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SAMMANFATTNING
Denna magisteruppsats har som syfte att studera förändringsprocesser och motstånd. Problemet 

består i att hitta nya sätt att hantera motstånd mot förändring. Då förändringar är en naturlig del i en 

organisations livscykel och motstånd är ett vanligt fenomen i en förändring, är det viktigt att veta 

hur det uppkomna motståndet kan hanteras. Motstånd orsakar många förändringsprocessers fall och 

medför även extra kostnader om det inte hanteras på ett för organisationen gynnsamt sätt. 

Studien har ett tydligt teorifokus där vi tar upp teorier som behandlar förändring och motstånd. Vi 

har framförallt fokuserat på teorier som uppmärksammar sambandet mellan psykologi och 

motstånd. Empirin är hämtad från ett företag som nyligen genomfört en förändringsprocess där 

motstånd var en faktor som bidrog till problem. Empiri vävs samman med teorin i en diskussion 

som utmynnar i normativa riktlinjer. De normativa riktlinjerna består utav de fyra stegen:

1. Att förstå motstånd och dess mekanismer

2. Förarbete/Förundersökning

3. Psykologisk koll

4. Information och rådgivning

Uppsatsen har givit oss nya perspektiv på vad en förändringsprocess innebär och vi har insett vikten 

av att korrekt hantera uppkommet motstånd. Vår förhoppning är att dessa normativa riktlinjer skall 

tjäna som en hjälpande hand för ansvariga och ledare inom förändringsprocesser.  
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Det enda konstanta är förändring1

Då förändring är en stor del utav vad som sker i organisationer finner vi det ytterst intressant att 

närmare studera vissa aspekter av förändring och då framförallt hur man hanterar reaktioner på 

förändringar. En aspekt som har framkommit vid studier utav litteratur och artiklar inom ämnet 

change management är fenomenet motstånd i och med en förändring. Change management (svensk 

översättning förändringsarbete) är en viktig del inom managementområdet, som exempel kan 

nämnas att nästan 75 procent av alla stora företag i Australien någon gång under sin livstid 

genomgår en systematisk förändringsprocess.2 Förändringsprocesser kan vara stora och omfattande 

projekt som genomförs under lång tid, eller mindre och enklare förändringar som har en begränsad 

omfattning inom en organisation. En observation avsett förändringsarbete är att det sker många 

misslyckanden. Enligt en artikel i Strategic Direction misslyckas två tredjedelar av alla större 

förändringsprogram i USA, orsaken anses inte vara bristen på kunskap eller resurser, utan 

motstånd.3  Ytterligare exempel på motståndets negativa inverkan visar en undersökning gjord i 

femhundra stora organisationer, här anges att motstånd från medarbetare är det mest frekventa 

problemet när man skall försöka implementera en förändringsprocess. Mer än hälften av 

organisationerna i denna undersökning upplevde svårigheter med motstånd från medarbetare4. Att 

framgångsrikt hantera motstånd är en stor utmaning för de som initierar en förändring och är 

därmed en viktig aspekt under förändringsprocessen.5 Motstånd är en komponent som kan orsaka 

stora probelm i en förändringsprocess därför vi vill i denna studie försöka visa att man genom att 

hantera motstånd kan vinna någonting. Problemet anser vi vara att motstånd kan bli dyrt både 

ekonomisk och emotionellt då det inte hanteras på rätt sätt. Motstånd är med dessa påståenden en 

central pusselbit i att få ett förändringsarbete, eller alla typer förändringar för den delen, att komma 

i hamn. Vi finner det därför intressant att närmare studera fenomenet motstånd samt försöka finna 

metoder för att kunna hantera det.

1 Wahington & Hacker (2005) s. 400
2 Wahington & Hacker (2005) s. 400
3 MCB UP (2002) s. 21
4 ibid
5 Bovey & Hede (2001) s. 372
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1.2 Problemdiskussion
Huvudämnet i studien är motstånd och förändringar samt problematiken kring detta. Motstånd är ett 

vanligt förekommande fenomen i förändringsprocesser men trots detta ej så uppmärksammat i 

proportion till dess betydelse. Flera tidigare studier pekar på det faktum att motstånd skapar 

misslyckande i förändringsprocesser, vilket gör motstånd till en mycket viktig faktor i en 

förändringsprocess. Problemet anser vi här vara att det i de flesta företag finns motstånd mot 

förändring, men idag finns inga klara riktlinjer kring hur man kan hantera detta motstånd. Målet 

med studien är att försöka skapa en ökad förståelse för hur motstånd kan hanteras vid en 

förändringsprocess. Med hantera menar vi här hur man kan förhålla sig till motstånd i en 

förändringsprocess för att motståndet inte skall utgöra ett hot mot att lyckas med att genomföra en 

förändringsprocess. Denna syftesformulering skapar ytterligare en dimension att förhålla sig till. 

Vad som är en lyckad förändringsprocess är en subjektiv bedömning som speglas av den 

organisationssyn man tillämpar, vi kommer därför som inledning till teorin att föra ett kort 

resonemang kring detta. Formulerat i en mening lyder forskningsfrågan: 

Hur kan motstånd vid en förändring hanteras?   

1.3 Syfte
Syftet med studien är att försöka skapa metoder att använda i en förändringsprocess för att kunna 

hantera motstånd. Vi vill presentera normativa riktlinjer för hur motstånd kan hanteras för att få 

fungerande förändringsprocesser. De normativa riktlinjerna vill vi skall vara ett förslag på 

instrument att använda sig av då motstånd uppkommer i förändringsprocesser. 

