses 

vara viktigt då det kan visa på förtroende samt gynna skapandet av det. Följaktligen kan 

delegering av arbetsuppgifter vid ett förändringsarbete underlätta genomförandet samt bidra 

till ökat förtroende för chefen. Att kunna delegera är enligt Jönsson och Strannegård (2009) 

ett tecken på förtroende då det visar på motsatsen till att som chef ständigt ha kontroll. Detta 

tecken på förtroende från chefens sida kan även öka förtroendet till chefen och således gynna 

en förändringsprocess då de anställda kan känna sig mer betrodda av chefen.  

 

En slutsats vi kan dra är att genomförandet av kommunikation är något våra respondenter 

lägger stor vikt vid och anser vara avgörande för utfallet av ett förändringsprojekt. Hur de 

hanterar detta är både genom personlig och icke-personlig kommunikation, dock menar flera 

av dem att de föredrar att kommunicera personligt via exempelvis en dialog eller att på annat 

sätt personligen närvara i den mån det är möjligt. Detta kan relateras till vårt syfte som avsåg 

beskriva och analysera hur chefer hanterar just genomförandet av kommunikation. Vikten av 

personlig kommunikation är något bland annat Aarum Andersen (2005) intresserat sig för 

som menar att det spela en större roll i framtiden, respondenterna är även de av denna åsikt då 

de föredrar personlig kommunikation då det är möjligt. I och med detta skiljer sig 

respondenterna en aning från vad Voica och Vasile (2013) hävdar nämligen att det inte spelar 

någon roll för utfallet om kommunikationen är personlig eller inte. Detta gör också att det kan 

bli relevant att forska vidare om detta.    

 

En generell slutsats vi kan dra om variabeln motstånd är att det enligt våra respondenter ofta 

förekommer vid förändringsarbeten, det är således inte något ovanligt. Däremot kan vi också 

konstatera med viss förvåning att respondenterna inte ansåg att motstånd vid 

förändringsarbeten enbart är negativt, utan samtliga ger uttryck för motståndets positiva sidor 

samt hur det kan nyttjas i praktiken vilket studien avsåg undersöka. Cheferna 

överensstämmer således med Ahrenfelt (2013) som menar att motstånd kan vara något 

positivt vid ett förändringsarbete.  

 

En annan slutsats vi dragit om motstånd är att det kan vara fördelaktigt att involvera anställda 

som ofta är motsträviga vid förändringsarbeten. Respondenterna hävdar nämligen att stor 

nytta kan dras av dessa då de ofta har en positiv påverkan på de andra anställda vad gäller 

förändringsarbetet. Även här finns en viss likhet med vad Ahrenfelt (2013) uttrycker om 

fördelar med motstånd. Detta kan beskrivas vara en tillämpning av dessa fördelar från 

chefernas sida, hur de i praktiken utnyttjar ett eventuellt motstånd från anställda.  

 

Vi har även kunnat dra slutsatsen att om tystnad uppstår vid förändringsarbeten tolkas det av 

våra respondenter inte som något positivt utan som ett tecken på problem. Hur cheferna 

hanterar detta är att åter och mer tydligt försöka informera och kommunicera med de 

anställda. Tystnad kan enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) vara ett tecken på passiv 

acceptans varpå chefernas inställning till det kan beskrivas vara i likhet med teorin. Att de 
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försöker undvika uppkomsten av tystnad kan därför gynna genomförandet av en 

förändringsprocess.  

 

Ytterligare en slutsats är att konflikter bör redas ut i ett tidigt skede då de i annat fall kan ge 

upphov till motstånd. Detta är något både teorin, i form av Ahrenfelt (2013) som förespråkar 

just denna tidiga hantering av konflikter, och våra respondenter är överens om. I praktiken 

förespråkar cheferna ett samtal med berörda parterna för att reda ut en eventuell konflikt.   

 

Avslutningsvis har vi dragit slutsatsen att ålder och erfarenhet kan ha en påverkan på en chefs 

ledarskapspraktik vid förändringsarbeten. Detta har vi kommit fram till då en respondent 

genomgående haft avvikande svar vad gäller hanteringen av variablerna, denne är något 

yngre och har mindre erfarenhet vilket vi tror kan påverka hans svar och åsikter.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjuguiden 

Kort beskrivning av studien: 

Hej, tack för att du kunde ta dig tid att delta i vår studie! 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Örebro universitet. 

Vårt arbete handlar om organisations förändringar och hur chefer hanterar dessa. 

Så vi är jätte tacksamma att du kunde ta dig tid att delta i den här intervjun. 

Inledande/inbjudande frågor 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

Hur länge har du haft din nuvarande position? 

Allmän fråga 

Vad anser du är viktigt då ni ska genomföra förändringar? 

 

Specifika frågor 
Hur hanteras variablerna praktiskt av chefen! 

Förtroende 

 Hur ser du på vikten av förtroende vid genomförandet av förändringar? 

 Hur agerar du för att skapa trovärdighet hos de anställda vid genomförande av förändringar? 

o Kommunicera på ett öppet och tillgängligt sätt 

o Koordinera mänskliga och materiella resurser 

o Konsekvent i handlandet 

o Ärlig och sanningsenlig  

 Hur tänker du kring att agera med respekt och hänsynsfullhet gentemot de anställda vid 

förändringar? 

o Support och att tydligt visa uppskattning 

o Lyssna, överlägga och diskutera  

 Hur agerar du för att inte skapa orättvisa hos de anställda vid förändringsarbeten? 

o Belöningar  

o Inte lyckas fullfölja/uppfylla löften  

 Hur tänker du kring din egen kontroll av de anställda vi förändringar? 

o Delegering 

o Inte lova saker som inte kan hållas 

o Egen osäkerhet kring förändringen 

Kommunikation 

 Hur ser du på vikten av kommunikation vid förändringar? 

 Hur arbetar du med kommunikation och informationshantering gentemot de 

anställda vid förändringar? 

o Kommunikationskanaler  
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o Verbalt eller icke verbalt 

o Personlig kommunikation  

o Återkoppling  

o Föra en dialog 

o Anställdas egna tankar och funderingar 

 Hur arbetar du för att de anställda ska förstå, uppfatta och tolka budskapet i det du 

säger på ett korrekt sätt? 

 När anser du att det är viktigt att kommunicera vid en förändring? 

o Före, löpande… 

Motstånd 

 Hur ser du på eventuellt motstånd som uppstår vid förändringar? 

o Hur förhåller du dig till detta? 

 Något som enbart är negativt eller anser du att det kan finnas positiva 

sidor? 

o Hur förhåller du dig till eventuell kritik vid genomförandet av förändringar? 

 Hur hanterar du eventuell oro och osäkerhet hos de anställda vid förändringsarbeten? 

o Reflekterar du över den osäkerhet de anställda uttrycker gentemot 

förändringen? 

o Hur hanterar du eventuell oro gällande en enskild anställdas rädsla att 

”förlora” sin plats eller nytta organisationen? 

 Hur arbetar du med att skapa en acceptans hos de anställda vid genomförandet av 

förändringar? 

o Hur ser du på DIN roll kontra förändringens roll i att skapa en acceptans för 

förändringen hos de anställda? 

o Hur uppfattar du eventuell tystnad från de anställda vid förändringar? 

 Hur hanterar du eventuella konflikter och intressekonflikter i samband vid 

förändringar? 

Bilaga 2  

Bilaga 2.1 

Transkribering intervju 1  

 

Intervjun genomfördes 21/12- 2015 med yngre manlig chef (<35) vilken arbetar som 

produktionsansvarig på familjeägt tillverkningsföretag.  

Hej, tack för att du kunde ta dig tid att delta i vår studie! 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Örebro universitet. 

Vårt arbete handlar om organisations förändringar och hur chefer hanterar dessa. 

Så vi är jätte tacksamma att du kunde ta dig tid att delta i den här intervjun. 

 

Inledande frågor 
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Hur länge har du jobbat på företaget? 

- Sen 2011 

 

Hur länge har du haft din nuvarande position? 

- Jag har väl haft sisådär 15 olika positioner, men jag har varit chef i 2,5 år 

Okej, och du trivs bra med det? 

- Ja 

 

Allmän fråga 

 

Vad anser du är viktigt då ni ska genomföra organisationsförändringar? 

- Att alla får veta vad som händer 

 

Vad skulle du säga är viktigast med den biten, att förmedla till de anställda?  

- Egentligen bena ner de olika stegen man gör, så att man skapar en förståelse för det 

man gör och varför. Varför gör vi det här? Inte bara det här kommer ske, utan vi gör 

det här på grund av, för att det ska bli bättre eller på grund av något annat.  

 

Förtroende 

 

Hur ser du på vikten av förtroende vid genomförandet av förändringar? Att dem 

anställda har ett förtroende för dig vid förändringsarbetet?  

- Det hjälper, det gör det verkligen! Sen går det att skapa förändringar utan förtroende 

men det går väldigt mycket lättare om man har ett förtroende.  

 

Hur agerar du rent praktiskt för att skapa den här trovärdigheten hos de anställda? 

- Det gör jag varje dag genom att försöka vara ärlig och föregå med gott exempel. Så 

det är inget jag gör enbart specificerat om vi ska göra en ändring utan skapa 

förtroende är något man försöker göra varje dag.  

 

Anser du att det är en fördel om du kommunicerar på ett öppet och tillgängligt sätt 

gentemot de anställda under förändringsarbetet? 

- Både och, vissa behöver man sitta mellan fyra ögon och prata med andra funkar det 

jätte bra med om man är öppet med alla. Men sen gäller det att vara ärlig, liksom få 

med alla i alla aspekter så att man inte bara gömmer undan något, det tror jag är 

väldigt viktigt. Ibland går det inte att berätta allting, men man får försöka göra så gott 

man kan.  

 

Anser du att det är viktigt att du hanterar de mänskliga och materiella resurserna 

under förändringsprocessen?  

- Hur menar du?  

 

Alltså om du fokuserar på att koordinera dem på ett bra sätt eller kör på ursprungliga 

planen? 
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- Alltså jag ändrar på våra planer sådär 40 ggr under en dag, jag är väldigt 

förändringsbenägen och anpassningsbara. Man tar ett beslut över hur något ska vara 

med vägen dit kan vara på väldigt olika sätt och det måste man anpassa efter 

personerna man jobbar med.  

 

Hur ser du då på att vara konsekvent i ditt handlande under förändringsarbeten? 

- Det är jag nog för dålig på eller kanske att det är bra? Jag vet inte. Jag ser lägger 

större vikt vid att alla känner att dem är med än att jag är konsekvent vid att allt ska 

vara konsekvent hela tiden.  

 

Hur agerar du för att vara ärlig och sanningsenlig under förändringsarbeten? 

- Jag försöker inte ljuga. Nej, men det är också en sådan sak man måste jobba med hela 

tiden, det är som förtroende.  

 Anser du alltid det är viktigt? Eller finns det tillfällen när det är på ett annat 

sätt? 

- Det är alltid viktigt att vara ärlig, men ibland kan man undvika att nämna visa saker. 

Men jag brukar inte ljuga. 

 

Hur tänker du kring att vara respekt och hänsynsfullhet gentemot de anställda vid 

förändringar? 

- Ja, vissa i största mån. men ibland finns det dem som aldrig vill ha förändring och 

dem måste man ju få det till ändå ibland. Så gott det går men det finns en viss gräns 

och då måste man köra ändå. Så får man försöka jobba med dem personerna efteråt så 

dem ändå hänger med, det är ju personalen som gör jobbet, som är den viktigaste 

resurserna för företagets framgång därför blir personalen det absolut viktigaste. 

 

Det har du nästan svarat på men, hur ser du på vikten av att var supportande och visa 

uppskattning av dem anställda när dem gör bra saker eller mindre bra saker?  

- Jag tycker det är viktigare att gå på dem när dem gör bra saker än dåliga saker, just i 

ett förändringsarbete. Framförallt personer som inte vill ha förändringar, när dem 

gjort något bra som är i den här förändringen då försöker jag trycka på ”det här var 

bra” och då kan dom kanske känna att ”det här är kanske bra” och känna sig lite 

duktiga i det, för att liksom ”pusha” dem lite extra. Sen är personer olika vissa tar 

kritik väldigt bra och som jag vet kan ta mycket kritik och gör saker bättre av det. 

Väldigt individanpassat. 

 

Hur hanterar du det här med att få lyssna, överlägga och diskutera med de anställda 

vid förändringsarbeten?  

- Eftersom jag inte är så konsekvent gör jag olika varje gång. Det beror lite på hur 

mycket folk som ska vara med i förändringen, vissa gånger räcker det att man samlas i 

ett kontor och diskutera andra gånger behöver man ha ett stort möte och hålla en 

föreläsning varför man gör det. Jag tycker det är viktigt! Och jag hanterar det olika 

varje gång, beroende på situation. Eh, nej jag tror jag försöker så gott det går pratat 
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med varje person, men det behöver inte alltid vara ett planerat möte kan vara bara ett 

”haffat” möte ibland.  

 Det känns som du försöker agera väldigt individanpassat, jag tänker har du 

någon speciell teknik för att göra detta eller är det bara en känsla du har?  

- Det är nog en känsla. Det är säkert en metod jag använder mig av som heter något 

”flashigt” som jag använder mig av som jag inte vet vad den heter. Men alltså jag 

tänker inte på något särskilt utan försöker känna av personerna både i nuet och 

tidigare erfarenheter ja har av personen. Anpassat ledarskap!  

 

Hur tänker du kring det här med att inte skapa orättvisa hos de anställda vid 

förändringsarbeten? Så dem inte känner sig orättvist behandlade? 

- Ja, den är jätte svår för många förändringar man gör att vissa får det bättre och andra 

får det sämre ur deras synvinkel. Eh och då, ja det finns folk man tycker är bättre än 

andra som jobbar snabbare eller kan mer, man vill verkligen göra så att dem trivs för 

dem vill man behålla och då kan det vara sådana som jag inte tycker sköter sitt jobb så 

jättebra och dem kanske kan få det lite orättvist ibland som individ, men för hela 

företaget blir det bättre. I det bästa av världar får all det rättvis men i 

förändringsarbete är det alltid någon som inte blir nöjd.  

 

Hur ser du på det här med belöningar? Om någon liksom varit duktiga eller så? 

- Belöningar i form av pengar gör vi aldrig. Jag tror inte på det, om det inte är, det kan 

vara bra om hela företaget får en procent av vinsten om man gör en vinst, sådant kan 

jag tycka är bra. Men att just dem här personerna har gjort ett bra förändringsarbete 

eller jobb, då kommer ju all andra vilja ha pengar för det dem gör, tillslut blir det ju så 

att dem inte gör något för företaget ifall dem inte får pengar för det och jag vill inte 

hamla i en sådan situation. 

 Ok, vad tänker du kan vara belöningar då? 

- En belöning som exempelvis i helgen var vi sex montörer som jobbade för att få ut 

allt vi skulle innan julafton och det är inte så många som är intresserade av det så här 

innan julafton när man vill vara hemma och klä granen och så, så då var jag hit med 

kanelbullar och det är ju en slags belöning. Men man kan inte göra det varje gång då 

förväntar dem sig det varje gång, så det blir bara vid speciella tillfällen. Man får inte 

vara konsekvent i sin belöning för då blir det ett system, i allmänhet är jag restriktiv 

med belöningar.  

- Om vi backar ett steg, dem som gör ett bra jobb får ju oftast lite mer i lönekuvertet så 

det är ju en typ av belöning syns mer där än under processen, gör man ett bra jobb 

visar det sig.  

 

 

 

 

Hur hanterar du om du eventuellt inte lyckats fullfölja löften som du gett till dem 

anställda? 
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- Då försöker jag prata, det händer allt för ofta att man inte lyckats hålla det man har 

lovat. Men då får man bara tänka ”varför blev det inte så?”, ”jo, vi valde att göra såhär 

istället det blev bättre för företaget, så tyvärr”. 

 Så du försöker prata om det? 

- Ja, oftast försöker jag pratat om det, oftast kanske jag har glömt bort det men om dem 

kommer och säger är det bara att förklara varför det inte blev så. Men ibland händer 

det, tyvärr.  

 

Och hur tänker du kring din egen kontroll av de anställda vi förändringar? Om du vill 

kontrollera dem mycket eller om du litar på dem och hur du hanterar detta? 

- Det beror helt på typ av förändring. Om det är en typ av förändring som måste funka 

klockrent från första början då måste man kontrollera typ allt, så dem gör som man 

sagt. Men är det något man har att jobba in då är det bättre att ge eget utrymme, för i 

långa loppet är det bättre tror jag.  

 

Och då kommer vi lite in på det här, hur tänker du kring att delegera visa delar till 

vissa anställda exempelvis mer befogenheter eller så? 

- Alltså vi har ju inte så många led så det finns inte så många att delegera till. Men jag 

försöker ge såna som visat att dem kan ta egna initiativ lite mer.  

 

Om du själv är lite osäker på utfallet som kommer bli av en förändring, hur förhåller 

du dig till det här gentemot de anställda? Hur visar du det? 

- Nej inte om det är bestämt över mig! Om jag inte tror på det strider jag ju om beslutet 

med min chef men om det ändå blir bestämt då är mitt ansvar att genomföra det och 

sprida det till dem anställda och förklara varför detta är så bra, så det är väl då man 

ljuger. Så är det men sen kan man ju tvista om det så det inte blir exakt som det är 

tänkt men ungefär.  

 

Kommunikation 

 

Hur ser du på vikten av kommunikation vid förändringar? 

- Det viktigaste. 

 

Hur arbetar du med kommunikation och informationshantering gentemot de anställda 

vid förändringar? 

- Ja, på typ alla sätt vi har pratat om. Prata om det, informera så mycket man kan både 

stora och små grupper, skriva lappar mm… Jag är ingen konsekvent människa jag gör 

olika.  

 

Hur ser du på det här med vikten av det du förmedlar är verbalt eller ickeverbalt? 

- Jag tror alltid, det är bra att ha allt på papper så man kan spara och ha det kvar, men 

alltid verbalt! 

 



 
 

66 
 

Hur ser du då på vikten av personlig kommunikation? Tala med dem anställda enskilt 

eller ”face-to-face”? 

- Alltså det är så bra det går, men ibland kanske man inte har tid med det och då kanske 

det inte går. Men jag vill helst kunna göra det med alla, men ibland går det inte på 

grund av tidsbrist.  

 

Återkopplingen till dem anställda, hur ser du på den? 

- Jag tycker det är viktigt, men sen med tidsbristen är det något som ofta brister. Eh, för 

att det man kan gå vidare med nästa sak utan att återkoppla. Jag tycker det är viktigt 

men jag hinner inte riktigt med.  

 Men det är något du själv tror skulle kunna gynna? 

- Ja. 

 

Hur ser du på betydelsen av att föra en dialog med de anställda? Alltså lyssna och låta 

dem själva framföra tankar? 

- Man brukar ju säga att man har två öron och en mun, och därför ska man lyssna 

dubbelt så mycket som man pratar. Så det försöker jag göra, lyssna på vad folk tycker 

och försöka få med allas åsikter. Men det är svårt när man har många personer, men 

går det ska man försöka få med alla, lättare att genomföra förändringen om alla 

känner sig delaktiga. 

 Har du något speciellt för detta eller är det bara som det faller sig eller? 

- Vi har ju en mötesstruktur, vi har morgonmöten varje morgon, veckomöte en gång i 

vecka mellan alla avdelningarna. Men ibland kan man ju bara gå ut och ta det om det 

ändå bara är en person. Men jag har ingen ”flashig modell”. Jag har inte läst någon 

linje, jag brukar säga xxx modellen!  

 

Hur arbetar du för att de anställda ska förstå, uppfatta och tolka budskapet i det du 

säger på ett korrekt sätt? För att veta att det är det du menar 

- Ja, jag ställer kontrollfrågor! Eh, så jag kontrollerar så de verkligen lyssnat, ofta ber 

jag dem också att upprepa så dem själva säger det. För det har hänt massvis med 

gånger att vi varit överens och sen görs något helt annat, och då har dem tolkat det på 

ett helt annat sätt! Så tydlighet är precis som jag a och o. det är liksom, jag har sagt till 

mina anställda att ni må tycka jag är dryg men jag måste veta att vi verkligen förstår 

varandra.  

 Det här är något som du verkligen provat och som du vet funkar?  

- Ja. 

 

Så när anser du att det är viktigt att kommunicera med dem anställda och föra fram 

budskap vid ett förändringsarbete? 

- Hela tiden, men framförallt i början innan man sätter igång! Jag pratar och pratar och 

pratar, men jag har inget specifikt sätt.  

 

Motstånd 
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Hur ser du på eventuellt motstånd som uppstår vid förändringar? 

- Ja det gäller ju bara att vara redo, man vet ju lite vilka som det brukar vara som inte 

tycker om och då vet man ju lite hur dem tycker och tänker och så och då kan man 

lista ut innan ungefär vad det är dem kommer tycka är dåligt, och då är det bara att ta 

fram ett svar på det innan och bemöta det på en gång.  

 

Hur förhåller du dig till det här på ett mer konkret sätt? alltså anser du att det enbart 

är negativt eller tror du att det kan finnas positiva saker i det också? 

- Jag tror det kan finnas positiva saker i det också, om det är såna personer som jag inte 

trott innan som kommer med något negativt då kan det faktiskt vara saker som är 

vettiga, så jag lyssnar självklart på vad dem säger. Eh, men är det något jag gått in på 

vet jag ju att det är något vettigt och då har jag ju ett svar, men är det något jag inte 

gått in på då lyssnar jag ju då är det ju något jag måste ta i beaktandet. Sen beror det 

ju lite på vad det är för något också.  

 

Då kommer vi ju lite in på nästa hur förhåller du dig till eventuell kritik som man kan 

få vid genomförandet av förändringar? Hur hanterar du den 

- Jag hanterar den som, alltså man tar ju emot kritik hela tiden, det är en del av 

vardagen. Alltså man får ju bara inte bli arg tillbaka, eller liksom sura ner och slå av 

och inte lyssna det gäller bara att förklara. 

 Har du någon speciell taktik för att välja ut vad som kanske är värt att lyssna på 

eller vad som inte är? Eller är det också en känsla? 

- Det är en känsla men sen så är det så att jag vet vilka personer som alltid ska ha något 

att säga, bara för att ha något att säga och då kanske jag inte lyssnar. Så, så är det och 

det är så jag sållar bort.  

 

 

Om dem anställda känner oro och osäkerhet innan eller under genomförandet hur 

hanterar du det här? 

- Då försöker jag ju pratat med dem ännu mer och förklara vad vi gör och liksom varför 

och få med dem på banan. 

 

Reflekterar du någon gång över den osäkerheten som de anställda uttrycker? 