1.4 Avgränsningar
I en studie som denna är det svårt att få med alla de aspekter som kan tänkas vara utav intresse för 

undersökningen, det är därför viktigt att göra välmotiverade avgränsningar. Fokus ligger i den här 

studien på att skapa normativa riktlinjer som först och främst är ämnade för de ansvariga av en 

förändringsprocess. Change management är ett omfattande och välstuderat ämne vilket gör att det 

finns en mängd litteratur som behandlar fenomenet motstånd, dock finns det inte utrymme att ta upp 

all den teori som kan tänkas vara av intresse. Den avgränsning som här har gjorts är vår subjektiva 

bedömning av vad som är relevant material för denna studie. Bedömningen grundar sig i vad som 

främst är intressant för studien, men även tidsaspekten har varit en faktor i urvalsprocessen. Vi har 
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strävat efter att använda så nya studier som möjligt för att kunna skapa ett aktuellt resultat.  Det är 

viktigt att ha i åtanke att avgränsningar bidrar till en begränsning i studien vilket medför att vi kan 

ha missat, för andra, relevanta aspekter.
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2 METOD

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Vi kommer i uppsatsen att anta en kvalitativ forskningsansats då vi anser att det bäst 

överensstämmer med ämnets natur vilket är en hermeneutisk studie. Det huvudsakliga 

vetenskapliga förhållningssättet i studien är hermeneutik, då tyngdpunkten ligger i att skapa en 

förståelse för ett fenomen utifrån tolkningar. I och med den valda forskningsansatsen finner vi det 

relevant att i denna metoddel närmare beskriva det hermeneutiska arbetet samt ta upp teorier kring 

personligt kunskapande som ligger som grund för insamlandet av empirin. 

 

2.1.1 Hermeneutik
Hermeneutiken som forskningssansats används för att få grepp om existentiella dimensioner som på 

annat sätt skulle vara omöjliga att studera, motstånd anser vi vara en dimension av detta slag. Det 

hermeneutiska förhållningssättet handlar om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen genom 

tolkning som huvudverktyg.6 Hermeneutik kan även beskrivas som en metodlära för tolkning av 

meningsfulla fenomen samt det villkor som gör det möjligt att förstå mening.7  Den hermeneutiska 

processen består av fyra huvudmoment, tolkning, förståelse, förförståelse samt förklaring, alla dessa 

moment är centrala inom metoden och kommer att användas i studien. Momenten beskrivs kort 

nedan.

 

2.1.1.1 Förståelse

Förståelse definieras bäst genom synonymer då det annars är ett mycket svårgripbart begrepp. Insikt 

är en synonym till förståelse som gör begreppet till ett moment då vi finner en lösning eller 

uppfattar ett fenomen som någonting. Det finns olika typer av förståelse, dock syftas det inom dessa 

sammanhang på en mer djupgående förståelse, som även kallas hermeneutisk förståelse.8 

Förståelsen handlar här om att få insikt om fenomenet motstånd för att utifrån det kunna skapa en 

tolkning. 

2.1.1.2 Tolkning

”Tolkning är den akt varigenom jag inför mig själ och andra presenterar – lägger ut - min 
6 Ödman (2004) s. 71
7 Gilje & Grimen (1992) s. 177 
8 Ödman (2004) s. 74
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förståelse.”9 Tolkningen är som nämnts tidigare det absoluta huvudverktyget i den hermeneutiska 

processen, det är den som binder samman de övriga momenten till en helhet. Tolkningen är den som 

presenterar vår förståelse så som förklaringar modifierat den.10 I denna studie är tolkningen central 

då de normativa riktlinjerna kommer att skapas utifrån en tolkning utav teori och empiri. 

2.1.1.3 Förförståelse

Förförståelse är grunden för att vi skall kunna förstå någonting. Förförståelsen bygger på tidigare 

lärdomar, erfarenheter och upplevelser vilket formar vår förståelse.11 Detta gör att vi alltid förstår 

någonting mot bakgrund av vissa förutsättningar. När man ser på någonting som verkar oförståeligt 

är det alltid oförståeligt mot den bakgrund vi själva tar med oss in i förståelseprocessen. Tre 

komponenter ingår i en aktörs förförståelse. 

1. Aktörens språk och begrepp, aktören ser världen genom de begrepp som ingår i dennes språk.

2. Olika typer av trosuppfattningar och föreställningar, trosuppfattningar finns alltid närvarande 

och är med i bestämmandet utav vad en aktör tar för givet samt vad denne anser vara 

problematiskt. 

3. Personliga erfarenheter vilket ger exempel på hur aktören anser att vissa saker är.

Då förförståelsen är olika för alla är det viktig att vi i studien är medvetna om vår egen förförståelse 

samt redovisar den där det är nödvändigt för att tydliggöra en tolkning. Detta kommer att göras 

genom att vi utförligt försöker förklara våra tolkningar samt den bakgrund dessa tolkningar bygger 

på. Vår förförståelse kommer att vara baserad på de tre komponenter som presenterats ovan.

2.1.1.4 Förklaring

Förklaringar är den sista huvudkomponenten inom hermeneutiken och är ofta en del av tolkningen 

då vi för att förstå måste kunna förklara, samtidigt som vi måste förklara för att kunna förstå. Detta 

gör att det hela tiden i hermeneutiken sker en pendling mellan att förklara samt att förstå.12 Den 

pendlingen kommer även att avspeglas i studien för att få fram vår tolkning utav hur fenomenet 

motstånd kan hanteras. Förklaringar och förståelse är tätt sammanlänkade och ytterligare en 

grundsten för tolkningar.

9 Ödman (2004) s.74
10 Ödman (2004) s.76
11 Ödman (2004) s. 75
12 Ödman (2004) s. 75f
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2.1.1.5 Kontrollmoment i hermeneutiskt arbete 13

Ett utav de stora problemen med det hermeneutiska arbetet är att kontrollera en tolknings giltighet. 

För att underlätta detta arbete finns det ett antal tolkningskriterier att följa, dessa är enligt Ödman:

● Att kunna hantera texter: att söka och finna relevant material samt relevanta texter. Att 

bearbeta materialet på ett korrekt sätt vilket bland annat innebär att redigera, kontextualisera 

samt tolka.

● Argumentation: för att ge läsaren en möjlighet att ta ställning till de tolkningar som gjorts 

krävs en språklig argumentation för att visa de tankegångar som lett fram till en tolkning.

● Källkritik: fundera kring hur given utsaga tillkommit. Tre viktiga områden att undersöka är, 

samtidskravet, tendenser till påverkan av materialet samt det beroendekritiska kriteriet.