- Säkert. 

 Jag tänker om du kan fundera över om osäkerheten är relevant och kan få några 

nya infallsvinklar själv? 

- Nej jag har aldrig varit i en situation där jag tänkt så. Däremot finns det personer som 

är med oroliga av sig än andra och då måste man ju hantera dem. Men jag har aldrig 

varit med om att det har varit en osäkerhet som jag känner att jag borde gjort något 

annat i eller agerat på ett annat sätt.  

 

Du säger att dem olika anställda kan vara lite olika oroliga, om det är någon anställd 

som liksom uttrycker att dem är lite oroliga för att förlora sin plats eller nytta i 

organisationen hur hanterar du det?  
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- Ja alltså är det så att det faktiskt är så, att han har rätt i det i sin oro, om man 

exempelvis vill ha personen på ett annat ställe då får man försöka sälja in det och 

förklara hur bra det är för personen och personens utveckling och så. Eh, det är typ det 

man kan göra. Och är det så att dem inte ska vara oroliga för det sin plats eller nytta 

då är det bara att förklara det så dem slutar oroa sig över det.  

 Så det gäller att vara tydlig med hur det faktiskt är? 

- Ja, och sen finns det ju dem man kanske bara vill ha bort som är oroliga och då får 

man hålla den oron öppen, det är svårt att stänga den.  

 

Hur arbetar du med att skapa en acceptans hos de anställda vid genomförandet av 

förändringar? För att dem ska acceptera förändringen och genomförandet av 

förändringen? 

- Eh inte på något speciellt sätt, vi lever liksom under ständig förändring, under åren jag 

ha jobbat här har det hänt så enormt mycket, så jag tror alla är vana med att det är 

något nytt hela tiden. Så det är inget jag direkt jobbar med, inte som grupp alls. 

 

 

Hur ser du på DIN roll kontra förändringens roll i att skapa en acceptans för 

förändringen hos de anställda? 

- Om dem tror på det jag gör kommer dem ju tro på det jag försöker förändra också. Eh 

så det underlättar ju om dem känner förtroende för mig, det gäller att vara en god chef 

hela tiden, men man kan ju inte vara omtyckt av alla men så är det ju.  

 

Om dem anställda är väldigt tysta vid genomförandet av en förändring, kanske inte 

säger så jättemycket, hur hanterar du det? 

- Då frågar jag dem personligen om dem förstått och ber dem upprepa. 

 

Om det skulle vara så att det uppstår konflikter eller intressekonflikter vid 

genomförandet av en förändring hur hanterar du det? 

- På en gång, det beror ju på vad det är för typ av konflikter förstås men är det mellan 

två anställda då pratar jag med varje person enskilt och är det så att det behövs tar jag 

och pratar med dem ihop också. Eh är det mellan mig och en anställd då gäller det att 

ta reda på vad konflikten beror på och sedan förklara ur min synvinkel så den förstår, 

sen är det inte säkert att dem blir nöjda, men det gäller att respektera det.  

Bilaga 2.2 

Transkribering intervju 2  

 

Intervjun genomfördes 21/12- 2015 med yngre manlig chef (<35) vilken arbetar som 

produktionsansvarig på familjeägt tillverkningsföretag.  
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Hej, tack för att du kunde ta dig tid att delta i vår studie! 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Örebro universitet. 

Vårt arbete handlar om organisations förändringar och hur chefer hanterar dessa. 

Så vi är jätte tacksamma att du kunde ta dig tid att delta i den här intervjun. 

 

Inledande/inbjudande frågor 

 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

- Ja på detta företag i åtta år.  

 

Hur länge har du haft din nuvarande position? 

- På detta företag åtta år, så länge jag varit här. Men jag har jobbat med liknande 

saker i 30 år, att vara chef.  

 Det är något du gillar då?  

- Ja!  

Allmän fråga 

Vad anser du är viktigt då ni ska genomföra förändringar? 

- Kommunikation är nog de första jag tänker på, ehh sen är det såklart 

situations-anpassat hur mycket folk osv. Genomgående är det kommunikation. 

Dels för att få fram vart man är påväg eller vill men också för att förändring 

skapar oro och då gäller det att prata mycket.  

Specifika frågor 

Förtroende 

Hur ser du på vikten av förtroende vid genomförandet av förändringar? Alltså att de 

anställda har ett förtroende för dig vid förändringsarbeten?  

- Det tror jag är jätteviktigt! Jag tror det går otroligt mycket enklare och fortare 

om den som leder förändringen har ett visst förtroende, jag tror man 

ifrågasätter mer om det är någon utan en viss bakgrund som ska genomföra en 

förändring, så jag tror förtroende är jätteviktigt.  

 Har du något speciellt sätt som du använder dig av för att skapa förtroende? 

Eller sker det kontinuerligt?  

- Jag tror att förtroende är inte något man bygger upp i en specifik händelse, om 

tex kommer in som ny chef och börjar direkt att ändra en massa saker, då blir 

det inte lika lätt. Jag tror att man måste låta tid skapa förtroende, och som 

ledare, jag har en viktig punkt att man måste vara genuint intresserad av 

människor för att vara en bra ledare och bra chef. Är man det då lär man sig att 

känna människor och då skapas ett förtroende genom det.  

 

Hur agerar du för att skapa trovärdighet hos de anställda vid genomförande av 

förändringar? 
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- Det är litegrann olika, ibland kan det vara så att, om jag ska skapa en 

förändring för en grupp så är det en viss pedagogik i det man presenterar och 

man tar en enkel förändring. Sedan är jag född med powerpoint som jag 

använder väldigt mycket och ritar mycket med, jag har mycket bilder men 

försöker ändå göra ett enkelt budskap. Sedan är det vissa typer av förändringar 

som är lite svårare, då kan det ju va att man behöver förankra med vissa 

personer i företaget som man vet att folk kanske ifrågasätter, man kan behöva 

gå till facket exempelvis eller vissa typer av chefer. Så det beror litegrann på 

hur pass stor förändringen är. Någon form av för-förankring kan man väl säga, 

innan man går ut med något stort eller viktigt.  

 Hur viktigt tycker du det är att Kommunicera på ett öppet och tillgängligt sätt 

under eller före förändringen gentemot de anställda? 

- Jag tror det är jätteviktigt! Både och o just (det finns säkert nåt i eran skola), 

men utgångspunkten jag har det är att alla blir oroliga av förändring, sedan är 

det vissa som är mindre medan andra är mer oroliga. Det enda sättet att 

hantera det är att prata mycket, att kommunicera mycket. Som chef att göra sig 

tillgänglig också, ofta är det ju så att när jag gör eller informerar om något som 

är svårt så är det alltid så att jag försöker direkt fånga upp det som kan vara 

oklart. Som sagt kommunikation är viktigt.  

 

Hur agerar du för att vara konsekvent i ditt handlande under förändringsarbetet? Är 

det viktigt anser du? 

- Ja det tror jag är viktigt!  Och jag tror i grund och botten om man på nåt sätt, 

om man är ärlig och tror på det man själv säger, man bildar sig ju en egen 

uppfattning om något man ska förändra, om det är tydligt ”detta tycker jag” så 

tror jag att man blir ganska konsekvent. Som chef ska man ju verkligen veta 

vad man vill och ha tänkt igenom innan man börjar och då tror jag det är 

mycket lättare att hålla sig på en konsekvent linje. Sedan i en förändring kan 

det vara vissa saker som är lite besvärligare och då tror jag, läkare tex de får 

aldrig försköna de måste alltid vara 100 % objektiva, skulle en annan läkare 

göra en annan bedömning än den första blir det rörigt. De får alltså inte 

försköna någon situation och det tror jag är bra även för en chef. Att man är 

lite ”läkarmässigt” tydlig med allting och inte försöker försköna något för det 

tror jag snarare kan bli fel något längre fram.  

 Alltså att vara ärlig från början då?   

- Ja.  

 

Då kommer vi in på nästa, hur agerar du för att vara Ärlig och sanningsenlig under 

förändringsarbeten? I vilken grad anser du det vara viktigt?   

- Jag tror, tillbaka till det du säger, är man ärlig blir det bättre, börjar man tänja 

på något så är det lätt att tappa linjen, är man konsekvent samt öppen och ärlig 

det är vad jag tror på.  

 I alla sammanhang menar du eller finns det vissa tillfällen där du kanske kan 

gynnas av att kanske inte vara fullt så ärlig?  
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- Det är klart att man kan tycka saker om individer, och ibland när man talar om 

individer då får man ju alltid hantera det. Det kan variera hur man presenterar 

saker. Alltså ledarskap är ju situationsanapassat på individnivå, så att där 

kanske man inte ser klart och tydligt på precis allting. Så är det. Man trycker 

kanske på personers fördelar istället, man förstorar hellre det än att prata om 

något annat.  

 

Så hur tänker och agerar du för att visa respekt och hänsyn till de anställda vid 

förändringar?  

- Då är det lite att ”ingen fråga är en dum fråga”, i grund och botten är ju folk 

olika, i en stor organisation har folk väldigt olika bakgrund, en del, det finns 

olika skalor av frågor men det gäller att bemöta alla typer av frågor på ett bra 

sätt.  

 

Hur ser du på vikten av att vara supportande och tydligt visa uppskattning i ditt 

ledarskap?  

- Ja det är jätteviktigt! Alltså vi har ju så (du får ta bort) efter varje infomöte vi 

har, alla vet precis, det sista jag säger efter möten är ”jaha, vilka har berömt 

någon idag??” så svarar vissa och räcker upp handen, fler och fler gör det, vem 

hade gjort något bra och vi har en dialog om detta, så uttrycker jag just detta 

att man får positiv återkoppling inte bara från chefer utan från olika. Det sitter 

på vår anslagstavla.. det kommer ifrån en girly.. Detta motto används inom 

hela Gerdins koncernen.  

 

Detta är något konkret då? 

- Ja absolut det tycker jag vi jobbar verkligen mycket med detta, att det ska 

kännas bra på jobbet. Det tycker jag är viktigt.  

 

Hur ser du på vikten att lyssna, överlägga och diskutera med de anställda under och 

innan förändringen? Att höra vad de känner och tycker och höra vad de har för idéer 

och tankar?  

- Ja där är jag en blandning skulle jag vilja påstå, om man jobbar med någon typ 

av konsensus, vi är en organisation på kanske 80 personer så det skulle ta lite 

för lång tid, bolaget har förändrats och förflyttats väldigt fort. Man får på 

något sätt gena lite men det blir ju vissa grupper, för mig blir det ju 

ledningsgruppen på sju personer som är förankrad. Sedan går det på, det är, 

det är en blandning, jag tillhör nog skolan som lite mer går fortare och inte 

alltid hittar konsensus i alla lägen.  

 Okej  

- Självklart kan man säga att det är jättebra om man hinner prata igenom saker 

med alla men samtidigt ät det så mycket som måste göras så pass fort att det 

blir svårt. Alla är inte på samma läge när info kommer och då gäller det att ha 

förtroende. Så att det framgår att något är genomtänkt.  
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Hur agerar du för att inte skapa orättvisa eller en känsla av det hos de anställda vid 

förändringsarbeten? 

- I grund och botten att försöka vara rättvis, sen kan olika individer uppfatta 

olika. Jag har inte direkt något knep men i grund och botten är det viktig 

utgångspunkt för en ledare att vara rättvis! 

 

Hur ser du på Belöningar?  

- Jag är ju ehh, det har funnits något som kallats pizzakultur tidigare på ABB, vilket 

innebär att varje gång man jobbar över ska man få en pizza. Detta spårade 

stundtals ur lite där vissa cyklade till jobbet på helger osv. Alltså den 

pizzakulturen gillar jag inte alls. Den är jag helt emot och jag tycker att 

uppmärksamma att en person eller grupp har gjort något bra från gång till gång 

blir mer spontant. Idag bjöd vi tårta exempelvis för en bra grej förra veckan.. detta 

tycker jag är bra. Men som sagt jag tror det är en del i ledarskapet, belöning, jag är 

inte så mycket för bonus och sådant där. Typ 3 % el så det är jag inte så mycket 

för. Uppskattning är viktigt och glädje att något funkar bra. Sedan egentligen, om 

man gör en stor förändring och det blir jättebra så är det klart att man ska fira för 

att markera att det blev bra! Så till vida med belöningar.  

 

Men det är egentligen inga monetära belöningar det är mer uppskattning? 

- Ja det är som en del av ledarskapet det är inget man ska förvänta sig. Jag tror 

inte, det kan vara säljare men ingen generell bonus.   

 

Hur hanterar du om det är så att du Inte lyckas fullfölja/uppfylla löften du get de 

anställda under förändringar? Hur konkret? 

- Då gäller det ju att prata med individen och förklara, det tycker jag är lite 

samma sak, ibland måste man varsla personer och det händer olyckor på 

jobbet, det kan bli besvärligt, men då ska man prata mycket och förklara vad 

som ligger bakom och ståndpunkt så att alla kan förstå, så att man själv kan 

möta alla utan besvär, och inte behöva smyga undan med något som inte var 

tydligt gjort. Det brukar jag också säga till chefer under mig, tänk på det även 

när folk slutar även om man skiljs ska de vara så att man hälsar även om det 

gått ett halvår.  

 

 

Hur tänker du kring din egen kontroll av de anställda vi förändringar? Exempelvis 

delegera ansvar till de anställda? 

- Jag tror ju att jag gör det, jag har väldigt lätt att delegera. Sen måste det följas 

upp. Jag tror det är viktigt att delegera men även att följa upp.  

 Har du något knep?  

- Jag kan säga generellt ”det som mäts blir gjort”. Det tror jag på att man följer 

upp genom att mäta. Vi har haft lite diskussioner om detta och ibland går saker 

tungt och besvärligt och följer man upp blir det bättre. Vi har en veckorapport, 
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en del saker per vecka kan ju gå bra och då ska man glädjas åt det. 

Uppföljning är viktigt!  

 

Om du själv känner dig osäker innan en förändring? Hur förhåller du dig till det 

gentemot de anställda? Både vad gäller utfall och genomförande?   

- Det är klart att om man är osäker, ska man fundera en gång till, försöka 

förankra. Men i grunden finns viss skillnad på ledare, jag är nog mer 

risktagare än andra. Jag tror det skiljer en del i e förändring finns de som 

backar och funderar mer. Är man osäker ska man ju fundera. Men jag kanske 

förlitar mig till viss del på intuition på gott och ont. Jag gör nog förändringar 

utan att vara helt 100 % säker. Det är lätt att säga ”jag är osäker jag ska tänka 

igen” men jag vill nog påstå att ibland tar man en risk och kör fast det kanske 

är 90 % rätt.    

 

Kommunikation 

Hur ser du på vikten av kommunikation vid förändringar? 

- Som vi sa från början det är en nyckelgrej tycker jag.  

 Ja det känns som det har varit genomgående?  

- Ja så är det.  

 

Och hur arbetar du med denna kommunikation och informationshanteringen gentemot 

de anställda?  

- Som vi sa tidigare i grund och botten tror jag att så fort som möjligt skapa ett 

förtroende och då gäller mycket kommunikation, att prata mycket och vara 

intresserad av människor och bjuda på sig själv det är liksom nyckeln till 

kommunikation. Sedan som sagt kommunikation när man närmar sig en stor 

förändring så ibland kan det vara så att man behöver förankra med olika 

individer, det kan vara en person eller grupp eller någon i ledningsgrupp eller 

fack osv så att det där är beroende när det händer, det kan vara vissa 

förändringar där jag vet att en viss människa tycker inte det är så roligt om den 

där personen flyttar till en annan grupp eller sådär. Det är jättemycket 

situations anpassat. Men som sagt så den här förankringen att prata med 

människor, de som berörs personligen i någon form dem brukar jag fånga upp 

innan. Och det är väldigt olika.  

 

Så hur ser du på vikten av om det framförs Verbalt eller icke verbalt? Hur brukar du 

göra?  

- Jag är absolut mer verbal, jag är nog mer en som pratar än skriver. Jag har 

inget speciellt att skicka ut, är många långt bort tror jag att det är bättre att 

samlas för att ha en dialog direkt. Sedan kan det också hänga ihop med ålder, 

jag tror att de yngre kontra oss äldre, jag har ju inte facebook till exempel, så 

den direkta dialogen via nätet den är jag inte riktigt van vid. Då blir det mer 
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naturligt att informera och prata. Jag kan tänka mig att yngre kan nog 

kommunicera mera och snabbare kanske. Jämfört med att skriva. Det är nog 

en skillnad.  

 

Du kommer lite in på nästa fråga, vad anser du om Personlig kommunikation? Hur 

viktig den är?  

- Ja jag är ju lite färgad av den, jag har ju nästan svarat på den. Jag tror 

personlig kommunikation är otroligt viktigt. Men som sagt det där är ju en 

generationsfråga, ingen vet var det tar vägen.  

 Nej det är svårt eller går nästan inte att veta.  

- Vi har ju haft, alltså för att prata om kommunikation på sidan om, på tidigare 

jobb jag varit på, ett ABB bolag, där gick vi in och hade en sk avkufningskurs, 

det vill säga det var personer som satt på olika arbetsroller som hade kommit 

ifrån att kommunicera med telefon, man tyckte det var lite obekvämt så man 

använde bara med mail som många har via jobbet, det blir en väldig tröghet, 

det kan ju vara att någon inte sitter på sin plats just då. Och då har man tagit 

bort detta att prata i telefon då fick vi börja med teater för de som inte gillade 

att prata i telefon. Därför att kunna växla mellan olika sätt att kommunicera 

tror jag är viktigt verkligen, för väldigt många arbetsuppgifter dessutom.   

 

Mm okej, så alltså hur arbetar du med Återkoppling till de anställda? Ser du att det är 

viktigt eller hur hanterar du det?  

- Det är lite som jag sagt med återkoppling jag fångar upp via personer sedan 

pratar jag med många. Jag går ut och frågar vad det något oklart och sådär. Jag 

försöker göra det på ett sätt så att folk törs tala om som det är. En lite lättsam 

diskussion för att återkoppla och prata mycket. Jag kan säga att jag nästan 

aldrig i en förändring har haft skriftligen fått höra återkoppling. Kan tänka sig 

att man när det är många människor, kanske över 300 personer att man skulle 

låta dem skriva men det har aldrig hänt. Jag tror på mer personligt utbyte.  

 

Och hur agerar du för att de anställda ska våga och kunna framföra egna tankar och 

funderingar vid förändringar? Har du något speciellt sätt och tycker du det är?  

-  Jag tror i grund och botten, sen kan de vara olika, men i vår verksamhet så i 

vardagen att ha ett sådant kommunikationsklimat att folk törs och pratar, inte 

har för stor respekt för chefer eller andra medarbetare.  Sen kan man säga om 

man kommer in som ny för att göra en förändring och inte känner människor 

då blir det lite annorlunda. Men i grunden som vi sagt att skapa förtroende så 

fort som möjligt i någon form och sedan vara så pedagogisk man kan kring det 

som ska göras.  

 Okej så du har egentligen ingen speciell taktik utan mer att ha en öppen dialog 

hela tiden? 

- Ja, på något sätt tror jag att är man en bra chef, det är ju människor 

involverade i förändringen och då blir människorna vitala, liksom inget annat 

och då koncentrerar man sig kring det, och det blir liksom ganska naturligt.  
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Mm okej, och det du framför, arbetar du på något speciellt sätt för att de anställda ska 

förstå, uppfatta och tolka budskapet i det du säger på ett korrekt sätt? 

- Ja, alltså jag använder ju mycket powerpoint bilder och pedagogik och 

försöker hitta en röd tråd, det är väldigt mycket som hjälp till tidningsurklipp, 

allt möjligt försöka skapa omvärldsbilder osv, det är väl det förutom att prata. 

Mycket bilder.  

 Men du känner att de får en förståelse? Att de anställda har uppfattat det på 

rätt sätt?  

- Jag tror, om man presenterar någonting och sedan fångar upp, det blir snarare 

är man som jag 60, jag har ju varit chef i 35 år, då lär man sig och man hittar 

en nivå och pedagogik som funkar. Sedan klart att man som ung chef får lära 

sig så att man inte är en dålig chef i fem år. Haha. Men det här att vara tydlig 

det är viktigt, at tänka igenom det man visar, att bilder har en linje och en tråd.   

 Återkopplar du något med de anställda just där? För att veta de tolkat saker så 

som du vill att det ska tolkas?  

- På något sätt när man presenterar något blir det ju en typ av dialog i samband 

med förändringen med frågor osv. det är ju en form av återkoppling. Sedan 

kan man göra mer efteråt såklart som att dela ut en enkät ”vad tyckte ni om 

detta” tex men det har jag aldrig gjort. Det finns de som gör det men jag 

brukar inte göra det.   

 

När anser du att det är viktigt att kommunicera vid en förändring? 

- Jag tycker alla förändringar. 

 Jag tänker mest tidsmässigt om någon tidpunkt är mer viktig än någon annan?  

- Nja men det är mycket situations anpassat, vi har ett möte imorgon 

exempelvis, då är det vissa saker som, ja just det där skapar lite oro då är det 

bättre att ta det längre fram, inte ta det på mötet nu utan på möte 17e januari. 

Det är väl ett sätt. Sen vissa personer behöver mer tid, alla behöver olika 

mycket tid en del blir nästa som aggressivt negativa vid en förändring. Man får 

ha tålamod och låta det sjunka in. Men som sagt det är svårt.  

 Du ser inte ett att visst tillfälle under förändringen är viktigare?  

- Normalt gör man rätt från början skapas mindre oro så att ju tidigare desto 

bättre. På ett sätt är början viktig då det kan göra skada med dålig 

kommunikation i början. Så i början är nog viktigast.  

Motstånd 

Hur ser du på eventuellt motstånd som uppstår vid förändringar? 

- Generellt menar du?  

 Ja alltså hur du förhåller dig till motstånd?  

- Jag är ju rätt envis, vilket innebär att jag, viker inte så lätt från något som är 

beslutat, sen försöker jag lyssna på argument och jag har inget emot att 

argumentera, man måste ju bemöta motstånd och jag tycker inte jag avfärdar 
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något utan att ha en dialog och diskussion kring det, men jag viker ju inte 

speciellt fort. Då ska det vara som ska ändra det vi har tänkt och beslutat men 

då blir det ju en dialog, det finns olika personer och jag är nog lite tjurskallig 

och envis, på gott och ont.  

 Tror du enbart att motstånd är negativt eller kan det finnas något positivt 

också?  

- Alltså generellt sett tror jag att om man nu ska beskriva att ett antal är negativa 

i en stor grupp, då är merparten av de som är negativa, de är negativa för att de 

tror på ett annat sätt men de är väldigt energiska i jobbet och de har en annan 

väg som de tänker. Sedan finns det ett ytterst fåtal som bara vill ha egen 

bekvämlighet men ofta de högljudda motståndarna är de som vill mest. Det 

tror jag, därför är det bättre att det blir en reaktion än inget alls.  

 Så har du något sätt att utnyttja detta? hur drar du nytta av eventuellt motstånd 

som uppstår?  

- Man kan tänka sig att individerna inte är så lätt att ändra i stundens hetta, jag 

är lite orolig, det finns alltid en skala, I vårt bolag finns några som vill ha för 

mycket konsensus och som tar för mycket hänsyn, det gäller att hitta balans, 

blir det för mycket hänsyn kommer man ju ingenstans. Jag kanske har gått lite 

hårt jag kanske skulle ta lite mer hänsyn. Jag vet inte riktigt hur man hanterar 

motstånd, det är snarare att man är medveten och bemöter det på ett bra sätt 

för att fortsätta behålla förtroende hos individerna. 

 

Hur hanterar du eventuell oro och osäkerhet hos de anställda vid förändringsarbeten? 

Om de anställda uttrycker en oro eller osäkerhet?  

- Då är det prata!!  

 Du pratar?  

- Ja! resonerar oftast kanske med individer, kanske efter ett möte man ser att 

någon reagerat då kan man i lugn och ro prata med den.  

Reflekterar du över denna osäkerhet hos de anställda eller försöker du mest hantera 

den?  

- Nej det gör jag nog inte, när man pratar med någon då tror jag man reflekterar.  

 Känner du att du drar nytta av detta något?  

- Ja det är klart att det dyker upp saker som man kan vrida lite, många tycker 

något som gör att man vrider bara litegrann från början, det finns ingen 

prestige i det så det tror jag man kan göra. Återigen de som tycker något de 

bryr sig inte för sin egen vinning utan de vill att det ska gå bra för gruppen 

eller liknande. Motstånd är bra i den bemärkelsen.  

 Det kan finnas något bra med det också? 

- Ja.  

 

Hur arbetar du med att skapa en acceptans hos de anställda vid genomförandet av 

förändringar? 
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- Jag tycker den här tråden, man tänker sig genom att såhär ser det ut med röda 

tråden i min presentation. När man börjar är det vissa saker som skapar 

acceptans för förändringen. Den är här kan jag konstatera med mina bilder 

som man börjar prata med människor om just det för att skapa en grogrund. 

Om man ska dra ner personal tex, kanske en månad innan att man börjar tala 

om att läget kanske inte ser så bra ut för att förbereda det som måste göras 

kanske en varsling då vid en neddragning.  

 

Hur ser du på DIN roll kontra förändringens roll i att skapa en acceptans för 

förändringen hos de anställda? 

- Jag tror på det personliga, om jag är ledaren för förändringen, så är det 

återigen detta personliga förtroende som är jätteviktigt vid en förändring. 

Sedan känner jag hur kommunikationen blir och närvaro i samband med 

förändring är otroligt viktigt. När det sker en förändring och det finns ingen att 

prata med utan någon långt bort har bestämt den det är det mest frustrerande 

som kan vara. Detta kan ju ske i globala företag, det har du kanske hört. Ingen 

vet och beslut har tagits.  

 Har du någon speciell taktik då som du använder för att de anställda ska 

acceptera vissa saker? är det mer att kommunicera och ha förtroende?  

- I grund och botten vill man de som berörs ska tycka att det är rätt rimligt, det 

kan låta väldigt enkelt men är det så innebär det att man måste ha en 

pedagogik i det man säljer man måste prata mycket osv.  och målet i slutändan 

är att folk ska förstå, man behöver inte tycka det är bra men man förstår varför 

det är gjort och tycker nog i bolaget att det är det bästa som kan göras. Nej jag 

har inget specifikt, jag är mer självlärd. Haha, man kan ha självlärda taktiker 

som funkar 

Fast ja så är det nog. Men jag inser att de med utbildning, att det finns olika 

metoder att använda men jag är mer självlärd, jag kanske använder metoden 

eller något liknande men jag vet inte vad den heter. Jag har lärt mig själv.  

 

Om de anställda är tysta vid genomförandet av en förändring, Hur uppfattar du en 

eventuell tystnad från de anställda vid förändringar? 

-  Då blir man nog generellt osäker.  

 Som chef alltså?  

- Ja, det tycker jag. Är man en större grupp är vissa kanske blygare och mer 

reserverade men är det tyst det är ju det sämsta som kan hända egentligen. Och 

då vet man ju inte, om man har acceptans eller någonting. Nej även i 

information osv så är en dialog bättre, envägskommunikation blir inte bra.  

 Du vill gärna ha respons?  

- Ja det är jättebesvärligt om man håller ett föredrag eller någonting och man vet 

inte vad folk tycker. Någon form av reaktion vill man ju ha.  

  Hur hanterar du då detta? om de anställda är tysta?  

- Jag är nog för att fråga, delaktighet och ställa frågor, ibland om man har för 

bråttom och det blir envägskommunikation och man märker att då är det bara 
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att bromsa och ställa frågor. Frågar man de tysta auditorium då måste de ju 

svara och då har man startat i alla fall. Ja då har man en start.  

 

Om det uppstår eventuella konflikter och intressekonflikter i samband vid 

förändringar? Hur hanterar du det?  

- Nej det är ju att prata igen, samla människor och prata om det. Det händer 

ofta, förändringar i stort det kan vara individer som känner och tolkar saker på 

sitt sätt som kanske inte alltid är rätt. Som jag sa det blir ju kommunikation, 

det kan vara en men ibland får man samla en, två eller tre för att det finns 

någon spänning mellan individer. Det kan låta som bara prat men kör man en 

stor organisationsförändring, nu är vi en liten organisation och är man 80 på en 

plats så pratar man ofta dagligen med alla. I en större organisation hade jag 

tyckt det var bra om man körde varje-dag-info eller varje-vecka-info så man 

ser ”vad hände nu?” då gäller ju skriftlig information, det har jag varit med 

och gjort. Lite veckan som gått och vad händer nästa vecka osv.  

 Du tycker det har funkat för att minska på spänningarna?  

- Ja det tycker jag, när man inte når alla och kommer åt för att organisationen är 

så stor så man inte hinner prata med alla då är det bra. Bra sätt för en 

projektgrupp i en förändring att få ut information i ett dagblad eller veckoblad 

eller så. 

 Så kontinuitet i det hela?  

- Ja under förändringen.  

 Har du något mer att tillägga? Jag är egentligen klar med frågor det är om du 

känner att du vill tillägga något?  

- Nej men just detta att skapa förtroende som vi pratat om när man ska göra en 

förändring, en bra chef borde ha förtroende eller en projektledare, men 

kommer man in som ny, då måste man förankra eller få någon annan person 

som är med som individen har förtroende för, så just som vi sagt tidigt om 

förtroende när man går in i en förändringsprocess, det tror jag är jätteviktigt. 

Ibland kan det vara så att en fackförening att ordföranden har väldigt bra 

förtroende, då gäller det ju att få med (honom) den initialt i en förändring, 

speciellt om man är ny. Nej sen viktigt att man förbereder, jag brukar börja 

med att förbereda presentation, för då ska man berätta något, när man gör det 

innebär det att detta måste man tänka på mycket innan, för att komma dit och 

börja prata med folk och sådär. Någon information, du frågade innan, det är ju 

initialt att göra en bra förberedelse. Förberedelsen kan ju vara olika saker 

kanske bilder men också att förankra och prata med nyckelpersoner och folk 

som berörs mycket.  

 Mm, då får jag tacka så jättemycket! Jättesnällt att du tog dig tid.  

- Ja varsågod!  
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Bilaga 2.3 

Transkribering intervju 3 

 

Intervjun genomfördes 23/12- 2015 med äldre manlig chef (>55) vilken arbetar som IT 

ansvarig inom en division på ABB.   

Hej, tack för att du kunde ta dig tid att delta i vår studie! 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Örebro universitet. 

Vårt arbete handlar om organisations förändringar och hur chefer hanterar dessa rent 

praktiskt. 

Så vi är jätte tacksamma att du kunde ta dig tid att delta i den här intervjun. 

 

Inledande/inbjudande frågor 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

- Eh…jag har jobbat drygt 20 år den här omgången, men har faktiskt jobbat på samma 

företag tidigare, totalt 24 år tror jag. 

 

Hur länge har du haft din nuvarande position? 

- Den har jag haft i tre år, ganska exakt. 

 

Allmän fråga 

 

Vad anser du är viktigt då ni ska genomföra förändringar inom organisationen, stora 

eller små? Rent allmänt vad du tycker är viktigt att tänka på. 

- Dels att man verkligen har tänkt igenom alla delar av förändringen innan man ger sig 

på den, sen att man får med sig alla människor dels dem som ska vara med och driva 

igenom den och dem som påverkas av den.  

 

Specifika frågor 

 

Förtroende 

 

Hur ser du på vikten av förtroende vid genomförandet av förändringar? Alltså att dem 

anställda har ett förtroende för dig. 

- Det är naturligtvis a och o har dem inte förtroende för mig då kommer det att 

misslyckas. Men sen är man ju inte hemma bara för att dem har förtroende, sen måste 

man ju kunna genomföra den på ett vettigt sätt och få med de anställda i alla fall.  

  

Har du något specifikt sätt du agerar på för att skapa trovärdighet hos de anställda vid 

genomförande av förändringar? 
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- Det handlar mycket av att försöka inse konsekvenserna av en förändring redan innan, 

det är dem konsekvenserna man måste hantera i förändringen och försöka vända dem 

till att det faktiskt är något bra.  

 Inget egentligen rent praktiskt? 

- Har man en förändring som ska genomföras tar man oftast en diskussion i den 

gruppen där den ska genomföras. Inte plantera det positiva utan genom diskussion 

försöka få de dem att inse och förstå det som är positivt. Då blir det väldigt mycket 

lättare, att inte plantera utan viktigt att hitta rätt personer som man vet fungerar bra i 

förändringsarbeten och få med dessa, då får dessa ofta med sig resten också. Ett sätt 

om det är stora förändringar att man dels har med sig en positiv men även någon som 

alltid oftast är anti. Kan man omvända den som är mest motsträviga till förändringar i 

allmänhet och får med denna kan man vara nästan säker på att resten hänger med. 

 

Kommunicera på ett öppet och tillgängligt sätt gentemot de anställda? Det vill säga för 

att öka på ditt förtroende för de anställda vid förändringar? 

- Det försöker jag alltid vara annars kommer det inte att fungera. Mycket möten och 

massa olika informations och presentations sätt. Ha en diskussion kring processen. Så 

mycket input som möjligt från de andra inte presentera så mycket färdiga lösningar, 

istället diskutera sig fram till dessa, så mycket lättare sen! Inte presentera ett färdigt 

koncept. Även om man naturligtvis oftast har det, inte presentera det, man kan ju 

oftast styra det mot det ändå.  

 

Hur hanterar du koordineringen av mänskliga och materiella resurser? Och din 

förmåga att göra det? 

- Det gäller att ha väldigt bra dynamik i gruppen som ska arbeta med en förändring. 

Man måste ha en grupp som man vet fungerar, man måste ha väldigt bra koll på dem 

som ska medverka i ett förändringsarbete, inte bara blir tilldelad man måste ha en 

grupp som man vet fungerar, som har något att bidra med. Dem som är bra på sånt 

och helst någon som är väldigt motsträvig också.  Se till att dynamiken funkar och att 

man får med alla. Det är ofta så i en grupp att det är några få som väldigt lätt tar över 

det gäller att lyssna på alla, kliva in och se till att alla får sin röst hörd. Det kan ju vara 

så att det är dem som inte säger så mycket som har den bästa iden.  

 

Hur agerar du för att var konsekvent i ditt handlande vi förändringsarbeten? 

- Det måste man ju vara det går inte att vara på ett annat sätt, det handlar väl kanske om 

att man har en ganska klar ide från början och det betyder inte att man inte kan ändra 

på delar av den men man måste konsekvent ändå driva sin linje.  

 

Hur ser du på vikten av att du är ärlig och sanningsenlig 

- Det är klart man försöker vara så ärlig och sanningsenlig som möjligt, men ibland är 

det så att man inte kan ge hela bilden. Det kan finnas bakomliggande orsaker som 

man inte kan sprida i det läge man är för tillfället, kan finnas företagshemligheter som 

man inte få sprida. Man kan bara var fullständigt och ärlig inom de ramar man har. 
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Men optimalt vore om man vara totalt ärlig, men det handlar såklart om vad det är för 

förändringsprojekt  

 

Hur tänker du kring att agera med respekt och hänsynsfullhet gentemot de anställda 

vid förändringar? 

- Det man måste ha med sig, vilka förändringsprojekt man än driver finns det en 

mottagare av det man gör och oftast är det de anställda själva. Därför är et nödvändigt 

att man både har med sig dem som jobbar i projektet och dem som ska ta emot 

resultatet. Dem måste vara så involverade att dem tar emot det när projektet är klart, 

man måste ta hänsyn till åsikterna ute i grupperingarna.   

 

Hur agerar du för att visa de anställda support och uppskattning vid 

förändringsarbeten? 

- Det är nästan det svåraste tycker jag, det kanske är svenskt men man är för dålig på att 

klappa om någon som har gjort något bra. Man tar så förgivet att alla gör sitt bästa så 

man glömmer bort att ge uppskattning när någon gjort något bra. Sen är vi ju ganska 

dåliga på att ta uppskattning också, man blir nästan lite förlägen om någon säger att 

man har gjort något bra.  

 

Hur agerar du för att lyckas lyssna, överlägga och diskutera med de anställda vid 

förändringsarbeten? 

- Det beror alldeles på hur mycket folk det är som påverkas av förändringen, är det en 

tillräckligt stor blir det svårt att ha tillräckligt små grupper för att alla ska komma till 

tals. Det är oftast i större forum man presenterar idéer och försöker bjuda in till 

diskussion. Det är där man försöker ge positiv bild av projektet och bjuda in till 

diskussioner.  

 

Hur agerar du för att inte skapa orättvisa hos de anställda vid förändringsarbeten? Så 

att dem inte känner sig orättvist behandlade? 

- Jag vet inte vad man ska säga, men det beror på hur människor är vissa vill inte ha 

förändring och ser till de negativa konsekvenserna jämt. Det är jätte svårt att hantera, 

det ända är att involvera och på ett tidigt stadium och ta till vara på allas idéer men det 

är alltid folk som kommer vara negativa. Jag har inget jättebra tips. Förutom det jag sa 

tidigare att ta med några av de mest ”besvärliga” i projektet, vilket kan dra med andra.   

 

Hur hanterar du eventuella belöningar? 

- Ja det är inget som vi direkt gör. Det är klart man kan fira att et är genomfört med 

projektgruppen men annars på ABB är det extremt ovanligt med belöningar, det är 

knappt möjligt.  

 

Hur hanterar du om du inte lyckas fullfölja/uppfylla löften 

- Det finns inget annat sätt än rakt och ärligt förklara att det vara det här vi ville men 

tyvärr nådde vi inte riktigt fram och motivera varför,. Det är sällan man når ända fram 

till slutmålet men ändå en bit på vägen. Förmedla det så tidigt som möjligt. 
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Hur tänker du kring din egen kontroll av de anställda vid genomförandet 

förändringar? Så det ni tänkt genomför genomförs på ”rätt” sätt”? 

- I de bästa av världar behöver man inte ha någon kontroll. Beror på typ av förändring. 

Någon typ av uppföljning, så man kan mäta framstegen så det händer som man vill 

ska hända. Men det är inte alltid mätbart, men i vissa lägen kan det vara det.  

 

Hur tänker du kring att delegera delar av ditt eget ansvar till de anställda? 

- Jo men det är något man vill göra, man vill hitta rätt personer ute i verksamheten som 

tar den rollen kliver fram och blir förändringsledare. Delprojekt eller 

förändringsledare som blir en typ av ambassadör man kan ej driva förändringar från 

toppen. Man kan inte driva förändringsarbeten från topp nivå. Det är projekt gruppen 

och förändringsgruppens roll den ska representera de olika delar av verksamheten och 

sedan få dem att genomdriva förändringen i sina respektive delar.  

 

Hur tänker du kring att inte lova saker som inte kan hållas, lova för mycket? 

- Man vet oftast att man inte når ända fram, man ska vara försiktig med att måla upp en 

exakt bild av vart man vill komma mer ha ett generellt mål och en väg fram och sedan 

succesivt fylla slutmålet. Man kan inte ha hela bilden när man startar den måste få 

växa fram i förändringsarbetet, då är det mindre risk att man hamlar i den risken. 

 

Hur agerar du med din egen osäkerhet kring förändringen gentemot förändringen? 

- Jag är inte säker på att det är negativt att visa det, et kan få dem som är med att växa. 

men man måste kunna visa som förändringsledare att man inte är klar på alla delar att 

man inte behärskar allt, utan man behöver deras hjälp för att nå ett bra resultat.  

 

Kommunikation 

 

Hur ser du på vikten av kommunikation vid förändringar? 

- Den är jätte viktig både uppåt och neråt, till chef och ledning och till alla som kommer 

påverkas. Hur det går, svårigheter osv alla ska känna sig involverade under resans 

gång.  

 

Hur arbetar du med kommunikation och informationshantering gentemot de anställda 

vid förändringar? 

- Oftast när det är en stor organisation kanske man inte klara av att informera alla, 

informationen måste gå via andra chefer och dem får en roll att informera sina 

respektive som påverkas. Mejl, nätet och intranät men i vissa lägen måste 

informationen gå via andra chefer, så får cheferna ansvara att informera och involvera 

sina anställda och sin personal som påverkas.  

 

Vad använder du dig av för olika kommunikationskanaler 

- Mest intranät, mejl och möten 
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Verbalt eller icke verbalt 

- Det blir mest ickeverbal mycket skrivet, just eftersom vi specifikt är så otroligt 

spridda, blir det verbalt blir det oftast telefon och videomöten men det är oftast inte 

optimalt för att få fram något. Videomöten ibland i mindre grupper. 

 

Hur ser du och hanterar du vikten av personlig kommunikation 

- Det är jätteviktigt men vi sitter på 30 orter som är berörda och det är väldigt svårt, jag 

kan inte nå ut med personlig kommunikation, det måste gå andra vägar. Då är det 

ibland oftast bäst att gå via andra chefer och få de att använda 

personligkommunikation gentemot sin personal. och hela tiden vara öppen med att det 

är okej att kontakta om man har frågor, man ska bjuda in till möjligheten för personlig 

kommunikation men det är oftast ingen som gör det men viktigt att bjuda in.  

 

Hur agerar du för att ta del av de anställdas egna tankar och funderingar och föra en 

dialog 

- Det blir lite samma sak det går inte att ha en dialog med alla, den dialogen åtminstone 

som det ser ut nu för oss måste den dialogen gå via dem som är med i 

förändringsarbetet eller via cheferna. Det går inte att ha det med alla om det är större 

förändringar. Man måste ha mellanhänder, det är inte optimalt men det är praktiskt 

omöjligt annars, åtminstone för mig.  

 

Hur arbetar du för att de anställda ska förstå och tolka budskapet i det du säger på ett 

korrekt sätt? 

- Det bästa sättet är att ställa kontroll frågor. Skicka ut frågor i den församlingen man 

har, hellre än att bara ställa förstår du? Ställa en fråga som dem inser vad det betyder? 

Eller vad trior du det innebär för dig? 

 

När anser du att det är viktigt att kommunicera vid en förändring? 

- Den är nog allra viktigast under tror jag. Självklart viktigt före för att känna av att det 

är något vettigt man gör men under tror jag ändå är viktigast. Har man lyckats krävs 

det inte så mycket kommunikation efter, då är alla på det klara med det. Då är det så 

dags.  

 Om förändringen inte skulle lyckas då? 

- Förändringar kan misslyckas på olika sätt. Den kan misslyckas för att man misslyckas 

med kommunikationen men beror det på något som är helt feltänkt då måste man stå 

upp och säga att det här blev verkligen inte bra. Sen kan det vara så att verkligheten 

förändras under processens gång så man har helt nya förutsättningar, det är inte 

statiskt att driva ett förändringsarbete. 

 

Motstånd 

 

Hur ser du på eventuellt motstånd som uppstår vid förändringar? 

- Det finns alltid motstånd vid förändringar och det är olika för olika människor. Det 

gäller, det är jätte viktigt att jobba med dem som är mest motståndskraftiga både en 
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själv men även med förändringspersoner i deras närhet. Lyckas man väl omvända de 

värsta motståndarna har man jätte mycket nytta av den personen, största motståndaren 

kan bli största profeten. Men man måste vara på det klara att det alltid finns ett stort 

motstånd mot förändringar, man ska inte inbilla sig något annat.  

 

Ser du det här som något som enbart är negativt eller anser du att det kan finnas 

positiva sidor? 

- Jag det kan det säkert finnas positiv sidor också. Det kan vara så att de som är mest 

förändringsbenägna kan behöva bromsa också, då kan det vara bra att det finns 

kritiska som ställer frågor och ifrågasätter. Alltid en balansgång mellan dem som 

alltid vill förändra och dem som aldrig vill förändra.   

 

Hur förhåller du dig till eventuell kritik vid genomförandet av förändringar? 

- Kritik kan vara positiv och negativ. Du menar negativ? 

 Ja 

- Ingen som tycker om att få kritik men man måste man se bakom kritiken, det är en del 

av jobbet att driva förändringar. Det behöver ej vara dåligt för att man får kritik av 

vissa, beror på vad det handlar om och vad det är. Men man måste ta en diskussion 

med de som framför kritiken och ta reda på vad som ligger bakom och i de bästa av 

världar få med dessa på tåget. Men som jag sa är det en stor förändringen är det nästan 

100% omöjligt att få med alla och få alla positiva till förändringen under 

förändringens gång.  

 

Hur hanterar du eventuell oro och osäkerhet hos de anställda vid förändringsarbeten? 

- Det är svårt att svara på generellt. Men man måste vara medveten att många känner ett 

hot mot sitt jobb en förändring som i princip rationaliserar bort deras jobb. Då gäller 

det att man har tänkt till innan och måla upp en bild av det positiva för deras jobb det 

leder till och framhäva det positiva för dem som. man måste tänkt till innan och föra 

fram det positiva som detta leder till, vända det negativa.  

 

Reflekterar du över den osäkerhet de anställda uttrycker gentemot förändringen? 

- Ja det är klart man gör, den vet man kommer så den ska man helst reflektera över 

innan den kommer upp till ytan så man har svar på den. Det är en lång process att få 

dem anställda att inse, ofta kan dem anställda se ett ”röttskynke” när dem hör 

förändring och då det gäller att måla upp en bild av den totala förändringen så dem ser 

sammanhanget och att man kan göra något mer värdeskapande än man har gjort 

tidigare. Det handlar om kommunikation över tid och försöka få en förståelse.  