● Dataredovisning: det är viktigt att denna är riklig då det är detta argumentationen bygger på, 

detta ökar konkretionen och närheten till området. Utvald data måste avspegla hela 

materialet på ett rättvist sätt.

● Akribi: detta är ett moment gällande för all forskning, men speciellt för kvalitativ forskning 

då dess huvudmedium är språk och text som utan noggrannhet lätt kan bli missvisande. 

Viktiga delar är här att vara konkret, ha ett tillförlitligt referenssystem samt tydligt markera 

vilka åtgärder man vidtagit med andras texter.

De kontrollmoment vi presenterat anser vi vara viktiga att följa då de om de används på rätt sätt 

skapar en trovärdighet för hela studien. Hermeneutiken som arbetssätt menar vi kräver mycket utav 

utövaren och vi anser även att det är viktigt att använda metoden på rätt sätt för att inte skapa en 

studie med subjektiva tolkningar utan någon relevans eller några argument som grund. Vår 

förhoppning är att vi genom att ta del av de kriterier och riktlinjer som finns för hermeneutiskt 

arbete skall lyckas reducera subjektiviteten i studien för att på så sätt öka giltigheten. 

Vi har i studien försökt att följa de uppsatta kontrollmomenten genom att använda oss utav 

relevanta texter samt bearbetat dem på ett sätt som passar studien. Bearbetningen överensstämmer 

även med de givna kriterierna för hur man skall behandla texter i en hermeneutisk studie. För att 

legitimera de tolkningar vi har för avsikt att göra kommer vi att argumentera för dem på ett för 

läsaren så lättförståeligt sätt som möjligt. Ytterligare en aspekt för att giltiggöra tolkning och 

argumentation är att presentera en korrekt dataredovisning, det kommer vi att göra genom att 

13 Ödman (2004) s. 81ff
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korrekt redogöra för den använda data. En del i dataredovisningen är att vara kritisk till de källor 

man använder, det kommer vi att göra löpande i studien. Sista momentet handlar om akribi vilket vi 

har följt genom noggrannhet och konkretion genomgående i texten.

2.2 Vetenskapligt tillvägagångssätt
Denna studie har ett tydlig teorifokus vilket gör hermeneutiken till ett utav de viktigaste verktygen. 

Vi kommer att presentera relevanta teorier hämtade från artiklar och böcker för att skapa en 

förståelse för ämnet i stort. De artiklar som används i studien har samlats in genom sökning i 

databaser där ett urval sedan har gjorts baserat på artikelns innehåll samt när artikeln är skriven. Vi 

strävar efter att i studien presentera så nytt material som möjligt då vårt mål är försöka skapa 

aktuella normativa riktlinjer.

Vidare kommer vi att använda primärdata i den empiri vi avser att använda i studien. Insamlingen 

av primärdata har skett med hjälp utav personligt kunskapande och då främst genom intervjuer med 

personer som har eller har haft en ledande roll i att genomföra en förändring eller en 

förändringsprocess i en organisation. Då personligt kunskapande är det vetenskapliga 

tillvägagångssättet här finner vi det relevant att nedan kort presentera ett antal punkter vi har valt att 

fokusera på i denna metod. 

2.2.1 Personligt kunskapande14

Primärdata har samlats in med hjälp utav intervjuer.  Vi har valt att specifikt använda intervjuer som 

metod då vi främst vill samla in objektiv kunskap från respondenterna för vidare användning i 

analysen. Idén vid en intervju är att skapa en kanal mellan respondent och intervjuare för att kunna 

överföra den kunskap som efterfrågas. Detta skall helst ske utan att några så kallade intervjueffekter 

uppstår. För att få fram ett så korrekt och bra material som möjligt finns det ett antal punkter att ha i 

åtanke vid utformandet samt genomförandet av en intervju.15

● Intervjuplanering: här är det viktigt med en huvudmålsättning för intervjun, en intervjumall 

samt en lista på ämnesområden man vill fördjupa sig i ytterligare.

● Förutsättningar för framgångsrika intervjuer: tre punkter som är viktiga: 1. den information 

som eftersöks skall finnas tillgänglig hos respondenten. 2. klargör för respondenten om 

dennes roll att förmedla objektiv fakta. 3. ha en motiverad respondent.
14 Gustavsson (2004) s. 237ff
15 Gustavsson (2004) s. 242ff
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● Tre sätt att klassificera olika typer av frågor: 

1.efter frågornas innehåll: frågor om erfarenhet/beteende, frågor gällande kunskap, 

frågor om demografi/bakgrund.  

2.efter frågornas egenskaper: enkla och raka frågor, provocerande frågor, kom-ihåg-

frågor.  

3.efter frågornas placering i intervjun: introducerande frågor, uppföljningsfrågor samt 

fördjupningsfrågor.

Ytterligare en aspekt att tänka på är vad som karaktäriserar bra frågor. Gustavsson 

presenterar fyra egenskaper. 1. enkla och klart formulerade frågor, 2. frågorna skall ej 

innehålla negationer, 3. frågorna bör ej vara ledande  4. en fråga bör bara beröra en 

aspekt i taget.

● Reliabilitet samt validitet: Då man i en intervju är ute efter objektiv fakta är det bra att via 

andra källor verifiera det som framkommit i intervjun.

I utformandet av intervjufrågorna har vi tagit hänsyn till de kriterier som vi uppmärksammat hos 

personligt kunskapande. Genom att tänka igenom typen av frågor, placering samt ordval hoppas vi 

ha fått fram användbar och relevant data från respondenterna

2.3 Metoddiskussion
Vi hoppas att vi i detta metodkapitel har lyckats förmedla en kort och koncis bild av hur vi ser på 

det vetenskapliga arbetet för studien. Grunden i denna kvalitativa studie är det hermeneutiska 

arbetet som finns närvarande både vid tolkande av primär och sekundärdata. För insamlandet av 

empirisk data används som tidigare nämnts personligt kunskapande. Vi vill i denna 

metoddiskussion fördjupa resonemanget kring de metoder vi valt att använda.