 

Hur arbetar du med att skapa en acceptans hos de anställda vid genomförandet av 

förändringar? 

- Det skiljer inte så mycket kring hur man hanterar kritik, det gäller att man har väldigt 

klar bild av förändringens innebörd och måla upp den för olika kategorier av 

människor så dem verkligen förstår vad förändringen verkligen består av och visa att 

den är till det bättre.  
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Hur ser du på DIN roll kontra förändringens roll i att skapa en acceptans för 

förändringen hos de anställda? 

- Jag tror nästan min roll, eller min roll som förändringsledare blir viktigare ju mer 

påtvingad förändringen är det är någonting man verkligen driver för att förbättra 

verksamheten blir min roll mindre viktig för då kanske man ser det positiva, är den 

däremot tvingad att genomföra något som kanske svårare att se nyttan blir min roll 

viktigare. Det beror på vad förändringen består av och framförallt vad som triggar 

den. 

 

Hur uppfattar du eventuell tystnad från de anställda vid förändringar? 

- Asså det går inte att svara på generellt, det beror på sammanhanget. Det har jag inget 

bra svar på man måste känna av situationen.  

 

Hur hanterar du eventuella konflikter och intressekonflikter i samband vid 

förändringar? 

- Det är väl återigen genom att ha en öppen och rak dialog där an försöker tydliggöra 

vad det är man försöker åstadkomma och undanröja eventuella risker för 

intressekonflikter, vilket kan vara svårt.  

Bilaga 2.4 

Transkribering Intervju 4  

Intervjun genomfördes den 22/12- 2015 med en manlig klinikchef inom landstinget, åldern på 

respondenten låg i åldersspannet 35-55 år.  

Hej, tack för att du kunde ta dig tid att delta i vår studie! 

Vi är två studenter som skriver vår C-uppsats inom företagsekonomi vid Örebro universitet. 

Vårt arbete handlar om organisations förändringar och hur chefer hanterar dessa. Så vi är jätte 

tacksamma att du kunde ta dig tid att delta i den här intervjun. 

 

Inledande/inbjudande frågor 

 

Hur länge har du jobbat på företaget? 

- Sedan 2002, det blir 13 år  

 

Hur länge har du haft din nuvarande position? 

- Sedan 2.5 år, mars 2013  

 

Allmän fråga 

 

Vad anser du är viktigt då ni ska genomföra förändringar? 
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- Delaktighet! det är A och O. 

Specifika frågor 

 

Förtroende 

 

Hur ser du på vikten av förtroende vid genomförandet av förändringar? 

- Ja, det är väldigt viktigt att man har förtroende, för de som föreslår och vill 

implementera förändringar, det är naturligtvis jätteviktigt förstås. men det är något 

man har byggt, på nått sätt hänger det ihop, om man har kommunicerat förändringar 

på rätt sätt så har man byggt ett förtroende, om du förstår vad jag menar. 

 

De hänger ihop litegrann menar du?  

- Ja de hänger ihop, det är naturligtvis jätteviktigt att man har förtroende, förtroende 

bygger man på flera olika sätt, ett sätt är att ha en transparent och bra sätt att 

kommunicera förändringen.  

 

Hur agerar du för att skapa trovärdighet hos de anställda vid genomförande av 

förändringar? 

- I min verksamhet är jag väldigt noga med att skapa delaktighet, i den bemärkelsen att 

det är transparent, vad som initierat förändringen, bakomliggande orsaker och sådana 

saker.   

 

Kommunicera på ett öppet och tillgängligt sätt, man skulle kunna säga att ni gör detta?  

- Ja precis, och sen det beror på graden av förändringen, är det så att man gör risk och 

konsekvens analysen tillsammans med personalen och har arbetsgrupper och så, så att 

man skapar en delaktighet, men jag vill vara jättetydlig med att delaktighet innebär 

inte att man inte genomför förändringar, eller att man går emot en förändring, man 

kan ju genomföra obehagliga eller obekväma förändringar ändå. Delaktighet för mig 

är att man ges möjlighet att säga vad man tycker, och att man ges möjlighet att förstå 

varför en förändring genomförs och på vilket sätt den kommer att genomföras. Det är 

därmed inte säkert att man kan motsäga sig en förändring, det är inte samma sak.  

 

Okej, och att man är ärlig och sanningsenlig när man genomför förändringar?  

- Ja exakt.  

 

Samtidigt att man är konsekvent i sitt handlande och gör det som behövs göras så att 

säga?  

- Precis. Det är ingen motsägning (motsättning) däremellan, på något sätt är det liksom 

att man gör dessa saker plus att man gör det “fålempe”?? att man följer de lagar och 

regler som gäller på arbetsmarknaden vad gäller facklig förhandling och sådant, gör 

man dessa saker konsekvent i stort och smått, det är så man bygger förtroende. Det är 
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som jag ser det, som man på så sätt bygger förtroende som ger möjliga förändringar 

över tid. 

 

Är det viktigt för er att koordinera mänskliga och materiella resurser?  

- Ehh, det är ingen central del i vår verksamhet, den är väldigt human-kapital intensiv, 

inte så material intensiv om man uttrycker sig så.  

 Okej; jag förstår.  

 

Hur tänker du kring att agera med respekt och hänsynsfullhet gentemot de anställda 

vid förändringar? 

- Ehh, om jag ska tala för mig själv så faller det lite tillbaka till det sa inledningsvis att 

man måste förstå och sätta sig in i medarbetarnas situation, gör man det så förstår man 

att man måste, återigen då, man måste va ärlig och tydlig och tala om vad som gäller, 

så att man verkligen respekterar att alla ser inte på saker på samma sätt som jag, utan 

ana måste skapa en möjlighet att förstå och lyssna, för sedan är det så att det kan 

komma inspel som är bra! som gör att förändringen tar en annan riktning.  

 

Men att man är noga med att lyssna, överlägga och diskutera?  

- Ja, det ligger i detta med delaktighet igen, tillbaka till det.  

 

Även kanske Support och att tydligt visa uppskattning när något är bra?  

- Absolut, det kommer också sedan. Absolut.  

 

Hur agerar du för att inte skapa orättvisa hos de anställda vid förändringsarbeten? 

- Ja, svår fråga. Min inställning är att, som chef, livet och inte heller arbetslivet är 

rättvist! det måste via transparens förklara, det är ingen rättvisefråga, i den 

bemärkelsen att jag kan göra en förändring som är bättre för vissa och sämre för 

andra, jag bedriver inte verksamhet ur ett rättviseperspektiv. Vi bedriver verksamhet 

för att göra det så bra som möjligt för patienterna i vårt fall. Sen är de naturligtvis så 

att vi ska inte utnyttja nån eller på nåt sätt diskriminera någon det är inte så jag menar, 

men alla ska ges samma möjlighet att vara delaktiga, säga vad de tycker och påverka, 

det är naturligtvis jätteviktigt. Men sedan i det praktiska genomförandet så är det så 

att det är inte rättvist. Det går inte att bedriva ut det perspektivet. Vi har andra 

måttstockar således, att hand om patienterna på rätt sätt osv. Rättvisa säkerställs i det 

att alla ska ges möjlighet att vara delaktiga, säga vad de tycker och påverka. Sedan 

hur utfallet blir det, det behöver inte alltid betyda att det blir rättvist.  

 

Jag tänker på belöningar uppfyllande av löften?  

- Ja det är naturligtvis viktigt att jag gör detta, rättvisa så till vida. 

 I den grad det går menar du?  

- Nej fast jag tycker alltså, jag tycker att man ska belöna dem som är duktiga, som gjort 

ett bra jobb. Det är ju rättvist också. Om jag har två avdelningar och den ena gör ett 

bra jobb med en förändring och den andra gör ett sämre, då belönar jag den som gör 

ett bra jobb. det där med rättvisa, det såklart så att förutsättningarna ska vara rättvisa. 
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Då måste man, tycker jag, som chef och ledare våga stå för att man vill gynna dem 

som jobbar bra.  

 Ja jag förstår, du har ändå någon bas för vem som blir belönad och inte, det sker 

inte på måfå så att säga. Det är någon slags rättvisa i att någon som gjort ett 

bättre arbete blir belönad. 

- Ja precis, de som jobbar bra blir belönade.  

 

Hur tänker du kring din egen kontroll av de anställda vi förändringar? 

Delegering? 

- Hmm ja jag försöker o delegera ut så mkt ansvar det bara går, jag tror på de även vid 

förändring. Det innebär ju att förändringen kanske inte blir precis som jag hade tänkt 

mig alla gånger. Men det betyder inte att den nödvändigtvis blir sämre, sen vill jag ha 

medarbetare som tar initiativ och driver förändring då måste jag delegera ut ansvaret 

och förstå att eftersom jag inte petar i allt så kan inte allt bli precis som jag tänkt mig. 

 Okej då har du accepterat detta, du har förtroende för de anställda, att de fixar 

detta? 

- Det har hänt några gånger att saker gått på sniskan fullständigt, men då får man styra 

upp det i efterhand. I längden tror jag man tjänar på det. att man har medarbetare som 

känner att de får förtroende och som vågar misslyckas. Självklart måste man prata 

igenom det, vad var det som gick snett så får man göra om det. I en organisation 

tjänar man på det i längden även om det kortsiktigt vissa gånger inte blir som man 

tänkt sig.  

 Okej, men du har ändå detta förtroende att du ger dem denna chans?  

- Ja precis, det har jag.  

 

Kommunikation 

 

Hur ser du på vikten av kommunikation vid förändringar? 

- Det är viktigt absolut.  

 

Hur arbetar du med kommunikation och informationshantering gentemot de anställda 

vid förändringar?  

- Ehh, jag försöker, eftersom jag är verksamhetschef så har jag en linje-organisation 

under mig, det är min förstahandsväg i kommunikation, via avdelningscheferna. Att 

jag har en ledningsgrupp där jag går ut med information så de får de i uppdrag att 

förmedla den vidare. det är min huvudsakliga kommunikationshantering till 

medarbetarna, sedan så jobbar jag med att försöka vara synlig i organisationen, att jag 

är närvarande på arbetsplatsträffar på olika avdelningar och ger 

förstahandsinformation direkt till medarbetarna. 

  

Att du försöker vara personlig till viss del det går i din kommunikation?  

- Ja precis, det är de huvudsakliga kanalerna, sen är det även de traditionella med mail 

och så.  
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Det är både verbalt och icke då så att säga?  

- Absolut.  

 

Men det händer ändå att man för en dialog när det gäller viktiga saker så att man går 

lite mer på djupet? 

- Ja ja absolut! är det större förändringar så ser jag ju till att vara närvarande när det ska 

kommuniceras.  

 

Och lika så om något gått snett att det sker någon återkoppling? Kanske även 

om det inte gått snett?  

- Precis.  

 

Hur arbetar du för att de anställda ska förstå, uppfatta och tolka budskapet i det du 

säger på ett korrekt sätt? 

- Ehh, nej jag kan inte säga att jag har någon medveten strategi i det, mer än att jag 

försöker, som jag sa, så gott jag kan att sätta mig in i känslan hur det är att vara 

anställd. Jag är ju också anställd i någon mån. Om man är medarbetare utan något 

arbetsledande ansvar ehh, så har man, av naturliga skäl, en mindre bild i den 

organisation och miljö man verkar, eftersom man har mindre tillgång till information 

än man har som chef. Då försöker jag tänka på att de, “tänk nu på att de du 

kommunicerar med har inte samma helhetsbild som jag har och därför kräver det att 

jag förklarar mera och så tydligt jag kan”. Men i övrigt kan jag känna att jag har 

någon medveten strategi så.   

 

Men tydlig alltså?  

- Ja, att sätta i den personens situation som jag ska förmedla information och 

kommunicera med. Vad har den med sig för förutsättningar in i den här situationen.  

 

När anser du att det är viktigt att kommunicera vid en förändring? 

- Jag anser att man ska försöka kommunicera så fort man har information, det finns 

alltid en strategi, men generellt så tidigt som möjligt och så öppet som möjligt.  

 

Men kanske även löpande under en förändring?  

- Självklart, absolut, löpande hela tiden det tycker jag.  

 

Motstånd 

 

Hur ser du på eventuellt motstånd som uppstår vid förändringar? 

Hur förhåller du dig till detta? 

- Ehh ja, om man ska säga nått generellt, jag försöker identifiera dem som är positiva, 

och drar, jag lägger fokus på dem. Jag uppmuntrar, stöttar och låter de vara lok och 

“dra” i en förändring. Det brukar oftast ge mer resultat än de som är extrema 

motståndare, de är väldigt svåra att påverka, de kommer vara motståndare oavsett vad 
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jag gör och hur mycket energi jag än lägger på det. Så i en grupp om jag ska göra en 

förändring så finns det alltid de som är mer positiva, jag försöker identifiera dem och 

så försöker jag stötta och lyfta dem, och få dem att dra i förändringen. På så sätt få 

bort motståndet den vägen.  

 

Alltså motstånd är mestadels negativt för dig menar du? eller finns det positiva sidor 

också?  

- Det finns absolut positiva sidor! Därför att de som har motståndet kommer väldigt 

ofta med relevanta frågor och kan liksom “bromsa upp” så att man inte har för 

bråttom.  

 

Okej, så någonstans kanske de ändå visar ett engagemang? med tanke på att de är 

involverade i förändringen.  

- Ja absolut, så är det ju. Framförallt så om man är lite snabb i tanken är det ganska bra 

att ha de som ibland, “men vänta nu, var detta så bra?” 

 

Om man ska se till vilket som är värst, är det de som gör motstånd eller de som inte är 

involverade alls?  

- Ehh, det var svårt.. Det kanske är de som inte är involverade alls, som ställer sig på 

sidan om, det kanske är värre.  

 Dem kommer man inte åt alls?  

- Nej, om man nu ska gradera det.  

 

Hur förhåller du dig till eventuell kritik vid genomförandet av förändringar? 

- Det är alltid känsligt förstås.  

 Det förekommer en del?  

- Haha ja det kan man säga. Det är alltid känsligt, det är klart att man måste försöka ha 

grundat förändringen ordentligt i sig själv så att man är trygg i varför man genomför 

den. Då är et lättare att hantera kritik och ifrågasättande. Men sen är de klart att, jag 

skulle ljuga om jag inte sade att man ibland tar åt sig av kritik och känner att man blir 

påverkad. Att man ibland kan känna att den är orättvis, många gånger kan jag känna 

att när man gör en förändring att de som kritiserar en gör det lite för enkelt, de väljer 

att se bara valda delar och inte helheten. Då blir det lite orättvist. Så kan jag väl 

uppfatta det. Men som en grund-förutsättning för att hantera kritik så handlar det om 

att man är förberedd själv som den som ska genomföra förändringen. Att jag är 

förberedd och har fått ställa mina frågor till de nivåer ovan mig som initierat 

förändringen så jag förstår varför den ska göras. Det är otroligt viktigt för förstår jag 

inte det så blir det svårt att hantera kritiken.  

 Då är det svårt att svara på frågor om man inte vet själv?  

- Ja precis, då blir det svårt.   

 Men känns det ibland som kritiken är riktad mer till dig som chef, är det då du 

känner att det blir orättvist?  
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- Det är alltid så, det har jag klarat mig bra ifrån faktiskt. Blir det rena personangrepp 

blir det så tydligt så att det rinner av en ganska fort. Det är mer att ibland att man har 

en helhetsbild som man av olika skäl inte kan förmedla, eller man försöker förmedla 

men andra väljer att inte se helheten, då kan jag känna att man är på två olika 

spelplaner. Får man då kritik för det då kan jag känna att det blir orättvist. Jag 

försöker se ur ett perspektiv, de som kritiserar ser bara från sitt eget perspektiv, inte 

tar ansvar. Då kan jag tycka att det blir orättvist.   

 

Hur hanterar du eventuell oro och osäkerhet hos de anställda vid 

förändringsarbeten? 

- Ja, det blir lite upprepning, men att försöka informera öppet och ärligt och tydligt, o 

sen vissa gånger när man gör förändringar så är oro och osäkerhet befogat, då tror jag 

att det är bättre att bekräfta det, det är som du säger, jag skulle också vara orolig för 

min anställning om en chef kom och sa “nu ska jag spara en massa pengar”. Men hur 

blir det för mitt jobb då? Då är det bättre att säga “ja din oro är befogad, jag ska hjälpa 

dig och se till att detta blir så bra som möjligt” istället för att bara säga “nej du 

behöver inte vara orolig”. Man förstår, de anställda är ju inte dumma, då är det bättre 

att bekräfta det istället för att släta över.  

 

Men det är något som ofta förekommer då enligt dig? att de anställda blir oroliga och 

det uppstår en osäkerhet?  

- Ehh, ja så är det väl, ganska ofta. Men det handlar jättemycket om hur väl man har 

grundat förändringen, har man gjort ett ordentligt förarbete med transparent 

information och låta det ta tid! Ska man göra en förändring på ett bra sätt måste det få 

ta tid! Så att man som medarbetare hinner processa, att man har kanske flera tillfällen 

att prata om det och jobba med det, då minskar graden av oro. Jättemycket, jämfört 

med om det ska gå fort och är illa genomtänkt. Det hänger mycket ihop.  

 

Reflekterar du något själv över den osäkerhet de anställda uttrycker gentemot 

förändringen? när du säger att du försöker leva dig in de anställdas situation? 

- Ja absolut.  

 

Hur arbetar du med att skapa en acceptans hos de anställda vid genomförandet av 

förändringar? 

- Ehh, ja det blir återigen via min kommunikation och transperansen i den, och 

dessutom, jag försöker bygga ett förtroende, det tar ju tid, där jag alltid försöker 

bygga på öppenhet och transperens, inte bara vid förändringar. Det jag säger vid en 

viss förändring, “nu ska vi spara pengar” så ses det som en del i hel process, av att vi 

ska driva vår verksamhet på ett sätt där den förbättras och utvecklas hela tiden. Att 

förändringar kommer i stort och smått, att bygga en acceptans för en förändring 

hänger ihop med hur man driver hela verksamheten.  
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Det hör ihop med tidigare relationer exempelvis? 

- Ja exakt! Det förtroende vi pratat om, man har byggt ett förtroende och en relation 

som chef till sina medarbetare där man ser det att förändringar, så är det för alla, 

förändringar är ett konstant tillstånd. Det händer hela tiden. Det måste man jobba hårt 

med att få medarbetarna att förstå.  

 

Det är kanske inte acceptans för en specifik förändring, det är mer en acceptans 

generellt och sedan påverkar den en viss förändring också?  

- Ja precis. Man måste tänka så. Om man isolerar förändringar från varandra och 

försöker få acceptans för dem en och en så blir det mycket värre än om man jobbar 

med det kontinuerligt i vardagen. I stort och smått.  

 

Din roll är mer kontinuerlig, den går mer över tid då om man jämför med 

förändringens roll för att skapa acceptans?  

- Ja, en helhet. Jag tror att man bör försöka jobba med ständig förbättring i stort och 

smått. Inte prata så mycket om förändringar utan att försöka få det som en naturlig del 

av vardagen. Förenkla det hela lite, komma med förslag om en liten ändring “vi kan 

göra detta på ett annat sätt”.  

 

Hur uppfattar du eventuell tystnad från de anställda vid förändringar? är det mycket 

tystnad?  

- Återigen, man måste låta det ta tid, om man lägger fram en förändring och den är lite 

oväntad, då är den naturliga reaktionen tystnad. På nåt sätt innebär tystnad att det 

behövs mer information. Tystnad tolkar jag mest som ett tecken på informationsbrist 

eller att man inte riktigt förstår. Men det beror också lite på var i processen man är, 

det jag just sa kanske gäller mer i början av en förändring, har man hållit på och 

“gnuggat” på något länge och det ändå är tystnad betyder att man på något sätt 

resignerat lite kanske.  

 

Det är lite som en lågstadieklass som sitter tysta när fröken frågar om de förstått 

menar du?  

- Ja precis! Exakt. Det beror därför lite på var i processen man är, tystnad kan betyda 

olika saker.  

 

Men främst tycker du att det är brist på information och att man inte förstår?  

- Ja det tror jag, de flesta tycker ändå något eller vill säga nått och gör man inte det så 

finns det nog en anledning.   

 

Hur hanterar du eventuella konflikter och intressekonflikter i samband vid 

förändringar? 

- Ja det är ju riktigt svårt. Det blir lite sak samma, man måste vara noga att lyssna av 

alla så att alla får säga hur de ser på det från sin horisont. Att alla hör det, att man inte 

bara säger sitt utan även lyssnar på de andra. Det är viktigt att alla aspekter kommer 

upp och att alla hör dessa. Det är jätteviktigt. Sen är det tydlighet igen, att när man 
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lyssnat på alla så får man ändå våga säga “jag hör er men nu blir de såhär”. Jag 

respekterar det ni säger men av olika skäl blir det såhär, vilket kan kopplas till rättvisa 

igen då. “det är inte rättvist, varför gör vi så?” Det måste man orka stå emot, det är 

inte rättvisa som styr detta, det är hur vi ska göra en så bra verksamhet som möjligt.  

 Någonstans måste man komma till ett beslut ändå menar du?  

- Ja, men det är riktigt svårt.  

 

Bilaga 3  

Bilaga 3.1 

Analys intervju 1 (yngre manlig chef <35) 

 

Förtroende  
 

Enligt Mineo (2014) består variabeln förtroende av tre grundpelare; trovärdighet, respekt- och 

hänsynsfullhet samt rättvisa. En del i grundpelaren trovärdighet består enligt Mineo (2014) i 

användandet av öppen och tillgänglig kommunikation. Vad gäller användandet av öppen och 

tillgänglig kommunikation säger respondenten att han försöker variera sin kommunikation 

beroende på person och situation, han säger vidare att ”vissa behöver man sitta mellan fyra 

ögon och prata med, andra funkar det jätte bra med om man är öppet med alla”. Det 

huvudsakliga intrycket man får av respondenten är att han försöker kommunicera på det sätt 

som han anser funkar bäst utifrån den enskilda individen och den givna situationen. Vidare 

hävdar Mineo (2014) att ytterligare en viktig del i att framstå som trovärdig är att vara 

konsekvent i sitt handlande. Tillskillnad från vad Mineo (2014) förslår om vikten av att vara 

konsekvent i sitt handlande för att framstå som trovärdig hävdar respondenten att han inte är 

speciellt konsekvent i sitt handlande ” jag är väldigt förändringsbenägen och 

anpassningsbar”. Respondenten förespråkar istället återigen på vikten av att anpassa 

ledarskapet efter person och situation för att öka på förtroendet gentemot de anställda. 

Respondenten är således inte helt överens med Mineo (2014), då han inte alltid är konsekvent 

i sitt agerande enligt sitt eget uttalande vilket. Skillnaden mellan respondentens och Mineos 

(2014) åsikt kan eventuellt grundas i att respondenten agerar i en praktisk kontext som kanske 

kräver ett mer dynamiskt ledarskap då kontext och omständigheter ständigt förändras. Mineo 

(2014) däremot behöver enbart ta hänsyn till den teoretiska arenan.  

 

Ytterligare en grundpelare i variabeln förtroende föreslår Mineo (2014) är respekt och 

hänsyn, han föreslår även att visandet av support och uppskattning gentemot de anställda kan 

påverka hur respekt- och hänsynsfull en chef framtår.  Respondenten instämmer med det 

Mineo (2014) föreslår och säger “respekt och hänsyn är viktigt då personalen är företagets 

främsta resurs”. För att framstå som respekt och hänsynsfull förespråkar respondenten 

användandet av mer positiv feedback än negativ, i synnerhet vid förändringar. Här ses ett 
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tydligt samband till det som Mineo (2014) föreslår om att support och uppskattning kan 

gynna en chef i hur respekt- och hänsynsfull denne uppfattas av de anställda. Respondenten 

säger även att han försöker lägga mest fokus och uppmärksamhet på de individer som är mest 

negativa gentemot förändringen, detta för att “pusha” dessa lite extra. Att anpassa feedbacken 

efter individ är något respondenten anser viktigt, och säger sig lägga fokus på i sitt ledarskap, 

“vissa kan behöva mer positiv feedback medan andra kan ta mer kritik”. Genomgående är 

respondenten tydlig med att han försöker anpassa ledarskapet efter person och situation och 

betonar vikten av “jag försöker känna av personerna både i nuet och tidigare erfarenheter 

jag har av personen. Anpassat ledarskap!”.  

 

Flertalet andra forskare pekar på vikten av att se de anställda som individer och ge 

individualiserad uppmärksamhet för att som ledare framstå som hänsyn och respektfull, vilket 

således kan ses ha en indirekt påverkan på de anställdas förtroende för ledningen. Mineo 

(2014) är en av de forskare som hävdar att det är viktigt att se anställda som individer för att 

framstå som en respekt- och hänsynsfull chef. Även Kaufmann och Kaufmann (2010) har en 

liknande åsikt och betonar vikten av individualiserad uppmärksamhet för att framstå som 

respekt- och hänsynsfull. Respondenten instämmer i det Mineo (2014) föreslår om vikten av 

att visa respekt och hänsyn. Det skulle kunna tänkas att visandet av respekt och hänsyn 

eventuellt leder till ett bättre förhållande mellan chef och anställda, visar han respekt mot de 

anställda får han antagligen mer respekt tillbaka. Detta skulle följaktligen kunna underlätta 

acceptansen och genomförandet av förändringen hos de anställda då dessa enligt det Mineo 

(2014) förslår eventuellt skulle ha ett större förtroende för chefen. Chefens åsikt vad gäller 

vikten av att agera på ett respekt- och hänsynsfullt sätt gentemot de anställda och det faktum 

att Mineo (2014) föreslår att respekt och hänsyn är viktiga delar i förtroende som i sig kan 

anses underlätta genomförandet av förändringar, skulle eventuellt kunna öka sannolikheten 

för lyckade förändringsarbeten.  

 

Mineo (2014) föreslår även att en del i variabeln förtroende handlar om att som chef agera på 

ett rättvist och ärligt sätt. Respondenten hävdar dock att det alltid förekommer en viss 

orättvisa vid förändringar, han säger vidare att de anställda kan uppleva att ”vissa får det 

bättre och andra får det sämre ur deras synvinkel”. Dessutom påstår han att det är lätt hänt 

att man lägger mer energi på de man anser gör ett bra jobb så de trivs än de som presterar 

sämre, vilket kanske gynnar företagets som helhet men kan upplevas som orättvist för 

individen. Enligt Mineo (2014) skulle detta hanterande eventuellt kunna bidra till ett sänkt 

förtroende för chefen, eftersom delar av de anställda troligen inte skulle uppleva detta 

agerande som rättvist. Det vi kan observera här är således att chefens åsikt skiljer sig en del 

från det Mineo (2014) föreslår, då respondenten inte säger sig lägga lika stort fokus på 

rättvisa. En möjlig förklaring till denna åsiktsskiljaktighet är att chefens jobb går ut på att 

driva företaget och därmed skapar ett behov av att tänka på lönsamhet, det mest lönsamma är 

därmed troligen att belöna dem som mest gynnar företagets verksamhet. Mineo (2014) är en 

forskare och behöver således inte ta lika stor hänsyn till lönsamhet utan enbart fokusera på 

den teoretiska arenan.  
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Enligt respondenten händer det alltför ofta att löften av någon anledning inte kan hållas, 

enligt honom är det då viktigt att ärligt förklara varför. Denna hantering stöds av Mineo 

(2014) som menar att ärlighet kan öka förtroendet för en chef. Dock säger respondenten att 

han av olika skäl inte alltid kan agera helt rättvist, vilket enligt det Mineo (2014) föreslår 

eventuellt skulle kunna ha en negativ påverkan på chefens förtroende. Chefen säger även att 

han inte alltid heller lyckas uppfylla alla löften, men säger att han då alltid är noga med att 

förklara varför. Detta hanterande kanske inte kan sägas öka förtroendet för chefen ”just då” 

men eventuellt bidra till en ökad förståelse för chefens agerande och bristande uppfyllande av 

löftet vilket skulle kunna tänkas ha en positiv påverkan på långsikt. Å andra sidan skulle det 

kunna tänkas att på kort sikt har det “orättvisa agerandet” troligtvis ingen större betydelse 

utan kan ses som mest gynnsamt för effektiviteten. Däremot på lång sikt kan ett sådant 

beteende möjligen påverka de anställdas syn på chefen och därmed förtroendet på ett negativt 

sätt.  

 

Jönsson och Strannegård (2009) hävdar vidare att förtroende kan ses som att lita på någon 

utan att känna ett behov av att behöva ha full kontroll över situationen, förtroende skulle 

därmed kunna ses som motsatsen till kontroll. Ytterligare föreslår Jönsson och Strannegård 

(2009) att detta är en ömsesidig process, litar de anställda på chefen vågar de gå in helhjärtat i 

en förändringsprocess utan att känna ett behov av att behöva ha full kontroll, chefen å andra 

sidan vågar delegera ansvar om denne känner förtroende för de anställda. Respondenten är 

lite delad i sin åsikt vad gäller kontroll av de anställda vid förändringsarbeten. Han pekar på 

att vissa typer av förändringar kräver full kontroll då de behöver fungera felfritt från början, 

medan han vid andra typer av förändringar kan ge de anställda mer flexibilitet. Han 

instämmer dock i det Jönsson och Strannegård (2009) föreslår då han säger att han anser 

delegering och flexibilitet är att föredra då det underlättar genomförandet.  Utifrån detta 

skulle man kunna utgå ifrån att en chefs förtroende för de anställda borde vara högre vid 

förändringar där chefen ger de anställda mer utrymme och flexibilitet, då Jönsson och 

Strannegård (2009) hävdar att delegering tyder på förtroende. Vidare skulle man kunna tänka 

sig att då chefen känner förtroende för de anställda och vågar delegera leder detta till ökat 

förtroende för chefen från de anställdas sida eftersom de då känner sig betrodda. Eftersom 

flertalet forskare är överens om att förtroende kan förklara utfallet av många aktiviteter i en 

organisation skulle delegeringen i sig kunna förklara att respondenten upplever att 

förändringar där de anställda ges mer utrymme och flexibilitet är att föredra (Aarum 

Andersen, 2005). Utifrån detta verkar teorins antagande om delegering stämma då de 

anställda känner mer förtroende för chefen när de tillåts mer frihet.  

 

Kommunikation  

 

Respondenten är tydlig i sin åsikt vad gäller kommunikationens betydelse vid förändringar, 

han säger att kommunikation överlag är det absolut viktigaste vid genomförandet av 

förändringar. Även vad gäller kommunikationen är han tydlig med att han inte är konsekvent 

i sitt handlande, agerande och användande av kommunikationskanaler och säger ” jag är 

ingen konsekvent människa jag gör olika”.  
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Flertalet forskare däribland Kaufmann och Kaufmann (2010) och Ahrenfelt (2013) pekar på 

att information är en envägsprocess medan kommunikation är en flervägsprocess som 

inkluderar återkoppling och ömsesidiga tolkningar. Respondenten uttrycker att han önskar att 

han vore bättre på att återkoppla och kommunicera personligt, det vill säga gå ifrån dagens 

mer informativa kommunikation till att mer kommunicera och föra en dialog med de 

anställda. Han hävdar dock att tidsbrist gör att detta inte alltid är möjligt. Aarum Andersen 

(2005) är en forskare som pekar på vikten av att som ledare använda sig av personlig 

kommunikation, vilket även respondenten instämmer i och anser är en fördel vid förändringar 

och skulle önska mer av i sin kommunikation. Således skulle detta kunna vara något som 

respondenten eventuellt skulle kunna förbättra i sitt ledarskap vid förändringsarbeten, då 

vikten av personlig kommunikation stöds både utifrån respondentens egna reflektioner och 

tidigare forskning.   

 

Vidare föreslår Ahrenfelt (2013) att det finns två typer av kommunikation, försvarande eller 

ta del av andras tankar och funderingar. Respondenten säger i intervjun” man brukar ju säga 

att man har två öron och en mun, och därför ska man lyssna dubbelt så mycket som man 

pratar”, vilket visar på respondentens ambition att försöka ta del av de anställdas tankar, 

åsikter och funderingar. Utifrån det Ahrenfelt (2013) föreslår om två typer av kommunikation 

kan respondentens förhållningssätt till kommunikation liknas vid den typ där man avser ta del 

av andras tankar och funderingar. För att skapa denna dialog använder sig respondenten av 

företagets mötesstruktur som består av morgonmöten samt veckomöten mellan de olika 

avdelningarna. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) har olika kommunikationskanaler 

olika informationsfyllighet där personlig kommunikation anses ha hög informationsfyllighet. 

Den höga informationsfylligheten i personlig kommunikation som Kaufmann och Kaufmann 

(2010) föreslår skulle därmed eventuellt kunna bidra till att den personliga kommunikation 

som sker vid dessa möten skulle kunna vara gynnsamt vid förändringsarbeten då risken för 

feltolkningar i information eventuellt skulle kunna minska då informationsfylligheten i 

kommunikationen kan anses vara hög. Vidare finns det flera forskare däribland Aarum 

Andersen (2005) som anser att “face-to-face interactions” blir allt mer viktigt i dagens 

föränderliga samhälle. Respondenten använder sig av personlig kommunikation då han 

kommunicerar med de anställda genom ovannämnda möten, vilket därmed även enligt det 

Aarum Andersen (2005) föreslår borde kunna ses som en gynnsam typ av kommunikation vid 

förändringsarbeten. En tydlig likhet kan därmed ses mellan vad som i teorin föreslås som en 

gynnsam hantering av kommunikation vid förändringsarbeten och respondentens praktiska 

hantering av kommunikationen vid förändringsarbeten. Chefen ser troligen denna hantering 

som det mest effektiva tillvägagångssättet för att förmedla information och kommunicera 

med de anställda, och så gör även forskare på området. Respondenten och teorin är överens 

om att personlig kommunikation är att föredra vid förändringsarbeten vilket således innebär 

att kommunikation med hög informationsfyllighet är att föredra vid förändringsarbeten.  

 

Respondenten föreslår även att det är viktigt att kontrollera att de anställda uppfattat och 

tolkat budskapet i det han kommunicerar på ett korrekt sätt, han säger ”tydlighet är precis 

som jag A och O, mina anställda må tycka jag är dryg men jag måste veta att vi verkligen 
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förstår varandra”. Utifrån intervjun med respondenten kan man dra slutsatsen att 

respondenten försöker vara tydlig i sin kommunikation gentemot de anställda vid 

förändringsarbeten och använder sig av flertalet olika kommunikationskanaler för att uppnå 

detta. Detta skulle enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) teori om informationsfyllighet 

innebära att den kommunikation respondenten delger de anställda har hög 

informationsfyllighet, då kontrollfrågor och upprepning kräver personlig kommunikation Den 

höga informationsfylligheten tillsammans med respondentens taktik att be de anställda 

upprepa skulle eventuellt kunna reducera risken för feltolkningar vid förändringsarbeten. 

Vilket i sin tur eventuellt kan reducera risken att fel och misstag begås som följd av detta.  

 

Motstånd 

  

Ahrenfelt (2013) föreslår att medarbetare som gör motstånd är mer engagerade och 

involverade i förändringsprocessen, och därmed kan sägas vara mer delaktiga. Respondenten 

säger sig ha en uppfattning om vilka anställda som vanligtvis är kritiska till förändringar, han 

anser sig även ha en uppfattning om hur dessa brukar tänka. För att hantera detta i praktiken 

försöker han tänka ut ett svar på deras eventuella frågor eller motstånd i förväg för att kunna 

bemöta det på en gång. Chefen säger även att kritik är vanligt förekommande vid 

förändringar och föreslår att bästa hanteringen av denna kritik är att lyssna och förklara, 

”man får ju inte bara bli arg tillbaka, eller liksom sura ner och slå av och inte lyssna”. 

Respondentens hantering av kritik genom att lyssna och förklara skulle eventuellt kunna 

skapa mer utrymme för de anställdas delaktighet i förändringen och vidare kopplas till det 

Ahrenfelt (2013) föreslår om att delaktighet och motstånd kan vara positivt då det visar på 

engagemang i en förändringsprocess, “Motstånd till förändring är oftast det ända sättet att 

skapa äkta engagemang inom organisationen” (Ahrenfelt, 2013, s.135). Ytterligare något 

intressant respondenten framhävde i intervjun var att han anser sig ha en uppfattning om vilka 

anställda som framför kritik enbart för att höras och vilka anställda som framför kritik som är 

relevant och användbar. Skulle medarbetarna uppfatta detta finns risken att de skulle uppfatta 

detta som orättvist eller som någon typ av favorisering av vissa anställda. Eftersom orättvisa 

är något Mineo (2014) föreslår kan leda till ett lägre förtroende för chefen hos de anställda 

finns en risk att denna hantering eventuellt skulle kunna påverka de anställdas förtroende för 

chefen negativt.  

 

Det råder stor konsensus i forskavärlden gällande det faktum att anställda ofta uppfattar 

förändringar som något obehagligt, samt att förändringar ofta skapa oro och osäkerhet hos de 

anställda (Bailey & Raelin, 2015). Denna osäkerhet bekräftas av respondenten som menar att 

det är vanligt förekommande vid förändringar. Denna oro och osäkerhet anser han bäst 

hanteras genom att prata och förklara, dock säger han att hanteringen varierar beroende på 

om oron är befogad eller obefogad. Han säger att om personen i fråga har rätt och ska bli 

tilldelad exempelvis andra arbetsuppgifter ”då får man försöka sälja in det och förklara hur 

bra det är för personen och personens utveckling”. Har personen däremot en obefogad oro 

säger han ” då är det bara att förklara det så de slutar oroa sig”.  Den oro respondenten 

beskriver kan vidare kopplas till det Kaufmann & Kaufmanns (2010) föreslår om att anställda 
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kan uppleva förändringar som ett hot mot sin egen framgång och nytta i organisationen.  De 

oroliga medarbetarna vid förändringsarbeten kan därmed ses som viktiga att som chef hantera 

för att undvika att oron utvecklas till motstånd som eventuellt kan ha en negativ påverkan på 

förändringsarbetets framgång.  

 

Aarum Andersen (2005) hävdar att ju högre förtroende som finns för ledningen ju större är 

chansen att de anställda accepterar de beslut som dessa fattar. Respondenten däremot anser 

sig inte behöva arbeta med att skapa acceptans gentemot en förändring då han menar att de 

anställda är vana med ständiga förändringar. Däremot hävdar han, likt Aarum Andersen 

(2005) att om de anställda känner förtroende är chansen större att de tror på det han försöker 

förändra.  

 

Det händer inte sällan att olika intressenter vid en förändring har olika mål och intressen 

vilket kan skapa konflikter rörande förändringen (Jönsson & Strannegård, 2009). En annan 

författare menar då att konflikter bör hanteras i ett tidigt skede innan de hunnit växa och blivit 

för stora (Ahrenfelt, 2013). Respondenten anser konflikter hanteras bäst genom att prata, han 

säger även att om han själv skulle vara inblandad är han noga med att förklara sin egen 

synvinkel. Denna metod skulle eventuellt kunna bidra till större konsensus gällande de mål 

och intressen som konflikten består av vilket således skulle kunna mildra konflikten.  

Att respondenten anser sig ha en metod för att hantera meningsskiljaktigheter i samband med 

förändringar skulle eventuellt kunna innebära att konflikter rörande förändringen kan mildras 

i ett tidigt skede innan de växt och bidragit till motstånd.  

 

Bilaga 3.2 

Analys Intervju 2 (äldre manlig chef >55) 

 

Förtroende  

Mineo (2014) föreslår att det finns tre grundpelare i variabeln förtroende, trovärdighet, 

respekt och hänsyn samt rättvisa och ärlighet. Vidare hävdar Mineo (2014) att förtroende för 

chefen hos de anställda kan gynna utfallet av förändringsarbeten. Följaktligen kan 

förtroendebyggandearbete anses viktigt att arbeta som chef, och beaktandet av dessa 

grundpelare eventuellt kan underlätta detta förtroendebyggande. Respondenten instämmer i 

det Mineo (2014) föreslår och hävdar att förtroende kan underlätta genomförandet av 

förändringar. Detta innebär följaktligen att det som föreslås av Mineo (2014) i teorin även 

bekräftas av respondenten i praktiken inom den kontext i vilken han är verksam. 

Respondenten hävdar även att förtroende inte kan byggas “över en natt” utan kräver 

kontinuerligt arbete och skapas över tid. Vidare säger chefen att han inte anser sig ha någon 

speciell strategi för att hantera byggandet av förtroende i praktiken, men han tillägger “man 

måste vara genuint intresserad av människor för att bli en bra ledare och chef, är man det så 

lär man känna människor och då skapas ett förtroende genom det”. Det faktum att 
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respondenten pekar på att förtroendeskapande är något som måste arbetas med kontinuerligt 

skulle enligt Mineo (2014) kunna ses som fördelaktigt, eftersom förtroende förhoppningsvis 

redan finns chefen när förändringar väl ska genomföras. Det Mineo (2014) föreslår kan tolkas 

som att förtroende för chefen måste finnas innan ett förändringsarbete genomförs, vilket 

således skapar ett behov av förtroendeskapandearbete kontinuerligt i ledarskapet och inte 

enbart under förändringsprocessen.  

Trovärdighet är enligt Mineo (2014) en av grundpelarna i variabeln förtroende, vilket 

följaktligen betyder att trovärdighet för chefen indirekt kan påverka dennes förtroende. 

Vidare föreslår Mineo (2014) att användandet av en öppen och tillgänglig kommunikation, 

kompetent och skickligt hanterande av resurser samt konsekvent handlande är faktorer som 

kan öka på en chefs trovärdighet. För att skapa trovärdighet förespråkar respondenten en god 

pedagogik och förmåga att förklara budskap på ett enkelt sätt. Han föreslår även att 

förändringar som är väl förberedda och väl förankrade både med de anställda och andra 

nyckelpersoner har en positiv påverkan på hans trovärdighet. Det faktum att respondenten 

förespråkar användandet av god pedagogik och förmågan att förklara budskap på ett enkelt 

sätt kan vidare kopplas till det Mineo (2014) föreslår om att användandet av en öppen och 

tillgänglig kommunikation kan ha en positiv påverkan på trovärdighet. God pedagogik och 

förmåga att förklara budskap på ett enkelt sätt skulle eventuellt skulle kunna öka de anställdas 

förståelse för innebörden i det som informeras och kommuniceras av chefen och därmed 

eventuellt kunna ses som positiva egenskaper hos en chef för att öka på dennes trovärdighet i 

enlighet med det Mineo (2014) föreslår. Den kommunikation chefen använder sig av skulle 

följaktligen kunna ses som mer tillgänglig eftersom den goda pedagogiken och avsikten att 

förklara budskap på ett enkelt sätt eventuellt skulle bidra till en ökad förståelse för 

innebörden i kommunikationen för fler anställda. Respondenten är även tydlig vad gäller sin 

åsikt gällande användandet av öppen och tillgänglig kommunikation vid förändringsarbeten, 

“Alla blir lite oroliga av förändringar, vissa mer och andra mindre och det enda sättet att 

hantera det är att prata mycket, att kommunicera mycket. Som chef att göra sig tillgänglig 

också, när jag informerar om något svårt försöker jag alltid fånga upp det som kan vara 

oklart.”. Utifrån det respondenten uttrycker skulle man kunna anta att respondenten anser att 

användandet av en öppen och tillgänglig kommunikation vid förändringsarbeten är viktigt 

och något han lägger fokus på i sitt ledarskap. Enligt Mineo (2014) skulle detta eventuellt 

kunna påverka chefens trovärdighet och det följaktiga förtroendet positivt och vidare ha en 

positiv påverkan på utfallet av förändringar.  

Respondenten föreslår även att det är viktigt att vara väl förberedd vid genomförandet av 

förändringar, vilket skulle kunna kopplas till det Mineo (2014) förslår om att skickligt 

hanterande av resurser kan ha en positiv påverkan på trovärdigheten. Att vara väl förberedd 

inför ett förändringsarbete skulle eventuellt kunna underlätta hanteringen och struktureringen 

av de resurser som finns till befogande samt öka möjligheten att skaffa fram andra 

nödvändiga- eller underlättande resurser för förändringsarbetet. Detta skulle följaktligen av 

de anställda eventuellt kunna uppfattas som skickligt hanterande av resurser och följaktligen 

enligt det Mineo (2014) föreslår kunna ha en påverkan på chefens trovärdighet och indirekt 

dennes förtroende hos de anställda.  
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Enligt Mineo (2014) är rättvisa och ärlighet ytterligare en av grundpelarna i variabeln 

förtroendet, vilket innebär att rättvisa och ärlighet kan anses viktigt att som chef beakta vid 

förändringsarbeten. Respondenten instämmer i detta och säger “En viktig utgångspunkt för en 

chef eller ledare att vara rättvis.”, vilket tyder på att respondenten troligtvis värdesätter 

rättvisa i sitt ledarskap. Det faktum att respondenten anser det är viktigt att vara rättvis i sitt 

ledarskap skulle följaktligen enligt Mineo (2014) eventuellt kunna ha en positiv inverkan på 

respondentens förtroende hos de anställda. Respondenten ger dock ingen tydlig bild av hur 

han i praktiken arbetar med rättvisa i sitt ledarskap utan säger, “Är man ärlig och tror på det 

man själv säger tror jag man blir ganska konsekvent. Som chef är de dessutom viktigt att veta 

vad man vill och verkligen ha tänkt igenom innan något startas, då är det lättare att hålla sig 

på en konsekvent linje“. Här trycker respondenten på två viktiga faktorer för att skapa rättvisa 

vid förändringsarbeten, han pekar återigen på vikten av att vara väl förberedd, samt 

förespråkar han agerande utifrån en förutbestämd plan.  