Hermeneutiken som metod har både fördelar och nackdelar, vi finner det därför viktigt att 

presentera vad vi fokuserar på i det hermeneutiska arbetet. Fördelar som vi ser med hermeneutik 

som analysmetod är att det ger en ny dimension till det vetenskapliga arbetet. Genom att använda 

hermeneutik hoppas vi kunna få en ökad förståelse för de material vi analyserar samt se meningen 

bortom det skrivna ordet. Det är dock viktigt att vara medveten om det olika delar som ingår i en 

hermeneutisk process samt hur de påverkar det vetenskapliga arbetet.
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Vi har valt att använda metoden intervju inom personligt kunskapande i framskaffandet av empirin 

då vi anser att detta verktyg är det som bäst hjälper oss att få fram den empiri vi eftersöker. Dock 

finns det andra verktyg inom personligt kunskapande som även de hade varit möjliga att använda, vi 

vill därför här titta på verktyget samtal för att se vilka aspekter vi eventuellt kan ha missat genom att 

välja bort detta verktyg. Samtal inom personligt kunskapande fokuserar mer på subjektiv data, en 

samtalssituations mål är att komma åt andra människors personliga känslor.16 Samtal är den 

undersökningsform som mest liknar en vardaglig situation vilket gör att forskaren inte styr 

situationen på samma sätt som i andra undersökningsformer.17  Då vi främst i denna studie vill 

fokusera på att få fram objektiv data i det personliga kunskapandet valde vi att använda oss utav 

verktyget intervju även om detta i viss mån kan hämma respondenten då intervjusituationen kan 

upplevas som formell. Vi hoppas att vi genom medvetenhet om karaktären hos en intervju har 

kunnat skapa en kreativ intervjusituation med en bra kommunikation mellan oss och 

respondenterna.

16 Gustavsson (2004) s. 239
17 Gustavsson (2004) s. 246
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3 TEORI

I teoriavsnittet vill vi framförallt öka förståelsen kring ämnena förändring och motstånd i stort 

genom att presentera relevanta och aktuella teorier inom ämnesområdet samt specifikt fokusera på 

olika aspekter utav motstånd. Utifrån studiens frågeställning och syftesformulering väljer vi att som 

inledning kort diskutera olika förhållningssätt till organisationsteori samt närmare presentera de 

förhållningssätt som ligger till grund för studien. I inledning till teoriområdet väljer vi sedan att 

beskriva change management då det är det övergripande teoriområdet som behandlar förändring 

inom organisationer. Vidare presenteras teorier kring förändring som fenomen, här tas bland annat 

upp vad en förändring är samt varför förändringar misslyckas. Sista pusselbiten och den mest 

centrala i teoriavsnittet är motstånd, här kommer aspekter som vilka olika typer av motstånd det 

finns samt motstånd och psykologi att tas upp. Vi hoppas att vi genom teoriavsnittet lyckas skapa en 

djupare bild och förståelse för fenomenen motstånd och förändring för att sedan i analysen kunna 

argumentera för de normativa riktlinjerna med teorin som bas.

3.1 Organisationsteoretiska skolbildningar
Change management ligger inom området organisationsteori, området är stort och tvärvetenskapligt 

innehållande ett flertal skolbildningar vilket gör att vi finner det nödvändigt att göra en kort 

presentation av de förhållningssätt vi har antagit i studien. Tidiga traditioner inom 

organisationsteorin såg organisationer som slutna enheter och instrument för målinriktat handlande, 

synen var att det endast fanns ett bästa sätt att organisera. Efter detta har det uppkommit ett flertal 

skolbildningar med olika synsätt på organisationer och organiserande. Nyinstitutionalismen är ett 

utav de senare bidragen till detta område och har ett annat synsätt som grundar sig i hur 

organisationerna fungerar i förhållande till sin omgivning.18

Även om nyinstitutionalismen fått fäste inom det svenska företagsekonomiområdet kommer vi i 

denna studie att hålla oss till de tidiga traditionerna inom organisationsteori, dock kommer det att 

finnas nyinstitutionella inslag då det är en skolbildning som finns i vår omgivning.19 

18 Johansson (2002) s.9-13
19 Johansson (2002) s. 70, 164
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3.2 Change management
Vi har i inledningen diskuterat change management samt dess roll i studien, här vill vi närmare 

presentera detta område för att skapa en kontext till vart motstånd kan uppstå. Change management 

presenterar teorier kring hur företag och organisationer kan handskas med 

organisationsförändringar. Som angetts i inledningen är förändringar en stor del utav vad som sker i 

organisationer och företag, change management är den inriktning som hanterar denna problematik 

inom organisationsteori. Change management handlar om att modifiera och transformera 

organisationer för att förbättra deras effektivitet.20

För att skapa en tydligare bild av vad change management är väljer vi att kort presentera en allmän 

modell över en förändringsprocess hämtad från Hayes, The Theory and Practices of Change 

Management. En förändringsprocess innefattar:21 

● Uppmärksammande av behov för förändring

Det är detta som startar hela förändringsprocessen, externa händelser eller interna 

omständigheter kan vara orsaken till att en förändring måste ske. 

● Starta förändringsprocessen

Här startas processen genom att man översätter behovet av förändring till en önskan att 

förändra. Här tas även beslut om vilka som skall ingå i förändringsprocessen, vem som är ytterst 

ansvarig för processen samt hur man skall skapa en acceptans för processen.

● Diagnostisera

I denna fas ingår två stora delar, att analysera nuet samt identifiera framtiden.

■ Analysera dagens tillstånd

Nutiden förstås ofta bara i kontext av historien samt den externa miljön. Analysen av det 

nutida tillståndet handlar om vilken typ utav förändring som skall göras, här skall därför 

en identifikation göras av den nödvändiga förändringen, det skall tydligt klargöras vad 

som skall förändras, dessutom skall en grund för en framtida plan skapas.  

■ Identifiera framtida tillstånd

Även i denna del påverkar typen av förändring, men mycket handlar här om att skapa 

visioner och mål för förändringsprocessen.

Det är viktigt att denna diagnosfas hanteras på ett korrekt sätt då det påverkar hela den 
20 Hayes (2002) s. 11
21 Hayes (2002) s. 54ff

16



fortsatta processen. En bra genomförd diagnos kan skapa en önskan för förändring vilket i sin 

tur påverkar motivationen till att förändra. 