 

Mineo (2014) föreslår även att ett respekt- och hänsynsfullt agerande kan ha en positiv 

påverkan på en chefs förtroende. Han föreslår även att en viktig del i att uppfattas som 

respekt- och hänsynsfull handlar om att se de anställda som individer, visa uppskattning samt 

överlägga med dem (Mineo, 2014). Kaufmann och Kaufmann (2010) hävdar i likhet med det 

Mineo (2014) föreslår att det är viktigt att se till andra individers intressen och behov samt ge 

individualiserad uppmärksamhet för att uppfattas som respekt- och hänsynsfull. 

Respondenten säger i intervjun att han anser det är viktigt att visa respekt och hänsyn 

gentemot de anställd, han föreslår även att det är viktigt att bemöta alla individer och deras 

frågor på ett bra sätt utifrån individen. Han säger att alla har olika bakgrund och olika 

förutsättningar vilket skapar ett behov av att anpassa delar av ledarskapet beroende på 

individen. Här kan man se en tydlig koppling till det Mineo (2014) föreslår om att se de 

anställda som individer då respondenten trycker på att det gäller att bemöta alla individer och 

deras frågor på det sätt som passar individen, eftersom vi är olika och kräver olika 

bemötande. Det går även att se en koppling till det Kaufmann och Kaufmann (2010) föreslår 

om att se till andra individers intressen och behov samt ge individualiserad uppmärksamhet, 

då respondenten hävdar att det är viktigt att bemöta alla individer och deras frågor på ett bra 

sätt utifrån individen. Detta agerande skulle därmed eventuellt kunna upplevas som 

individualiserad uppmärksamhet av de anställda eftersom han försöker se till denne som en 

individ och ta hänsyn till dess individuella intressen och behov i konversationen. 

Respondenten är tydlig med att han anser respekt och hänsyn är viktigt samt förespråkar han 

en hantering av detta som överensstämmer med det Mineo (2014) och Kaufmann och 

Kaufmann (2010) föreslår, vilket tyder på att respondenten agerar på ett sätt som eventuellt 

skulle kunna påverka hans förtroende positivt gentemot de anställda. 

Jönsson och Strannegård (2009) föreslår att förtroende kan ses som motsatsen till kontroll, 

det vill säga förtroende kan sägas handla om att lita på någon. Vidare hävdar Jönsson och 

Strannegård (2009) att delegering kan liknas vid förtroende, eftersom det tyder på att chefen 

inte känner ett ständigt behov av att övervaka de anställda. Jönsson och Strannegård (2009) 

hävdar även att delegering har en ömsesidiga påverkan, känner de anställda sig betrodda av 

chefen kan detta eventuellt ha en positiv påverkan på de anställdas förtroende för chefen. 
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Vidare föreslår O’Neill (2002) att förtroende skapas utan garantier för omständigheter som är 

oklara. Respondenten hävdar att delegering är viktigt vid förändringsarbeten, men säger även 

att det är viktigt att följa upp det som delegerats genom att mäta, så det man avsåg göra 

verkligen blev gjort. Det faktum att respondenten förespråkar delegering vid 

förändringsarbeten innebär troligen att detta är något han använder sig av i sitt ledarskap vid 

förändringar vilket enligt Jönsson och Strannegård (2009) skulle kunna innebära att 

respondenten känner förtroende för de anställda. Enligt det Jönsson och Strannegård (2009) 

förslår skulle denna delegering även kunna ha en påverkan på de anställdas förtroende för 

chefen, då delegeringen eventuellt gör att de anställda känner sig betrodda vilket eventuellt 

kan påverkar deras förtroende för chefen positivt.  Vidare skulle det respondenten föreslår om 

vikten av uppföljning kunna kopplas till det O’Neill (2002) föreslår om att förtroende skapas 

utan garantier för omständigheter som är oklara. Eftersom chefen inte kan ha full koll på alla 

delar av förändringsarbetet när han delegerar kan det liknas vid det O’Neill (2002) föreslår, 

då han inte har några garantier för hur de han delegerar till kommer agera och handla. 

Uppföljningen skulle dock kunna sägas bidra till en ökad kontroll för chefen, då det 

möjliggör en kontroll att det som delegerats ut verkligen blir gjort.    

Kommunikation 

 

I grund och botten handlar kommunikation om informationsutbyte mellan parter. Kaufmann 

och Kaufmann (2010) definierar kommunikation som “process där en person, grupp eller 

organisation (sändare) överför en typ av information(budskap) till en annan person, grupp 

eller organisation(mottagare), och där mottagaren/mottagarna får en viss förståelse för 

budskapet” (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s.392). Även Ahrenfelt (2013) instämmer i det 

Kaufmann och Kaufmann (2010) föreslår om att en viktig del i kommunikation är att 

innehållet i det som kommuniceras blir förståeligt för motparten, det vill säga budskapet 

överensstämmer med perceptionen.  Respondentens åsikt vad gäller vikten av 

kommunikation vid förändringsarbeten är tydlig då han säger “kommunikation är en 

nyckelgrej”.  

 

Vidare förslår respondenten att kommunikation har en nära koppling till förtroende, då han 

menar att bra kommunikation och ett intresse för andra människor kan ha en positiv påverkan 

på förtroendet. Detta visar återigen på respondentens åsikt vad gäller kommunikationens 

betydelse, inte enbart vid förändringsarbeten utan överlag som en viktig del i ledarskapet. 

Mineo (2014) föreslår som tidigare nämnt att förtroende kan ha en positiv påverkan på 

utfallet av ett förändringsarbete, detta tillsammans med det faktum att respondenten menar att 

kommunikation har en positiv påverkan på förtroende kan kommunikationen eventuellt sägas 

ha ännu större betydelse vid förändringsarbeten. Eftersom kommunikationen både kan 

användas för att kommunicera i vanlig bemärkelse men även som en 

förtroendeskapanderesurs som indirekt kan sägas påverka utfallet.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) likväl som Ahrenfelt (2013) hävdar även att 

kommunikation är en flervägsprocess eller dialog där återkoppling och ömsesidiga tolkningar 

förekommer. Ahrenfelt (2013) skiljer på kommunikation från information som han istället 
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menar är en envägsprocess och monolog. Respondenten föreslår att en viktig aspekt för en 

fungerande kommunikation med de anställda är klimatet på arbetsplatsen. Han säger att det är 

viktigt att de anställda vågar framföra sina tankar och åsikter, vilket han menar underlättas 

om klimatet på arbetsplatsen inte innefattar för mycket respekt för chefer och andra kollegor. 

Det faktum att respondenten trycker på vikten av att de anställda ska våga uttrycka sig visar 

på att respondenten anser att det är viktigt att de anställda kommer till tals och vågar framför 

sina egna tankar, åsikter och idéer. Den typ av “kommunikation” respondenten avser föra vid 

förändringsarbeten skulle således enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) och Ahrenfelt 

(2013) definieras som kommunikation då han avser använda en flervägsprocess i form av en 

dialog med de anställda. I den dialog respondenten avser föra förekommer troligtvis 

ömsesidiga tolkningar vilket eventuellt skulle kunna innebära ett ökat behov av tydlighet i 

kommunikationen. Detta för att skapa en ökad överensstämmelse mellan budskapet och 

perceptionen i det som kommuniceras samt för att undvika eventuella feltolkningar som 

vidare kunnat leda till fel och misstag i förändringsarbetet.  

 

Vidare föreslår Voica och Vasile (2013) att det finns två typer av kommunikation, personligt 

och icke- personligt, de påpekar dock att om kommunikationen sker personligt eller inte vid 

förändringsarbeten inte har någon påverkan på utfallet. Aarum Andersen (2005) å andra sidan 

hävdar däremot att personlig kommunikation blir allt viktigare och har stor betydelse för 

utfallet vid förändringsarbeten. Respondenten säger att han tror personlig kommunikation är 

att föredra vid förändringsarbeten, han föreslår även att det gäller att prata mycket och 

försöka skapa en förståelse för dem. Han instämmer således med det Aarum Andersen (2005) 

föreslår och säger “Jag tror personlig kommunikation är otroligt viktig”.  Att respondenten 

främst försöker använda sig av personlig kommunikation vid förändringsarbeten skulle enligt 

Aarum Andersen (2005) eventuellt kunna gynna utfallet medan användandet av personlig 

kommunikation enligt det Voica och Vasile (2013) föreslår inte kan sägas ha någon påverkan 

på utfallet. Utifrån teorin är det således svårt att yttra sig om personlig eller icke personlig 

kommunikation är att föredra vid förändringsarbeten, dock skulle det faktum att respondenten 

förespråkar personlig kommunikation samt hans erfarenhet som chef kunna betyda att hans 

åsikt om att personlig kommunikation är att föredra.  

 

Vidare kan kommunikation och information förmedlas på olika sätt vid förändringsarbeten 

vilket kan påverka hur informationen uppfattas och tolkas av de anställda. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) föreslår att olika kommunikationskanaler har olika informationsfyllighet, 

det vill säga det som kommuniceras blir mer eller mindre informationsrikt för mottagaren. De 

föreslår att formella rapporter och skriftliga brev kan sägas ha låg informationsfyllighet 

medan levande tal och samtal ansikte mot ansikte kan sägas ha hög informationsfyllighet.  
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(Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 397) 

 

Enligt det Kaufmann och Kaufmann (2010) förslår om olika kommunikationskanalers 

informationsfyllighet kan användandet av power point vid en första anblick ses som en 

kommunikationskanal med låg informationsfyllighet, då man eventuellt uppfattar den som en 

formell presentation i skriftlig form. Efter lite funderande kan dock power point ses som en 

kommunikation med hög informationsfyllighet då power point presentationer kan sägas täcka 

in flera olika kommunikationskanaler samtidigt.  Power point presentationer innehåller både 

skriftlig kommunikation i form av presentationsbilder eller “slides” som enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) kan sägas ha låg informationsfyllighet. Dock inkluderar power point även 

en person som presenterar dessa ”slides” med levande tal, vilket enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) anses ha hög informationsfyllighet. Man skulle även kunna säga att power 

point presentationer täcker in kommunikationskanalerna samtal ansikte och ansikte och 

skapar möjlighet till diskussionsgrupper, eftersom den som presenterar (chefen) och åhörarna 

(de anställda) är i samma rum vilket öppnar upp för samtal och diskussion. Respondenten 

förespråkar även användandet av pedagogik samt att ha en röd tråd i sina genomgångar för att 

kommunicera och förmedla information vid förändringsarbeten, vilket eventuellt skulle 

kunna öka de anställdas förståelse för budskapet i det som förmedlas vid förändringsarbeten 

ytterligare. Slutligen skulle man utgå från att respondenten anser det är viktigt att 

kommunikationen som förs vid förändringsarbeten är informationsrik då den kommunikation 

respondenten avser föra vid förändringsarbeten enligt det Kaufmann och Kaufmann (2010) 

föreslår kan sägas vara det.  

 

Vidare hävdar Voica och Vasile (2013) att tidpunkten för när kommunikationen sker vid 

förändringsarbeten har betydelse, de hävdar att det är viktigt att kommunikationen sker i god 

tid innan eftersom risken annars finns att de anställda känner sig ”påhoppade” med 

förändringsplanerna. Respondenten instämmer i det Voica och Vasile (2013) föreslår om 

vikten av att kommunicera i ett tidigt skede vid förändringsarbeten, men hävdar även att man 

måste ta hänsyn till den specifika situationen. Således kan man utifrån det Voica och Vasile 

(2013) föreslår anta att respondentens kommunicering i tidigt skede vid förändringsarbeten 

eventuellt undviker en känsla av “påhopp med förändringsplaner” hos de anställda.  

 

Motstånd 

 

Som vi tidigare beskrivit hävdar Ahrenfelt (2013) att “motstånd mot förändring är oftast det 

ända sättet att skapa äkta engagemang inom organisationen” (Ahrenfelt, 2013, s.135). 

Därmed kan kritiska medarbetare innebära att de är mer engagerade, involverade och 

delaktiga i processen. Engagemang kan i sin tur leda till kreativ problemlösning enligt 

Kaufmann och Kaufmann (2010) vilket skulle kunna ses som positivt vid förändringsarbeten.  



 
 

104 
 

 

Denna respondent har en viss likhet med Ahrenfelt (2013) då han menar att motstånd är något 

som behöver bemötas, “man måste ju bemöta motstånd och jag tycker inte jag avfärdar något 

utan att först ha en dialog och diskussion kring det”. Vidare hävdar chefen att det är bättre 

med någon slags reaktion än ingen alls, vilket således kan tolkas som att ett visst motstånd är 

att föredra framför total likgiltighet. Vad som kan observeras är således en klar likhet med 

vad teorin föreslår om fenomenet motstånd och chefens åsikt. Chefen likt teorin ser det inte 

enbart som något negativt som skapar extra arbetsbörda utan ser även positiva sidor med 

motstånd. Respondenten föreslår att motstånd ska bemötas och föras en dialog kring, detta 

skulle eventuellt kunna leda till en bättre förståelse om de anställda får ett vänligt svar på sitt 

“motstånd” i form av frågor. Det skulle eventuellt även kunna leda till mer nöjdhet då de 

anställda känner att de tillåts säga sin mening utan att få negativa konsekvenser på 

arbetsplatsen.  

 

Hur mycket motstånd som uppstår vid en förändring kan vidare påverkas av de anställdas 

acceptans gentemot sin chef och förändringen. Aarum Andersen (2005) menar att ju högre 

förtroende som finns för ledningen ju större är chansen att de anställda accepterar de beslut 

som dessa fattar. Kaufmann och Kaufmann (2010) tillägger dessutom att tystnad inte behöver 

betyda acceptans, det kan omvänt innebära ett slags motstånd eller passiv acceptans för en 

förändring. Även här finns en tydlig likhet mellan teorin och respondentens åsikt då han 

föreslår att det personliga förtroendet är mycket viktigt vid skapandet av acceptans. Han 

uttrycker även att kommunikation samt personlig närvaro har betydande roller för att öka 

acceptansen hos anställda. När det gäller tystnad är respondenten mycket tydlig i sin åsikt och 

säger; visst kan vissa vara blyga och mer reserverade i grupp men tystnad är ju egentligen 

det sämsta som kan hända”. Denna respondent kan således sägas överensstämma väl med vad 

Kaufmann och Kaufmann (2010) hävdar om tystnad. Tystnad är inte något önskvärt för 

honom utan han föredrar snarare en reaktion från de anställdas sida. På detta sätt kan han 

tänkas försöka undvika det passiva motstånd som Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver 

och istället uppmuntra att alla anställda ska vara involverade i en förändringsprocess vilket i 

slutändan kan vara gynnsamt för utgången av en förändring.  

 

Ytterligare något som kan uppstå vid förändringar och vara ”grogrund” till motstånd är 

konflikter. Som Jönsson och Strannegård (2009) beskriver har olika intressenter olika mål 

och intressen vid en förändring vilket kan skapa konflikter rörande förändringsarbetet. Enligt 

Ahrenfelt (2013) blir det då viktigt att lyfta dessa eventuella konflikter innan de växt och 

blivit för stora. I detta avseende är respondenten åter av åsikten att det bästa är att samlas och 

prata för att reda ut situationen. Det centrala blir enligt honom att nå ut till människor, på det 

sätt som för situationen är lämpligast. Vidare förespråkar chefen att det är att föredra att 

kommunicera så personligt som möjligt för att förebygga uppkomsten av spänningar mellan 

olika individer. Skulle det ändå uppstå spänningar anser han det är bäst att samla de parter 

spänningen berör för att reda ut det.  

 

Följaktligen liknar vår respondents åsikt om konflikter det som Ahrenfelt (2013) förespråkar. 

Det vill säg att reda ut eventuella konflikter i ett tidigt skede kan möjligen leda till mindre 
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motstånd samt att de anställda kan bli mer positivt inställda till ett förändringsarbete och till 

kollegor. En mer positiv inställning till ett förändringsarbete ger mest troligt en mer gynnsam 

utgång till det man vill förändra, därav kan chefens sätt att hantera konflikter eventuellt sägas 

vara gynnsamt vid ett förändringsarbete.  

 

Bilaga 3.3 

Analys intervju 3 (äldre manlig chef >55) 

 

Förtroende  

 

Respondenten var tydlig i sin åsikt gällande vikten av förtroende vid förändringsarbeten, ”det 

är naturligtvis A och O har de inte förtroende för mig då kommer det att misslyckas. Men 

sedan är man ju inte hemma bara för att de har förtroende, sen måste man ju kunna 

genomföra den på ett vettigt sätt och få med de anställda i alla fall”. 

Trovärdighet är enligt Mineo (2014) en av grundpelarna i variabeln förtroende, vilket 

följaktligen betyder att det indirekt kan påverka de anställdas förtroende för chefen. 

Respondenten föreslår att det bästa sättet att skapa trovärdighet hos de anställda vid 

förändringsarbeten är att innan genomförandet av en förändring försöka inse de negativa 

konsekvenser de anställda kommer uppfatta med förändringen och därefter försöka vända de 

till något positivt. 

Mineo (2014) föreslår att användandet av en kommunikation som uppfattas som öppen och 

tillgänglig av de anställda är en viktig del i de anställdas trovärdighet för chefen. 

Respondenten föreslår att det bästa sättet är att genom diskussion få de anställda att inse 

förändringens positiva sidor och dess värdeskapande, och inte ”plantera” det positiva. Genom 

möten och sammanslutningar försöker respondenten skapa en dialog och diskussion med de 

anställda, ta del av de anställdas tankar, åsikter och idéer. Den dialog och kommunikation 

respondenten avser föra med de anställda skulle eventuellt kunna uppfattas som öppen och 

tillgänglig då de anställda ges möjlighet att själva reflektera och tycka till om förändringen, 

vilket förhoppningsvis även bidrar till en mer positiv syn på förändringen. Denna öppna och 

tillgängliga kommunikation respondenten avser föra med de anställda kan följaktligen 

kopplas till Mineo (2014) teori och eventuellt bidra till en ökad trovärdighet och indirekt 

påverka förtroendet för respondenten. Respondenten säger dock att det oftast vid 

förändringsarbeten i grund och botten finns ett ”färdigt koncept”, men hävdar att 

diskussionen oftast går att styra åt det hållet, vidare påpekar han att den öppna diskussionen 

underlättar själva genomförandet då de anställda känner en större delaktighet. Detta innebär 

följaktligen att den öppna och tillgängliga kommunikationen kan ses ha flera positiva sidor, 

enligt Mineo (2014) kan den eventuellt öka på chefens trovärdighet hos de anställda och 

indirekt förtroende och enligt respondenten kan den underlätta genomförandet av en 

förändring då den bidrar till ökad delaktighet. 
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Mineo (2014) föreslår att ytterligare en del i att uppfattas som trovärdig som chef är att vara 

kompetent och skicklig i att koordinera de mänskliga resurserna. Respondenten anser sig 

lägga stor vikt vid sammansättningen av den grupp av individer som ska arbeta med 

genomförandet av förändringen, vilket kan ses som en koordinering av de mänskliga 

resurserna vid förändringsarbetet. Respondenten hävdar också att dynamiken i den grupp som 

ska arbeta med genomförandet av en förändring är viktig, och säger att detta är något han har 

i åtanke då han sätter samman gruppen. Hur respondenten i praktiken hanterar de mänskliga 

resurserna skulle eventuellt kunna ses som ett skickligt hanterande och följaktligen enligt 

Mineo (2014) eventuellt kunna ha en positiv påverkan på respondentens trovärdighet hos de 

anställda och indirekt ha en positiv påverkan på respondentens förtroende. Respondenten 

instämmer med Mineo (2014) då han säger att han tror hans förmåga att sätta samman en väl 

fungerande grupp som ska arbeta med förändringsarbeten kan öka trovärdigheten både för 

honom och förändringen som helhet. I praktiken hanterar respondenten koordineringen och 

gruppsammansättningen genom att försöka få med både individer som han vet fungerar bra 

vid förändringsarbeten och har något att bidra med, men även genom att få med någon 

individ som generellt sätt ofta är anti eller motsträvig vid förändringar. Han säger” kan man 

omvända de som är mest motsträviga till förändringar i allmänhet och få med dem, kan man 

vara nästan säker på att resten hänger med”. Intrycket man får av respondenten är att 

metoden han använder sig av vid sammansättningen av förändringsgruppen är beprövad och 

respondenten kan således sägas vara kompetent och skicklig i hanterandet av de mänskliga 

resurser han har till sitt befogande. Vidare skulle respondentens skickliga hanterande av de 

mänskliga resurserna som tidigare nämnt enligt Mineo (2014) eventuellt öka på 

trovärdigheten och därigenom även förtroendet för respondenten. Respondenten hävdar dock 

att en fungerande dynamik i gruppen som ska arbeta med förändringen är lika viktig som 

sammansättningen av gruppen och säger vidare att det är hans uppgift om chef att skapa en 

fungerande dynamik i gruppen samt skapa förutsättningar för alla i gruppen att göra sin röst 

hörd, han säger” Det kan ju vara så att det är dem som inte säger så mycket som har den 

bästa iden”. 

Vidare föreslår Mineo (2014)  att konsekvent agerande och handlande ytterligare är något 

som kan öka på en chefs trovärdighet. Respondenten instämmer delvis i det Mineo (2014) 

föreslår då han säger att det är viktigt agera på ett konsekvent sätt, men han säger även att i 

slutändan måste man ändå driva sin linje. Respondenten är dock tydlig och säger att det alltid 

är viktigt att lyssna och reflektera kring de anställdas åsikter och vara beredd på att eventuellt 

ändra eller förändra under förändringsarbetets gång. Vid en första anblick kan detta ses som 

motsägelsefullt till konsekvent handlande, men troligen anser respondenten att det är viktigt 

att lyssna och visa att man bryr sig om de anställdas tankar och åsikter även om det inte alltid 

är möjligt att ta hänsyn och agera utefter dessa. I praktiken hanterar respondenten detta 

genom att anordna olika typer av diskussionsforum där de anställda ges möjlighet att uttrycka 

sina tankar, åsikter och idéer. Respondentens åsikt och uppfattning vad gäller vikten av att 

lyssna och ta delas av de anställdas åsikter och idéer är något som genomgående, oavsett 

ämne kommer till uttryck i intervjun.  

https://docs.google.com/a/studentmail.oru.se/document/d/1ZflWLmLDbgLalcDGlwTWtdESVJ-6_zAdy2k2D4o2hE4/edit?usp=sharing_eid&ts=566969f5#_msocom_2
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Ärlighet och sanningsenlighet är enligt Mineo (2014) ytterligare en av grundpelarna i 

variabeln förtroende, vilket således kan ses som viktigt att som chef arbeta med vid 

förändringsarbeten, då förtroende för chefen kan ses som gynnsamt vid förändringar. 