● Förbered och planera för implementering

Här skapas en plan för vad som behöver göras för att kunna genomföra förändringen, man väljer 

även här hur man skall implementera förändringsprocessen. Viktigt att tänka på är att 

implementeringen inte är en enbart teknisk aspekt utan har även en politisk dimension vilken 

adresserar frågor som om medlemmar inom organisationen är redo att genomgå de förändringar 

som planerats. 

● Implementera förändring

Det finns två grundläggande implementeringssätt, vilket som används beror på typen av 

förändring. Vet man vart man är på väg kan man användas sig utav en ritning för att genomföra 

förändringen. Vet man dock inte riktigt vart förändringen kommer att leda organisationen är det 

bättre att använda en implementering som inte har klart angivet vart man kommer att hamna. 

● Utvärdera och befästa förändringen

Utvärderingen av förändringen pågår hela tiden genom att man under processens gång jämför 

det man åstadkommit hitintills med de uppsatta målen. Befästandet av förändringen kan 

relateras till Lewins förändringsmodell som den fas där man fryser fast den nya situationen. 

Ytterligare en aspekt i denna del handlar om att hela tiden uppdatera för nya förändringar som 

kan vara nödvändiga att genomföra.

Det område vi har valt att fokusera på i studien, det vill säga motståndet kring förändring, påverkar 

självklart hela förändringsprocessen men är främst en problematik att hantera i läget mellan 

diagnostiseringen och förberedandet och implementeringen utav förändringen. Motstånd kring 

förändring visar sig oftast i det läge då man går från diagnosstadiet till förberedning och 

implementering, i problematiken att översätta behovet av förändring till en önskan för förändring. 

Men motstånd kan även uppstå i andra delar av processen, till exempel under implementering. 

3.3 Förändring
3.3.1 Vad är förändring?
Förändring kan definieras som att någonting ändras från ett tillstånd till ett annat. Begreppet 

förändring är i sig värderingsfritt, däremot kan man värdera den aktuella förändringen på tre sätt, 

beroende på omständigheterna: irrelevant, positiv eller påfrestande. Irrelevanta förändringar är 
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precis vad de låter som, de medför vare sig några positiva eller negativa konsekvenser för en 

persons välbefinnande. Positiva förändringar är händelser som individen uppfattar som välgörande. 

Påfrestande förändringar inkluderar de situationer som uppfattas innehålla element av antingen 

skada/förlust, hot eller utmaning. Hot innebär skador/förluster som ej ännu har inträffat men som 

sannolikt kommer att uppstå. Om en situation uppfattas som hotfull och/eller förenad med 

skada/förlust måste någonting göras för att hantera den på bästa sätt. Konsekvenserna av en 

påfrestande situation avgörs utav hur man bedömer sin handlingsförmåga och vad som skall göras, 

eller om någonting kan göras. Bedömningen av handlingsförmågan är mer än enbart en intellektuell 

övning i att räkna upp alla handlingsalternativ som kan genomföras. Det är en komplext värderande 

situation som tar hänsyn till vilka handlingsalternativ som är tänkbara, sannolikheten att en särskild 

handling skall resultera i vad den är avsedd att göra, och sannolikheten att man kan tillämpa en eller 

flera handlingsstrategier på ett effektivt sätt.22

Om individen uppfattar en förestående förändring som hotfull, oavsett om den objektivt sett är det 

eller inte, kommer en stor del utav personens energi att användas till att försvara sig. Om en 

förändring uppfattas som positiv eller irrelevant kommer däremot individens energi att kunna 

användas till aktivitet och konstruktivitet. En och samma förändringssituation kan av vissa upplevas 

som positiv, av andra som irrelevant och av en tredje grupp som påfrestande/hotfull. De olika 

värderingarna handlar om hur individen tolkar och uppfattar de konsekvenser och möjligheter som 

förändringen kommer att medföra för egen del. Det handlar således om hur den enskilde 

medarbetaren definierar och tolkar förändringssituationen.23 

3.3.1.1 Organisationsförändringar

Change managementteorin innehåller flera olika inriktningar och synsätt på vad förändring är samt 

hur förändring skall hanteras. Vi väljer här att beskriva fyra olika typer av organisationsförändringar 

presenterade i John Hayes bok The Theory and Practices of Change Management för att skapa en 

grundförståelse för vad förändring kan vara i en organisation samt i vilken kontext motstånd kan 

uppstå.24 Ett antagande är att motstånd främst kommer uppstå vid nyorientering och nyskapande då 

dessa är de mest omvälvande förändringarna

22 Angelöw (1991) s. 20f
23 Angelöw (1991) s. 20f
24 Hayes (2002) s. 8f
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1. Finjustering

Finjustering sker då det inte finns ett omedelbart krav på att en förändring måste ske. Här 

handlar det om att hitta nya vägar att göra det man gör bättre.

2. Anpassning

Denna förändring handlar om att man förändrar sig på grund utav att den externa omgivningen 

kräver det, det kan till exempel handla om att matcha en konkurrents nya strategi. 

3. Nyorientering

Både nyorientering och nyskapande är stora förändringar som handlar om att man gör saker 

annorlunda eller på ett helt nya sätt. Nyorientering görs genom att man definierar om hela 

företagsverksamheten för att man av framtiden förväntar sig möjligheter eller problem som den 

nya organisationen är bättre anpassad för att hantera.

4. Nyskapande

Här förändras hela organisationen och alla de grundläggande elementen, allting snabbt och på 

en och samma gång.