Respondenten instämmer i det Mineo (2014) föreslår, men säger även att ”man kan bara 

vara fullständigt ärlig inom de ramar man har”.  Han hävdar att det ibland finns 

bakomliggande orsaker som gör att han inte har möjlighet att delge de anställda all tillgänglig 

information eller ge den hela och fullständiga bilden. Enligt Mineo (2014) skulle 

respondentens ”ärlighet inom ramar” eventuellt kunna ha en negativ påverkan på de 

anställdas uppfattning kring hur ärlig och sanningsenlig respondenten är och följaktligen 

indirekt påverka förtroendet. Dock säger respondenten att det i vissa fall kan vara 

företagshemligheter som ligger till grund då han inte har möjlighet att delge de anställda allt 

vid förändringsarbeten vilket således eventuellt skulle kunna rättfärdiga respondentens 

”ärligheten inom ramar” inför de anställda och därigenom eventuellt inte påverka 

trovärdigheten för respondenten personligen. Företagshemligheter är troligen information 

respondenten inte har rätt och befogenhet att sprida utan något som bestämts av 

respondentens överordnade, vilket eventuellt skulle kunna innebära en negativ påverkan för 

respondenten personligen från hans överordnade om han spred informationen till de anställda. 

Dock skulle de anställdas trovärdighet för företaget som helhet eventuellt kunna påverkas 

negativt om de fick vetskap om företagshemligheterna och därigenom kände sig ”förda 

bakom ryggen”. 

Vidare föreslår Mineo (2014) att ytterligare en viktig del i att som chef öka på sitt förtroende 

är att som agera på ett respekt- och hänsynsfullt sätt gentemot de anställda. Respondenten 

instämmer i det Mineo (2014) föreslår, och säger att det är viktigt att agera med respekt och 

hänsyns både gentemot de som ska driva och genomföra förändringsprojektet och de som ska 

ta emot de slutgiltiga resultatet. Vidare säger respondenten ”Vilka förändringsprojekt man än 

driver finns det en mottagare av det man gör och oftast är det de anställda själva”, vilket kan 

ses som en förklaring till varför respondenten anser det är viktig att agera med respekt och 

hänsyn, både gentemot de anställda som ska driva förändringsarbetet och de som ska ta emot 

det slutgiltiga resultatet.   

Kaufmann och Kaufmann (2010) hävdar att en del i att agera på ett respekt-och hänsynsfullt 

sätt är att ge individualiserad uppmärksamhet och socialt erkännande, vilket (som ovan 

nämnt) enligt Mineo (2014) kan påverka de anställdas förtroende för chefen. Respondenten 

anser sig vara dålig på att visa uppskattning då de anställda gjort något bra under 

förändringsarbeten, han säger att det är lätt att utgå från och ta förgivet att alla gör sitt bästa, 

och att det därmed är lätt att glömma bort att berömma då någon gjort något bra. 

Individualiserad uppskattning kan ses som en form av individualiserad uppmärksamhet då det 

ofta görs för att uppmärksamma någon personligen, som gjort eller presterat något ”extra” 

eller utöver det vanliga. Följaktligen skulle uppskattning enligt Kaufmann och Kaufmann 

(2010) eventuellt skulle kunna påverka om de anställda uppfattar chefens agerande som 

respekt-och hänsynsfullt vilket vidare enligt Mineo (2014) skulle kunna påverka de anställdas 

förtroende för chefen. Följaktligen innebär det att respondentens bristande förmåga att visa 

uppskattning eventuellt kan påverka de anställdas uppfattning av hur respekt och hänsynsfull 
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chefen är och således indirekt påverka chefens förtroende. Dock nämner respondenten något 

som motsäger det Kaufmann och Kaufmann (2010) förslår, han säger att många individer blir 

nästintill förlägna då man får beröm, han förslår att detta eventuellt kan ses som ett typiskt 

”svenskt” förhållningssätt. I princip skulle det respondenten föreslår kunna tolkas som att den 

individualiserade uppmärksamheten i form av beröm nästintill skulle ha motsatt effekt på om 

chefen uppfattas som respekt-och hänsynsfull eller inte. Dock kan denna skillnad bero på att 

Kaufmann och Kaufmann (2010) är oprecisa i vilken typ av individualiserad uppmärksamhet 

de syftar på medan respondenten syftar till individualiserad uppmärksamhet i form av beröm 

och uppskattning. Således finns möjligheten att respondenten instämt i det Kaufmann och 

Kaufmann (2010) föreslagit om de gällt en annan form av individualiserad uppmärksamhet. 

Sedan finns möjligheten att den verksamhet inom vilken respondenten är aktiv i in eventuellt 

ha betydelse för hans åsikt, han agerar i ett industri företag där uppfattningar och tankegångar 

troligtvis skiljer från andra verksamheter som exempelvis vård och skola där troligtvis mer 

fokus läggs på mänskliga och sociala faktorer än endast produktivitet och effektivitet. Vidare 

har respondenten tidigare nämnt att han lägger stort fokus på att lyssna och ta del av de 

enskilda anställdas åsikter och idéer vilket skulle kunna ses som en typ av individualiserad 

uppmärksamhet och socialt erkännande och enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) 

eventuellt ha en positiv påverkan på hur respekt-och hänsynsfull chefen framstår som och 

indirekt enligt Mineo (2014) påverka dennes förtroende. Att lyssna och ta del av de anställdas 

åsikter och idéer innebär troligtvis att respondenten lyssnar till vad de anställda säger och 

uttrycker vilket eventuellt leder till att de anställda känner sig sedda och uppmärksammade 

som individer och erkända inför chefen. Respondenten säger dock att det är svårt att ge alla 

anställda möjlighet att komma till tals då organisationen är stor, han säger att ofta presenteras 

förändringsplaner i större forum vilket skapar svårigheter för de enskilda anställda att 

uttrycka sina åsikter, tankar och idéer. Detta skulle enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) 

eventuellt kunna påverka hur respekt-och hänsynsfull respondenten uppfattas hos de anställda 

som inte kommer till tals och som inte känner sig sedda och uppmärksammade. 

Mineo (2014) föreslår även att rättvisa och ärlighet är en grundpelare i variabeln förtroende 

och kan därmed kan ses som viktigt att som chef beakta vid förändringsarbeten. En del av att 

uppfattas som rättvis och ärlig menar Mineo (2014) vara att hantera eventuella belöningar 

rättvist och inte diskriminera. Respondenten säger att belöningar i vanlig bemärkelse inte är 

något företaget använder sig av, vilket gör att det är svårt att dra en parallell mellan 

respondentens hantering av belöningar och det Mineo (2014) föreslår. Visserligen säger 

respondenten att det i mindre utsträckning förekommer firande av genomförda projekt, men 

då enbart med den mindre grupp människor som arbetat ”närmast” förändringen. Då 

belöningar inte verkar förekomma i någon större omfattning borde således belöningssystemet 

om helhet uppfattas som orättvist, då i princip ingen i organisationen belönas för ett bra 

genomfört jobb. En viss orättvisa skulle dock eventuellt kunna uppstå vid valet av individer 

som får vara med och fira om enbart en utvald skara anställda får delta. Risken finns att 

orättvisa uppstår om det finns andra som tycker sig varit ”med” i projektet och arbetet men 

inte får vara med och fira. Detta skulle därmed kunna uppfattas som orättvis och påverka 

trovärdigheten och även indirekt förtroendet för chefen om dessa individer känner en 

orättvisa och utelämnande ur firandet. Respondenten hävdar dock att man måste vara beredd 
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på det alltid förkommer en viss känsla av orättvisa hos visa anställda vid förändringar, vidare 

pekar han på att det alltid finns individer som enbart ser de negativa konsekvenserna vid 

förändringsarbeten, och därmed uppfattar alla förändringsarbeten som orättvisa. Vilket 

således skulle kunna skapa en stark misstro och känsla av orättvisa gentemot chefen hos de 

anställda och således minska chefens trovärdighet och förtroende hos dessa anställda (Mineo, 

2014). Risken finns även då anställda troligtvis konverserar med varandra att denna känsla av 

orättvisa och misstro hos de anställda eventuellt skulle kunna sprida sig till de som till en 

början inte hade denna uppfattning, och följaktligen enligt Mineo (2014) ha en negativ 

påverkan på chefens rykte, trovärdighet och förtroende. Respondenten föreslår att det bästa 

sättet att hantera denna känsla av orättvisa i praktiken är att ha med någon ”besvärlig” i 

projektet, han hävdar att individer som är motsträviga mot förändringar i allmänhet har en 

tendens att dra med alla andra. 

Mineo (2014) föreslår att ytterligare en del i att uppfattas som rättvis och ärlig som chef att 

ärligt förklara varför om man inte lyckats uppfylla löften. Detta skulle således kunna sägas 

vara en viktig del chefens förtroende skapande arbete. Respondenten hävdar i intervjun att 

man som chef ska vara försiktig med att måla upp en klar målbild, utan föreslår att en mer 

generell målbild är att föredra och därigenom låta målbilden växa fram i förändringsarbetet. 

Denna hantering skulle enligt Mineo (2014) kunna ses som en bra metod för att undvika att 

inte lyckas uppfylla löften som delgetts de anställda, och därigenom ses som en bra taktik för 

att undvika att förtroendet skadas. Dock är respondenten tydlig med att oftast lyckas inte 

förändringsarbeten till punkt och pricka, och säger att det bästa sättet att hantera detta är att 

rakt och ärligt förklara för de anställda om så är fallet. 

Jönsson och Strannegård (2009) hävdar att förtroende handlar om att våga lita på någon, det 

vill säga att förtroende kan ses som motsatsen till kontroll. Vidare föreslår Jönsson och 

Strannegård (2009) att förtroende är en ömsesidig process, där delegering utan behov av 

ständig övervakning tyder på ett förtroende för de anställda från chefen. Men även det 

motsatta där delegering och mindre övervakning kan öka på de anställdas förtroende för 

chefen, eftersom de anställda då känner av chefens förtroende och känner sig betrodda 

(Jönsson och Strannegård, 2009). Respondenten är tydlig med att delegering är ett viktigt 

inslag vid förändringsarbeten, han säger ” man kan inte driva förändringar från toppen”. 

Respondenten anser att det bästa sätet att hantera delegering av ansvar vid förändringsarbeten 

är att sätta samman en grupp som ska arbeta med genomförandet av förändringen, där olika 

delar av verksamheten är representerade. Dessa ska sedan kliva in och bli förändringsledare 

och genomdriva förändringen i sina respektive delar av verksamheten. Respondentens 

agerande överensstämmer med det Jönsson och Strannegård (2009) skriver om att delegering 

och minskad kontroll, vilket följaktligen skulle kunna innebära att respondentens agerande 

eventuellt skulle kunna ha en positiv påverkan på de anställdas förtroende. Vilket således 

tyder på att respondentens agerande vid förändringsarbeten i form av delegering av ansvar 

och sammansättning av en förändringsgrupp som inte styrs och genomdrivs från toppen kan 

gynna hans förtroende hos de anställda. Då förtroende kan ses som en gynnsam faktor för att 

lyckas genomdriva lyckade förändringsarbeten kan man dra slutsatsen att respondentens 

hanterande av delegering vid förändringsarbeten borde vara gynnsamt för utfallet av 

förändringsarbeten inom företaget. Det framgår dock inte om respondenten agerar på detta 
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sätt för att öka på förtroendet eller om det enbart beror på tidigare erfarenheter men utifrån 

Jönsson och Strannegårds (2009) teori kan det ändå ses som ett fördelaktigt agerande både för 

chefens förtroende och utfallet av förändringar som genomförs inom organisationen.   

Kommunikation 

 

Enligt Jönsson och Strannegård (2009) kan kommunikation, informationshantering och 

beslutsfattande ses som en ledares viktigaste uppgifter. Vid förändringsarbeten ställs generellt 

sätt större krav på organisationen och ledaren för att exempelvis inspirera och motivera de 

anställda, således kan kommunikation ses som ”extra viktigt” vid genomförandet av 

organisationsförändringar. Även Voica och Vasile (2013) instämmer i detta och hävdar att 

kommunikationen kan underlätta genomförandet av förändringsarbeten samt gynna utfallet. 

Respondenten instämmer i kommunikationens betydelse vid förändringsarbeten, han säger att 

kommunikationen skapar en känsla av delaktighet som kan underlätta genomförandet. Till 

skillnad från Jönsson och Strannegård (2009) som enbart pekar på vikten av kommunikation 

gentemot de anställda eller underordnade hävdar respondenten att kommunikationen vid 

förändringsarbeten är viktig både gentemot de anställda men likaså uppåt i organisationen till 

överordnade. Denna skillnad kan dock bero på att Jönsson och Strannegård (2009) har en 

teoretisk utgångspunkt och inte ser till alla de olika hierarkiska nivåer som existerar inom 

organisationer, medan respondent agerar i ”verkligheten” och ser till sin egen situation där 

denne både har överordnade och underordnade. Dock kan det respondenten föreslår vara 

betydelsefullt att fundera och reflektera över, eftersom delaktighet som respondenten föreslår 

kommunikation kan leda till kan anses vara viktigt både uppåt och neråt i organisationen. En 

känsla av delaktighet från överordnade skulle exempelvis kunna vara betydande för att få 

tillgång till nödvändiga resurser som krävs för genomförandet av förändringen och neråt för 

att inspirera och motivera de anställda som påverkas och ska delta i förändringsarbetet. 

Kaufmann och Kaufmann (2010) definierar kommunikation som “process där en person, 

grupp eller organisation (sändare) överför en typ av information(budskap) till en annan 

person, grupp eller organisation(mottagare), och där mottagaren/mottagarna får en viss 

förståelse för budskapet” (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s.392). Likt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) betonar även Ahrenfelt (2013) att en viktig del i kommunikation är att 

innehållet av det som sägs måste bli förståeligt för motparten. Respondenten säger i intervjun 

att han försöker kontrollera att de anställda förstått innebörden och budskapet i det han 

förmedlar vid förändringsarbeten genom att ställa kontroll frågor så som ”inser du vad detta 

betyder?”. Följaktligen skulle man kunna anta att det är troligt att respondenten instämmer i 

det som föreslås i teorin om vikten av att motagren får en förståelse för det som 

kommuniceras, då han personligen har en ”taktik” för att hantera detta i praktiken vid 

förändringsarbeten. Överensstämmelsen mellan teorin och respondentens mer 

”verklighetsbaserade uppfattning” skulle således kunna innebära att det vid 

förändringsarbeten inte enbart är kommunikationen i sig som är viktig utan även att 

mottagaren i form av de anställda får en förståelse för budskapet. Att förståelse för det som 

kommuniceras kan ses som viktigt vid förändringsarbeten kan bland annat bero på att 

förändringar innebär exempelvis nya arbetssätt och rutiner där en förståelse för hur dessa ska 

https://docs.google.com/a/studentmail.oru.se/document/d/1ZflWLmLDbgLalcDGlwTWtdESVJ-6_zAdy2k2D4o2hE4/edit?usp=sharing_eid&ts=566969f5#_msocom_3
https://docs.google.com/a/studentmail.oru.se/document/d/1ZflWLmLDbgLalcDGlwTWtdESVJ-6_zAdy2k2D4o2hE4/edit?usp=sharing_eid&ts=566969f5#_msocom_3
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hanteras och genomföra är viktigt för alla inblandade parter, detta för att undvika eventuella 

fel eller misstag.   

 

Vidare säger respondenten att den organisation han arbetar i är stor och att han själv oftast 

inte klarar av att informera alla de anställda som drabbas av förändringsarbeten. Han säger att 

det bästa sättet att förmedla viktig information på ett bra sätt är att gå via andra chefer som i 

sin tur får informera sina respektive anställda. Detta kan vidare kopplas till det Kaufmann och 

Kaufmann (2010) och Jönsson och Strannegård (2009) hävdar att det är viktigt att innehållet i 

det som kommuniceras blir förståeligt av motparten. Det skulle kunna tänkas att 

respondenten anser att förståelsen ökar om kommunikation och information istället går via 

chefer som är närmar de anställda då det skulle kunna innebära en ökad förståelse och 

möjlighet till dialog och ömsesidiga återkopplingar, vilket eventuellt skulle kunna bidra till 

en ökad förståelse för budskapet. 

 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) har olika kommunikationskanaler olika 

informationsfyllighet, med detta menas att den information man avser förmedla till 

mottagaren blir mer eller mindre informationsrik beroende på kommunikationskanal. Enligt 

Kaufmann och Kaufmann (2010) har brev och formella rapporter låg informationsfyllighet 

medan ”face-to-face” kommunikation har hög informationsfyllighet. Respondenten säger att 

han vid förändringsarbeten främst använder icke- verbala kommunikationskanaler i form av 

mejl och intranät, han säger att den geografiska spridningen gör att det är praktiskt omöjligt 

att använda personlig kommunikation gentemot alla anställda. Den kommunikation 

respondenten främst använder sig av vid förändringsarbeten skulle enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010) anses ha låg informationsfyllighet, vilket således skulle innebära att den 

kommunikationen respondenten ifråga använder sig av vid förändringsarbeten inte är så 

informationsrik för mottagaren. Aarum Andersen hävdar att ”face-to-face” kommunikation är 

viktigt vid förändringsarbeten, då större krav ställs på ledarens förmåga att förmedla 

information samt motivera och inspirera de anställda. Denna typ av kommunikation skulle 

enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) anses ha hör informationsfyllighet, vilket således 

innebär att höginformationsfyllighet i kommunikationen skulle kunna anses var mest 

gynnsamt vid förändringsarbeten. Följaktligen skulle respondentens användande av främst 

icke verbala kommunikationskanaler vid förändringsarbeten enligt Aarum Andersen (2005) 

troligtvis inte ses som den mest optimal. Dock hävdar Voica och Vasile (2013) att om 

kommunikationen sker personligt eller icke-personligt inte har någon betydelse för utfallet av 

organisationsförändringar, vilket således skulle innebära att respondentens användande av 

icke verbala kommunikationskanaler vid förändringsarbeten inte skulle ha någon större 

påverkan på utfallet. Respondenten uttrycker att han egentligen anser verbal kommunikation 

är att föredra men att den geografiska spridningens gör det ”praktiskt omöjligt, åtminstone för 

mig”. Respondenten instämmer alltså med Kaufmann och Kaufmann (2010) och Aarum 

Andersen (2005) att personlig och verbala kommunikation är att föredra men att det inte alltid 

är möjligt att genomföra på ett önskvärt sätt i praktiken. Denna skillnad skulle eventuellt 

kunna bero på att i teorin är den typen av kommunikation att föredra och visar på de mest 

gynnsamma utfallen vid förändringar men att det i den dagliga verksamheten åtminstone i 

större organisationer är svårt att genomföra i praktiken. Kaufmann och Kaufmann (2010) och 
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Aarum Andersen (2005) utgår troligtvis från den typen av kommunikation som är att föredra i 

teorin medan respondenten agerar i en ”levande organisation” och därmed ser svårigheterna 

att i alla sammanhang och situationer kommunicera på detta sätt i praktiken. Respondenten 

anser som tidigare nämnt att han anser verbal kommunikation är att föredra även om det inte 

alltid är möjligt, men han är dock tydlig med att han alltid försöker använda personlig 

kommunikation i den mån det går. I praktiken säger respondenten att det är omöjligt för 

honom att använda personlig kommunikation med alla anställda men genom att använda 

mellanhänder i form av underordnade chefer anser han ändå att en personlig kommunikation 

kan föras. Han säger ”oftast bäst att gå via andra chefer och få de att använda 

personligkommunikation gentemot sin personal”, vilket han föreslår är det bästa sättet att 

möjliggöra en hög grad av personlig kommunikation vid förändringsarbeten. 

Kaufmann och Kaufmann (2010) hävdar att telefon och videomöten är 

kommunikationskanaler som har låg informationsfyllighet. Respondenten säger i intervjun att 

telefon och videomöten förekommer som kommunikationskanaler vid förändringsarbeten, 

men hävdar även att han personligen inte anser dessa kommunikationskanaler är optimala. 

Detta skulle följaktligen enligt Kaufmann och Kaufmanns (2010) teori om 

kommunikationskanaler tyda på att respondenten anser att kommunikationskanaler som ger 

högre informationsfyllighet är att föredra vid förändringsarbeten. 

 

Ytterligare en viktig del av kommunikationen vid förändringsarbeten är när 

kommunikationen och informationen sker. Voica och Vasile (2013) hävdar att den viktigaste 

kommunikationen är den som sker innan genomförandet av en förändring. Voica och Vasile 

(2013) hävdar att om kommunikationen inte sker i god tid innan genomförandet finns risken 

att de anställda känner sig ”påhoppade” med förändringsplanerna. Respondenten har dock 

inte samma åsikt, han föreslår istället att den viktigaste och mest kritiska kommunikationen är 

den som förs kontinuerligt under förändringsprocessen. Respondenten är dock tydlig med att 

det självklart är viktigt delge de anställda förändringsplanerna innan genomförandet, för att 

skapa en förståelse och en inblick i vad förändringsplanerna gäller så de anställda förstår att 

det är ”något vettigt”. Han säger även att om förändringen lyckats krävs inte mycket 

kommunikation i efterhand dock om förändringen inte lyckats anser han att bästa sättet att 

kommunicera är att ärligt förklara varför. Den ärlighet respondenten föreslår är viktig då man 

kommunicerar ut att en förändring inte blivit som tänkt kan inte enbart kopplas till 

kommunikationen utan även till det Mineo (2014) föreslår om att ärlighet är en viktig 

grundpelare i förtroende. Denna ärlighet skulle eventuellt kunna bidra till ett ökande 

förtroende och därmed kunna ses som en förmildrande faktor om ett förändringsarbete 

misslyckats, då ett förtroende för chefen eventuellt skulle kunna väga upp lite av det negativa. 

 

Motstånd 

 

Ahrenfelt (2013) hävdar att “motstånd mot förändring är oftast det ända sättet att skapa äkta 

engagemang inom organisationen” (Ahrenfelt, 2013, s.135). Vidare föreslår Ahrenfelt (2013) 

att kritiska medarbetare oftare är engagerade, involverade och delaktiga i processer så som 

förändringsarbeten. Det engagemang som Ahrenfelt (2009) föreslår motstånd eventuellt kan 
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visar på skulle enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) eventuellt kunna leda till mer kreativ 

problem lösning, vilket skulle kunna ses som gynnsamt vid förändringsarbeten eftersom 

förändringar oftast sker som en lösning på ett problem eller för att förbättra en del av 

verksamheten (Ahrenfelt, 2013). Utifrån det Ahrenfelt (2013) och Kaufmann och Kaufmann 

(2010) förslår skulle motstånd i vissa avseenden kunna ses som något positivt. Respondenten 

hävdar att motstånd alltid förekommer vid förändringsarbeten och är något som måste 

hanteras, men säger även att hur detta motstånd kommer till uttryck varierar mellan olika 

människor och därmed kräver olika hantering. Han föreslår att det är viktigast att jobba med 

de anställda som är mest motståndskraftiga vid förändringar eftersom om man lyckas 

omvända dessa kan stor nytta dras av de i förändringsprocessen. Utifrån det respondenten 

föreslår skulle man kunna säga att han instämmer delvis i det Ahrenfelt (2013) föreslår om att 

motstånd kan ses som positivt då det skapar engagemang, involvering och delaktighet i 

förändringsarbetet. Respondenten anser som tidigare nämnt att han anser det vid förändringar 

är viktigast att jobba med de som är mest motståndskraftiga, utifrån det Ahrenfelt (2013) 

föreslår skulle dessa individer eventuellt kunna ses ha mest engagemang och involvering i 

förändringsprocessen och därigenom eventuellt mer drivkraft. Om dessa skulle omvändas 

skulle denna drivkraft kunna användas som positiv drivkraft istället för motstånd vid 

förändringsarbetet, vilket följaktligen skulle kunna ses som en ledarskapspraktik som gynnar 

respondentens genomförande av förändringar. Respondentens åsikt om att stor nytta kan dras 

av de mest motståndskraftiga kan även kopplas till det Kaufmann och Kaufmann (2010) 

föreslår om att motstånd kan leda till kreativ problemlösning. Respondenten föreslår att stor 

nytta kan dras av dessa i förändringsarbetet om de lyckas omvändas, vilket eventuellt skulle 

kunna bero på de nya infallsvinklar och kreativitet som dessa har och kan bidra med i 

förändringsprocessen, vilket eventuellt skulle kunna gynna förändringsarbetet som helhet. 

Respondenten säger även att kritik och ifrågasättande alltid uppstår vid förändringsarbeten, 

Han förslår dock att denna kritik och ifrågasättande likt motstånd kan ses som en fördel, då 

han menar att det alltid krävs en balansgång mellan de som alltid vill förändra och de som 

aldrig vill förändra. Vidare pekar han på vikten av att prata och förstå den som sår bakom 

kritiken och återigen ”få denne med på tåget”. Det respondentens föreslår om kritik oh 

ifrågasättande skulle likt motstånd kunna kopplas till Kaufmann och Kaufmann (2010) teori 

om att engagemang som uppstår vid motstånd kan leda till mer kreativa problemlösningar 

vilket skulle kunna leda till nya infallsvinklar och nya idéer som i slutändan kan ses som 

positiva för förändringen som helhet. Kritik och ifrågasättande skulle likt motstånd kunna ses 

som ett större engagemang för förändringen vilket följaktligen skulle kunna bidra till denna 

positiva följd. 

Enligt Bailey och Raelin (2015) är en grogrund för motstånd vid förändringsarbeten oro och 

osäkerhet. Vidare hävdar Bailey och Raelin (2015) att förändring kan vara skrämmande, och 

pekar även på att förändringar kan leda till en känsla av förlust hos de anställda. Även 

Kaufmann och Kaufmann (2010) instämmer i detta och pekar på att förändringar kan av de 

anställda upplevas som ett hot mot deras egen nytta i organisationen och deras möjlighet till 

framgång. Respondenten instämmer i detta och säger att bara ordet förändring har en tendens 

att skapa oro och osäkerhet hos de anställda. Han förslår att det bästa sättet att hantera de 

anställdas oro och osäkerhet i praktiken är att tänka till innan och reflektera över den 
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eventuella oro och osäkerheten de anställda eventuellt kommer uppleva. Därefter föreslår 

respondenten att den bästa hanteringen är att framhäva det positiva förändringen för med sig 

samt försöka omvända det negativa till något positiva, och försöka måla upp en bild av den 

totala förändringen och det värdeskapande den för ed sig. Respondentens ger intrycket av att 

ha en genomtänkt plan för hur han ska hanterar eventuell oro och osäkerhet, en plan som 

respondenten ger intrycket av är beprövad och funkar. Detta skulle då kunna skapa ökade 

möjligheter att minska på de anställdas oro och säkerhet vid förändringsarbeten, och ge 

möjligheter för de anställda att se till de positiva sidorna med förändringen och därigenom 

skapa ett minskat motstånd vid förändringen. Respondenten säger att han försöker tänka till 

och reflektera över eventuell oro och osäkerhet innan vilket skulle kunna minska motståndet 

ytterligare då han undviker att motstånd till viss del uppstår då han hanterar den innan då han 

har ”svar på tal” när det uppkommer och därigenom minska möjligheten för en ”grogrund” 

för motståndet så en enskild individs motstånd mot förändringen växer och sprider sig bland 

de andra anställda. Respondenten är dessutom tydlig i att påpeka att han inte alltid ser en 

nackdel med att visa sin egen osäkerhet gentemot de anställda är negativt, då han tror de kan 

få de anställda att växa. Han säger ”måste kunna visa som förändringsledare att man inte är 

klar på alla delar att man inte behärskar allt, utan man behöver deras hjälp för att nå ett bra 

resultat.” 

Kaufmann och Kaufmann (2010) hävdar att acceptans för förändringen kan minska eventuellt 

motstånd vid förändringsarbeten. Respondenten säger i intervjun att han försöker skapa en 

acceptans för förändringen på ett liknande sätt om han försöker hantera oro och osäkerhet, 

han försöker måla upp en bild av den totala förändringens innebörd samt visa att den är till 

det bättre. Men han föreslår även att det gäller att skapa n förståelse för förändringen och dess 

innebörd för alla inblandade kategorier av människor. Detta kan således ses som en medveten 

strategi respondenten använder sig av som eventuellt skulle kunna bidra till ökad acceptans 

och enligt det Kaufmann och Kaufmann (2010) föreslår leda till minskat motstånd. 

Aarum Andersen (2005) hävdar att ju högre förtroende som finns för ledningen ju större är 

chansen att de anställda accepterar de beslut som fattas, vilket kan uppfattas som att de 

anställda accepterar förändringen vilket eventuellt skulle kunna bidra till mindre motstånd. 

Respondenten uttrycker som ovan nämnt att han försöker skapa en förståelse för förändringen 

och dess innebörd för alla inblandade människor vilket skulle kunna ses som ett agerande 

som av de anställda uppfattas som individualiserad uppmärksamhet vilket enligt Kaufmann 

och Kaufmann (2010) kan ses som ett respekt och hänsynsfullt agerande. Respekt och 

hänsynsfullhet ses enligt Mineo (2014) som en grundpelare i förtroende vilket således kan 

kopplas till att respondentens hanterande kan ses som gynnsamt för de anställdas förtroende 

för denne och därigenom kopplas till det Aarum Andersen (2005) föreslår om att förtroende 

för ledningen ökar på chansen att de anställda accepterar förändringen och minska det 

eventuella motståndet. 

Ytterligare något intressant som respondenten säger i intervjun är det faktum att han anser att 

sin egen betydelse för att skap acceptans för en förändring blir viktigare ju mer ”påtvingad” 

förändringen är. Han hävdar att är det något som man tydligt driver för att förbättra 

verksamheten blir hans roll mindre viktig eftersom de anställda då tydligare inser och 



 
 

115 
 

uppfattar det positiva förändringen för med sig. Är förändringen däremot mer påtvingad och 

svårare att se nyttan med för de anställda blir hans roll mer viktig. 

En annan viktig aspekt rörande motstånd vid förändringsarbeten är konflikter, enligt Jönsson 

och Strannegård (2009) har olika intressenter olika mål och intressen vilket kan skapa 

konflikter rörande förändringen. Ahrenfelt (2013) hävdar att det är viktigt att lyfta och 

hantera eventuella konflikter innan de blivit allt för stora, detta för att minska det eventuella 

motståndet som kan uppstå från olika grupper med olika intressen vid förändringsarbeten. 

Även respondenten instämmer i det Ahrenfelt (2013) föreslår om att det är viktig att 

undanröja och hantera eventuella intressekonflikter i ett tidigt skede, vilket således skulle 

kunna innebära att respondenten genom detta agerande undanröjer risker som i annat fall 

hade kunnat leda till större konflikter enligt Jönsson och Strannegård (2009). Respondenten 

föreslår att den bästa hanteringen av eventuella intressekonflikter vid förändringsarbeten är 

att föra en rak och öppen dialog. 

Bilaga 3.4 

Analys intervju 4 (äldre manlig chef >55)  

 

Förtroende  

 

Respondent 4 anser definitivt att förtroende spelar stor roll när man genomför förändringar 

och för honom som chef. Han menar att det hör ihop lite med kommunikation, “om man har 

kommunicerat förändringar på rätt sätt så har man byggt ett förtroende”. 

 

En viktig del i variabeln förtroende är att vara trovärdig, enligt Mineo (2014) vilket kan 

innebära öppen och tillgänglig information samt att vara konsekvent i sitt handlande. 

Dessutom är det viktigt för de anställda att tro på att chefen är ärlig och talar sanning. Där är 

teorin och chefen av samma mening, även chefen uttrycker vikten av förtroende och 

trovärdighet, “Att man är tydlig och ärlig från början ökar trovärdigheten”, menar han. 

Eftersom han är noga med att påpeka vikten av transparens i sin kommunikation samt att han 

säger att det är viktigt att vara konsekvent och göra det som behövs samtidigt som man är 

ärlig kan han också sägas överensstämma med Mineo (2014).  “Förtroende kan byggas på 

olika sätt, ett sätt är att ha en öppen och transparent kommunikation”.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) har en teori om att se till andras behov vilken kan liknas vid 

chefens syn på respekt och hänsyn. Chefen uttrycker nämligen att han i den mån det går 

försöker sätta sig in i medarbetarnas situation och att det är viktigt. “Man måste förstå 

medarbetarnas situation, återigen man måste vara ärlig och tydlig så att alla vet vad som 

gäller, samt vara noga att respektera att alla inte tänker precis som jag”. Eftersom denna 

chefs största tryckpunkt genomgående varit delaktighet är det för honom viktigt att lyssna 

och diskutera med de anställda för att leda på ett bra sätt. Dessutom poängterar han vikten av 

att visa uppskattning och support när något gjorts bra. Då respekt och hänsyn enligt teorin 
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kan vara gynnsamt för byggandet av förtroendet kan chefens handlande av detta i praktiken 

leda till att de anställda känner mer förtroende till honom.  

Mineo (2014) hävdar även att rättvisa och ärlighet är viktigt för förtroende samt att som chef 

inte favorisera eller diskriminera. När respondenten tillfrågas om begreppet rättvisa svarar 

han att “livet och inte heller arbetslivet är inte alltid rättvist”. Det är således inte alla beslut 

som fattas utifrån ett rättviseperspektiv då chefen menar det svårt att alltid vara hundra 

procent rättvis. Detta kan tyckas avvika från teorin och Mineo (2014) som pekat just på 

vikten av rättvisa men det skulle kunna förklaras av en viss skillnad från teori till verklighet. 

Det finns många förslag från teorin om hur saker borde skötas som kan visa sig något mer 

komplicerat i verkligheten. Chefen tillägger dessutom att självklart ska ingen diskrimineras 

eller utnyttjas, han försöker inte favorisera någon utan alla ska ha samma rätt att vara 

delaktiga och säga vad de tycker. Detta agerande från chefens sida skulle enligt teorin därför 

kunna ha en negativ påverkan på förtroendet, däremot menar chefen att alla ändå får komma 

till tals och därmed säga sitt vilket kan anses vara rättvist. En verksamhet måste samtidigt 

drivas framåt och kan inte fastna i för små detaljer, det är antagligen väldigt svårt att göra alla 

nöjda på e avdelning med nästan hundra anställda. Följaktligen måste troligen tuffa beslut tas 

ibland vilket skulle kunna innebära en viss orättvisa enligt vissa men i vilket fall har då alla 

åtminstone fått säga sitt. Då de anställda är medvetna om detta kan det leda till ett bättre 

arbetsklimat om alla vet att deras åsikt har en betydelse.  

 

En annan del av förtroende som Jönsson och Strannegård (2009) skriver om i 

Ledarskapsboken är förmågan att delegera till de anställda. Detta beskriver sig chefen ha lätt 

för och gör det mycket även om han säger att det inte alltid blir som han tänkt sig. I längden 

tror jag man tjänar på att ha medarbetare som känner att de har förtroende och som vågar 

misslyckas. Denne har således inget behov av ständig övervakning utan litar på sina anställda. 

Detta förtroende som chefen har för de anställda skapar också en möjlighet för dem att lita på 

sin chef, ett sådant arbete är troligen mer effektivt än det motsatta där mycket tid skulle gå till 

övervakning. Troligtvis leder detta även till en mer vänskaplig atmosfär som också kan 

påverka effektivitet i arbetet.  

 

Kommunikation 

 

Ahrenfelt (2013) hävdar att en viktig del i kommunikation är att “innehållet i det som sägs 

måste bli förståeligt för motparten, det vill säga budskapet och perceptionen måste 

överensstämma med varandra”. Vad gäller detta avseende säger sig chefen inte ha något 

speciellt knep mer än att så gott det går försöka sätta sig in i de anställdas situation och 

försöka vara så tydlig som möjligt. Det är enligt honom en viktig uppgift för en chef då 

“medarbetare utan arbetsledande ansvar har av naturliga skäl en mindre bild i den 

organisation och miljö man verkar eftersom man har mindre tillgång till information”.  

 

Både Kaufmann & Kaufmann (2010) och Ahrenfelt (2013) beskriver kommunikation som en 

flervägsprocess därmed blir återkoppling och dialog två centrala begrepp som båda två är 
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viktiga för respondenten i sitt ledarskap. Han menar att ju större dialog desto mer viktigt blir 

det att vara närvarande, “är det större förändringar så ser jag till att vara närvarande”.  

Att vara närvarande vid dialoger skulle troligen minska risken för missförstånd samt öppna 

upp den direkta och personliga dialogen med de anställda, så alla parter får en möjlighet att 

säga sitt ansikte mot ansikte.  

 

Jönsson och Strannegård (2009) föreslår att hur kommunikation sker kan vara av två olika 

typer, tydligt samt ödmjukt och motiverande. Som chefen tidigare påpekat överensstämmer 

han mest med den förstnämnda nämligen att vara tydlig. Att vara tydlig är en del av 

transparant kommunikation som innebär förhoppnings bättre förståelse och mindre 

missförstånd. Förståelse hos de anställda förenklar ett förändringsarbete.  

 

Dagens uppfattning verkar vara att personlig kommunikation är viktig vilket också Aarum 

Andersen (2005) behandlar i sin artikel ”Face- to- face interactions may become more 

important”. Ytterligare två som belyser personlig kommunikation är Voica & Vasile (2013) 

som däremot menar att om kommunikation sker personligt eller inte har någon större 

betydelse för utfallet av en organisationsförändring. I detta avseende svarar chefen att han vid 

större förändringar försöker vara närvarande, annars kommunicerar han via en ledningsgrupp 

som sprider vidare till sin avdelning. Generellt anser han det bra att vara personlig i den mån 

det går men det blir även en del annan kommunikation med mail och liknande då det är ont 

om tid. ”Är det större förändringar så ser jag till att vara närvarande”. Således stödjer han 

inte Voica och Vasiles (2013) påstående då han hellre ger personlig kommunikation då det är 

möjligt. Det innebär en mer direkt form av kommunikation som chefen kan läsa av bättre och 

få ut mer av, ett eventuellt missförstånd eller att något är otydligt upptäcks enklare vid ett 

personligt möte vilket kan säga gör denna typ av kommunikation mer effektiv.  

 

Olika kommunikationskanaler har också olika informationsfylligheter enligt Kaufmann och 

Kaufmann (2010). Chefens kommunikation kan han anses ha en hög informationsfyllighet då 

han själv är närvarande, dock hävdar respondenten att tiden inte alltid räcker till för att 

kommunicera personligt med alla anställda. I dessa fall kan informationsfylligheten således 

vara anses vara lägre enligt Kaufmann och Kaufmann (2010). Då förändringsarbeten ofta 

innebär bland annat nya rutiner och arbetsuppgifter skulle man kunna tänka sig att 

informationsrik kommunikation är att föredra vid förändringsarbeten för att undvika 

missförstånd och eventuella misstag och fel.   

 

Ahrenfelt (2013) tar vidare upp förmågan att sätta sig i andras tankar angående 

kommunikation, detta kan chefen sägas göra då han poängterar att han försöker så gott de går 

sätta sig in i andras situation. För honom är det viktigt att reflektera över de anställdas tankar 

och situation för att bättre förstå dem. En bättre förståelse skulle eventuellt kunna innebära 

nya tankebanor och en möjlighet att se saker från flera synvinklar.  

 

Det finns som ovan nämnt olika sätt att kommunicera samt olika tidpunkter att göra det. 

Voica och Vasile (2013) föreslår att det är bättre att ge de anställda god tid för att inte känna 

sig påhoppade. Till detta instämmer respondenten som också menar att det är bättre med 
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framförhållning och uttrycker att “jag anser att man bör kommunicera så fort det finns 

information”. Han säger även att löpande kommunikation under en förändringsprocess är 

fördelaktigt men generellt så tidigt och så öppet som möjligt är det bästa. Att hålla de 

anställda väl informerade kan tänkas leda till att de anställda känner sig mer involverade och 

engagerar sig mer än om de känner sig exkluderade från förändringsarbetet.  

Motstånd 

 

Motstånd är ett intressant fenomen som diskuteras av flera forskare. Som tidigare diskuterats 

hävdar Ahrenfelt (2013) att motstånd kan visa på engagemang hos de anställda. Han menar 

att motstånd gör de anställda engagerade och involverade i processen. Vår respondent delar 

denna syn till viss del, “motstånd absolut kan ha positiva sidor också, det kan nämligen leda 

till relevanta frågor samt “bromsa upp” en del så att man inte har för bråttom”. Han 

instämmer även i att motstånd kan ses som engagemang och att de som inte är involverade 

alls i en förändring troligen är värre än de som gör motstånd! En reflektion som kan göras är 

då att de som gör motstånd till en förändringsprocess kan vara mer användbar i chefens 

mening än de som är likgiltiga. Detta kan vidare vara något som fler chefer borde tänka på då 

många nog främst ser det som ett problem vilket kan göra en förändringsprocess svårare än 

nödvändigt att genomföra. Ytterligare en relevant synpunkt är den av Kaufmann och 

Kaufmann (2010) som menar att engagemang kan leda till kreativ problemlösning vilket även 

det är värt att ha i åtanke för chefer vid ett förändringsarbete. I vissa fall kan anställda kanske 

bidra mer och stödja chefen mer än denne är medveten om.  

 

Som vi tidigare beskrivit kan förändring ge upphov till en viss osäkerhet och oro hos de 

anställda (Bailey & Raelin, 2015). De menar också att de anställda kan uppleva en slags 

förlust eller som Kaufmann och Kaufmann (2010) föreslår ett hot mot sin egen nytta i 

organisationen. Hur respondenten ställer sig till eventuell oro är främst åter att informera 

“öppet, ärligt och tydligt”. För honom är det viktigt att vara ärlig och säga som det är även 

om en anställds oro även kan vara befogad. Dessutom är de viktigt att låta saker ta tid och 

vara väl förberedd på en förändring för att minska oro. Detta sätt att hantera oro innebär en 

bättre förståelse för de anställda vilken situation de är i och vad de har att förvänta sig. Det 

leder också troligtvis till mindre stress över framtiden om de anställda delges så mycket 

information som möjligt direkt.  

 

En annan del av motstånd är acceptans vars betydelse är viktig för att förebygga motstånd. 

Begreppet är även kopplat till förtroende då det är mer troligt att få acceptans för ett beslut 

om de anställda accepterar sin chef (Aarum Andersen, 2005). Kring detta nämner 

respondenten åter att han anser det bästa sättet att skapa acceptans är att vara tydlig och 

transparent i sin kommunikation. Han betonar också att det tar tid att bygga ett förtroende och 

därmed skapa en acceptans, det händer inte över en natt. Tystnad kan också ses vara en del av 

acceptans då vissa anser att det innebär att det inte finns något motstånd. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) menar dock att det inte nödvändigtvis betyder acceptans för en förändring 

utan istället en slags passiv acceptans möjligen i form av ett motstånd. Vår respondent ser det 

inte som något positivt utan snarare att det saknas information om tystnad skulle uppstå. “Är 
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en förändring oväntad är det troligt att det uppstår tystnad, det innebär på ett sätt att det 

behövs mer information”. I början av en förändring kan det vara lite mer naturligt säger han 

men är det dessutom i tystnad i slutet kan det tyda på något slags problem i 

kommunikationen.  

 

Jönsson och Strannegård (2009) hävdar att “olika intressenter har olika mål och intressen vid 

en förändring vilket kan skapa konflikter rörande förändringen”. Det är inte ovanligt att 

konflikter av olika slag och storlekar uppstår, enligt Ahrenfelt (2013) är det i sådana 

situationer viktigt att lyfta dessa konflikter innan de växer och blir alltför stora. Respondenten 

är av samma mening som Ahrenfelt och anser det bättre att reda ut en eventuell konflikt i ett 

tidigt skede. För att göra det på ett bra sätt är det viktigt för honom att alla får komma till tals 

och säga sin mening men även att lyssna på andra. I slutändan får han kanske som chef ändå 

göra ett beslut som innebär att alla kanske inte blir nöjda som då kan ses orättvist. Rättvisa är 

dock inte det han fokuserar mest på som nämnt tidigare. Detta kan såklart innebära att vissa 

inte blir nöjda om de anser att chefen är orättvis. Dock skulle det kanske aldrig gå att komma 

framåt om alla insisterade på att få sin vilja igenom vilket gör att en viss “orättvisa” ibland 

kan vara nödvändig.  

 

 

 

 