3.3.1.2 Förberedande för förändring 
Förändring är en process där man rör sig från ett tidigare konstant stadium till ett nytt. Att förbereda 

sig för förändring är inget som sker automatiskt och kan inte heller tas för givet. Att förbereda för 

en förändring är även någonting som handlar om att förbereda sig för motstånd. Hur förberedd man 

är kan påverka mängden motstånd som uppstår samt hur man hanterar motståndet. Det är viktigt att 

vara förberedd, men frågan är då hur man uppnår detta, hur förbereder man sig för en förändring?25

Det man finner är dessa framträdande nyckelsteg:

1.skapa en känsla av behov och angelägenhet

2.kommunicera förändringsmeddelandet och försäkra deltagande och involvering i 

förändringsprocessen

3.bered ”ankarpunkter” och en bas för verkställandet av förändring

(1.) Att skapa ett behov för förändring är ett viktigt första steg, utan en viss nivå av missnöje med 

det rådande tillståndet och en åtföljande önskan om förändring så är det flesta 

25 Smith  (2005) s. 408
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förändringsprocesserna dömda att misslyckas.26 

(2.) Den sociala energin i en organisation, vare sig den är positiv eller negativ i relationen till 

förändring, är en viktig faktor för framgången eller misslyckandet utav organisationsförändringar. 

Medarbetarnas uppfattning av graden av organisationens flexibilitet till att kunna förändra sig samt 

huruvida de känner att de kan bidra och delta i processen är viktiga faktorer för att uppnå en 

framgångsrik förändring. Så som entusiasmen för en förändring kan smitta av sig, så kan även 

rädsla, ilska och förbittring. Meddelandet som kommuniceras ut måste vara realistiskt, ärligt och 

genuint. Det är även viktigt att kommunikationen kring förändringen sker tidigt i 

förändringsprocessen, helst långt innan förändringen skall ske. Det är viktigt att skapa öppenhet i 

organisationen, öppenhet i den meningen att medarbetare skall kunna vädra sina åsikter utan att 

behöva vara rädda för repressalier. Förändringar skall komma till stånd på så sätt att båda parter 

tycker sig ha fått lika mycket talan i frågan.27

(3.) Att hjälpa individer att klart och tydligt se sin roll i en process kan bygga självförtroende och 

engagemang till förändringen. Att utveckla en förståelse för orsakerna till förändringen i ett så tidigt 

stadium som möjligt kan utgöra en solid bas och skapa en vilja till att våga ta risker och att sträcka 

sig utanför de nuvarande gränserna. Utbildning av medarbetare och teambuilding är mäktiga 

verktyg i en process där man strävar efter att skifta till en förändringsredo organisation.28

Nyckelelement i ett ramverk inför en stundande förändring är att grundligt kommunicera ut till alla i 

organisationen om varför och hur förändringen skall ske. Man bör även observera beteendet hos 

medarbetarna för att identifiera eventuella indikationer på reaktioner till förändring. Individerna i en 

organisation kan antingen vara nyckeln eller hindret till en framgångsrik förändring. Kostnaderna 

för ett misslyckande kan bli omfattande, inte bara i ekonomiska termer utan även i form av minskad 

trovärdighet vilket kan försvåra att framtida förändringsprocesser blir accepterade.29 

3.3.1.3 Individer och förändring
26 Smith  (2005) s. 409
27 Smith  (2005) s. 410
28 Smith  (2005) s. 410f
29 Smith  (2005) s.  411
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En aspekt som är viktigt att vara insatt i för att i sin tur kunna förstå motstånd samt hur det kan 

hanteras är att förstå hur individer reagerar vid förändring. Organisatoriska förändringar medför att 

individer genomgår en reaktionsprocess. Denna process innefattar fyra faser: inledande förnekelse, 

motstånd, gradvis efterforskning och slutligen eventuellt engagemang. Motstånd är en naturlig och 

normal reaktion till förändring då förändring ofta medför ett förflyttande från det kända till det 

okända. Individer har alla olika sätt att uppleva förändring och de skiljer sig även åt i deras förmåga 

och vilja att anpassa sig till förändring.30 

Omedvetna processer sätter in när en individ svarar på ”hotet” om förändring. Individer använder 

omedvetet välutvecklade och vanemässiga försvarsmekanismer för att skydda sig själva från 

förändring och från att känna känslor av oro som förändring kan medföra. Dessa 

försvarsmekanismer kan ibland hindra en individ från att anpassa sig till förändring. Individer 

upplever förändring på olika sätt och medan vissa tenderar att röra sig igenom en förändring relativt 

fort så finns det individer som kan fastna i eller uppleva flertalet övergångar.31 

Psykoanalytisk teori tillhandahåller ramen för att förstå omedvetna processer, dessa processer 

beskrivs som tankar och begär som ligger under nivån av medvetenhet. I undersökningen som 

presenteras i artikeln Resistance to change: the role of defence mechanisms operationaliseras dessa 

som försvarsmekanismer som uppstår som en motreaktion till uppfattningen om psykisk fara och 

används av individen för att lindra oro.32 Oro är den mest obehagliga känslan som en individ kan 

uppleva, oavsett om orsaken är verklig eller inte så orsakar oro samma psykologiska gensvar hos en 

individ. Individer utvecklar ett antal inre försvarsmekanismer för att skydda sig själva från 

obehagliga känslor av oro. Det är inte ovanligt för en individ att utveckla ett beteendemässigt 

användande av en specifik skyddsmekanism. Omedvetna krafter har en tendens att rikta om energi 

åt ett annat håll och bort från själva förändringsuppgiften. Dessa anses vara de främsta orsakerna till 

ineffektivitet, både hos individer och hos organisationer, och påstås även influera till motstånd mot 

förändring.33 En individs psykologiska gensvar till en förändring är viktig att ha i åtanke vid 

utarbetande av hur motstånd kan hanteras. Studien visar på oros betydelse och då motstånd kan 

bottna i oro är det viktigt att undvika eller lindra detta. Vi kommer längre fram i studien att 
30 Bovey & Hede (2001) 2 s. 534 
31 ibid
32 Bovey & Hede (2001) 2 s. 536
33  Bovey & Hede (2001) 2 s. 536
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presentera fler teorier kring psykologi och motstånd.

3.3.1 4 Vanligaste sätten att bemöta förändring

I och med att förändringar är så vanligt förekommande är det någonting som medarbetare måste 

handskas med, oavsett om de vill eller inte. Medarbetare kan, utifrån de omständigheter och 

handlingsutrymme som föreligger, välja olika sätt att bemöta förändringar som kommer från 

organisationsledningen:34

1. Anpassning: medarbetare accepterar målet för förändring och arbetar för att uppnå den 

förändring som avses.

2. Motstånd/kamp: medarbetare bjuder på motstånd mot den planerade förändringen och håller 

fast vid existerande arbetsvillkor. Medarbetare driver en kamp för sin egen linje.

3. Integration med egna syften: förändringen accepteras och tolkas så att den kan användas som 

stöd för att tillgodose önskvärda förändringar hos medarbetare.

4. Pluralism: den nya förändringen accepteras av en del medarbetare samtidigt som det tidigare 

sättet att fungera tillåts existera hos en annan kategori av medarbetare.

5. Apati: medarbetare bjuder varken motstånd eller anpassar sig till det nya sättet att fungera. 

Aktiviteten sjunker och handlingsförlamning råder.

6. Flykt: medarbetare känner sig missnöjda med den planerade förändringen och lämnar därför 

organisationen.

3.3.2 Varför misslyckas förändringar?
Även om motstånd inte behöver klassificeras som ett misslyckande räknas det ofta som det. För att 

öka förståelsen för vad misslyckanden är samt varför det sker tittar vi närmare på det under denna 

rubrik. Det spekuleras i att upp emot 75 % av alla Amerikanska företag har genomgått något slags 

systematiskt förändringsprogram. I artikeln Why change fails behandlas managers attityder 

gentemot förändring. Undersökningen söker finna svar på frågan om det finns en länk mellan 

kunskap om förändring och motstånd till förändring. Uppskattningsvis misslyckas upp till 70 % av 

alla nya program, allt från installation av ny teknologi till att förändra kultur.35  Collins hävdar i sin 
34 Angelöw (1991) s. 27
35 Wahington & Hacker (2005) s. 402
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bok Organizational change att anledningen till att så många förändringsprocesser misslyckas är för 

att de är undersocialiserade på så vis att de misslyckas med att erkänna att förändring är en social 

aktivitet som involverar människor från olika sociala grupper och de har alla sina olika sätt att tolka 

situationer.36  En vanlig missuppfattning bland managers är att de tror att förändring kommer att ske 

genom träningsprogram och att medarbetarnas beteende förändras genom att ändra företagets 

formella struktur. Eller som författarna till artikeln skriver: ”formal organization structures and 

systems cannot lead a corporation renewal process.” 37

I artikeln Why change fails presenteras Kotters förslag på åtta orsaker till varför förändring 

misslyckas, fyra av dessa orsaker handlar om att man inte har en tillräckligt utförligt skapad och 

kommunicerad vision. De andra fyra stegen handlar om att man inte har någon orsak till att 

förändra, att man inte har den rätta strukturen, att man inte har en vägledande koalition samt att man 

inte har den rätta kulturen. Även Attarans förslag på två av de främsta orsakerna till varför 

förändringar misslyckas beror på att man saknar rätt utbildning och att man inte kan hantera 

individers motstånd. Vidare tas Armenakis forskning upp om hur man reducerar motståndet till 

förändring genom att införliva dessa komponenter i förändringsmeddelandet: behovet av 

förändring, förmågan att förändras, det existerande stödet för förändring samt lämpligheten av 

förändringen.38

3.4 Motstånd
Denna uppsats fokuserar på hur motstånd kan hanteras vilket gör att vi i denna del kommer 

koncentrera oss på olika aspekter av och perspektiv på motstånd samt dess inverkan och uppkomst 

hos individer.

3.4.1 Motstånd till förändring 
Det finns flera olika teorier om vad motstånd till förändring är samt vad det är som skapar 

motstånd, vi väljer här att presentera studien Personality, context and resistance to organizational  

change av Shaul Oreg som undersöker förhållandet mellan personlighet, kontext och motstånd.39 

36 Collins (1998) s. 82f
37 Wahington & Hacker (2005) s. 402
38  Wahington & Hacker (2005) s. 402
39 Oreg (2006)
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Detta därför att vi finner det intressant att uppmärksamma kontext och personlighet i relation till 

motstånd. Vi tror även att dessa aspekter (personlighet och kontext) är viktiga för att förstå 

motstånd hos individer. I studien definieras motstånd till organisationsförändringar som en 

tredimensionell (negativ) attityd till förändring. De tre huvudkomponenterna i modellen är affektiva 

komponenter, kognitiva komponenter samt beteende komponenter. Ett av syftena med studien är att 

visa att både personlighet och kontext påverkar motstånd till förändring. Oreg testar olika hypoteser 

för att verifiera att de tre komponenter angivna ovan påverkar attityden till förändring.

Tidigare studier har visat att öppenheten för förändringar kan förutsägas av olika personlighetsdrag 

så som självkänsla, hur en person tolererar risk, vilka ambitioner man har samt vad man anser 

påverkar ens verklighet. Det Oreg här vill studera är om en viss läggning inför motstånd för 

förändringar påverkar de olika komponenterna, affektiva, beteende och kognitiva på olika sätt. I 

tidigare studier av Oreg framkommer att en läggning för motstånd mot förändring starkast påverkar 

en medarbetares emotionella gensvar, detta ger därmed en förväntning om att en läggning mot 

förändring i denna studie kommer att överensstämma med den affektiva komponenten. Dock finns 

det ytterligare ett samband som skall tas hänsyn till i studien även om det inte är lika starkt, 

förhållandet mellan läggning för motstånd mot förändring och beteende komponenten.

Vidare hypoteserna kring komponenter inom motstånd har alla att göra med de kontextspecifika 

orsakerna till förändringsmotstånd. I tidigare litteratur kring motstånd vid förändring görs ingen 

åtskillnad mellan reaktioner mot utfallet i och med förändringen och reaktioner mot själva 

förändringsprocessen. I denna studie presenteras däremot tre utfallskomponenter och tre 

processkomponenter. De tre utfallen är makt och prestige, jobbsäkerhet samt inneboende belöning. 

De tre processerna är förtroende för ledningen, information samt socialt inflytande. Då de tre 

utfallskomponenterna främst ses som rationella orsaker till att göra motstånd till en förändring tros 

de främst överrensstämma med den kognitiva motståndskomponenten.. De tre 

processkomponenterna förväntats påverka beteendekomponenterna till motstånd.40 

Som sista del i denna tredimensionella modell ingår arbetsrelaterade utfall, dessa har i andra fall 

funnits bli påverkade av de olika orsakskomponenterna till förändring som har tagits upp i modellen 

(till exempel makt och prestige). Det som här undersöks är hur de olika komponenterna av motstånd 

40 Oreg (2006) s. 77ff
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kommer att påverka olika arbetsrelaterade utfall som här utgörs av ”jobbnöjdhet”, intentioner att 

sluta samt kvarstannande och engagemang. Här förutsätts att det affektiva motståndet mest troligt 

kommer att associeras med de affektiva utfallet, beteende motståndet med beteende utfallet samt det 

kognitiva motståndet med det kognitiva utfallet. Som exempel kan anges att ”jobbnöjdhet” anges 

vara ett affektivt utfall och bör därför associeras med det affektiva motståndet.41

Nedan visas en figur över denna tredimensionella modell hämtad från den artikel där studien 

presenteras.

Figur 1. Tredimensionell attitydmodell för förändring42

De olika hypoteserna i studien har empiriskt kontrollerats i ett företag inom försvarsmakten i USA 

med cirka 800 anställda, primärdatan har främst samlats in genom enkäter. Resultatet av studien 

visar att alla hypoteser helt eller delvis stämde med det empiriska materialet, vi går inte närmare in 

på det exakta resultatet här utan hänvisar till studien då vårt primära syfte med denna presentation är 

41 Oreg (2006) s. 82f
42 Oreg (2006) s. 75
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att visa på ett annorlunda perspektiv till hur man kan definiera motstånd.43

Studien av Oreg visar bland annat att personligheten hos en individ kan påverka hur individen 

hanterar en förändring. Detta fastställs genom att hypotes ett, medarbetares läggning för motstånd 

till förändring har en signifikant positiv överrensstämmelse med medarbetarnas beteende och 

framförallt affektiva motstånd till förändring. En ytterligare intressant aspekt av studien är att 

relationen mellan föreliggande orsak och motstånd kan associeras med utfallet av hur en individ 

känner inför hela organisationen i stort efter förändringen, detta betyder att vad en individ anser om 

en förändring och förändringsprocess mycket väl även kan visa vad denna individ känner inför hela 

organisationen.44 

De viktigaste orsakerna till motstånd mot förändring är enligt studien de inneboende belöningarna 

samt förtroende för ledningen. Studien anser vi vara ett viktigt bidrag till teorin för motstånd till 

förändring då den ger ett nytt perspektiv till hur man kan tolka motstånd.45

Artikeln presenterar komponenter som ingår i motstånd samt vilka utfall och processer som kan 

tänkas trigga vissa komponenter. Resultatet visar att motstånd kan orsakas av olika känslor 

beroende på vilken situation motståndet skapats i. Kognitiva, affektiva och beteende komponenter 

tror vi kan bidra till en djupare förståelse för motstånd.

3.4.2 Faktorer för motstånd
Miller et al, presenterad i artikeln Why change fails, fann att kvalitén på informationen som 

medarbetarna mottog påverkade deras villighet till att förändras. Det finns enligt Miller et al sex 

faktorer som bestämmer en organisations motstånd till förändring:46

1. de generella känslorna kring förändringen

2. konflikten mellan den existerande kulturen och det som skall förändras

3. antalet frågor som uppstår och som består obesvarade

4. historiska händelser

5. den grad som förändringen hotar grundläggande behov

43 Oreg (2006) s. 83ff
44 Oreg (2006) s. 92ff
45 Oreg (2006) s. 92ff
46 Wahington & Hacker (2005) s. 402f
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6. den grad som förändringen påverkar känslor av egenvärde

I artikeln som nämnts ovan finns det en specifik fråga som skall besvaras och den lyder: påverkar 

en respondents förståelse av en organisatorisk förändringsprocess till att reducera motstånd till  

förändringen? Efter genomförd undersökning fann författarna att de respondenter som förstod 

förändringen, i större utsträckning var exalterade över förändringen och var mindre benägna att tro 

att förändringen skulle misslyckas samt var dessutom mindre benägna att önska att förändringen 

aldrig hade ägt rum.47 

 

Innan man implementerar en förändring skall man försäkra sig om att alla verkligen förstår 

förändringen. Man måste dessutom ha en mer detaljerad förståelse för varför det finns ett behov för 

förändring och vad förändringen innebär i praktiken. Författarna föreslår att man för att försäkra sig 

om att all information har gått fram och att alla förstår den skall det genomföras så kallade 

kunskapskoller. Förslag på hur dessa skall gå till innefattar bland annat samtal och enkäter där 

respondenten får klargöra hur han ser på implementeringen av förändringen.48

3.4.3 Varför uppstår motstånd till förändring?
Angelöw tar upp flertalet orsaker till motstånd ur ett mer konkret perspektiv. Han anger att det finns 

flera skäl till varför medarbetare gör motstånd mot eller är negativa till förändringar, liksom det 

förekommer många orsaker till att medarbetare accepterar eller välkomnar en förändring. 49 Genom 

en medvetenhet om vad som orsakar motstånd kan man förbereda sig på när och i vilka situationer 

motstånd kan tänkas uppstå. Orsakerna som Angelöw listar är:

● hotad anställningstrygghet

● omplaceringar och förlust av sociala kontakter

● försämrat arbetsinnehåll

● sämre förmåner

● inkompetent arbetsledning

● lägre status

47 Wahington & Hacker (2005) s. 403, 408
48 Wahington & Hacker (2005) s. 409
49 Angelöw (1991) s. 22ff
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● ingen förändringsvilja

● låg delaktighet

● bristande självförtroende

● låg självkänsla

● bristfällig information

● dåligt val av tidpunkt

● innebär ett hot

Hayes presentera i sin bok Kotter och Schlesingers fyra olika huvudorsaker till att individer gör 

motstånd mot specifika förändringar.50 Dessa är inte lika konkreta orsaker som de presenterade av 

Angelöw, men ger ändå ett bidrag till teorin kring varför förändring uppstår.

● Trångsynt självintresse – personer gör motstånd mot förändringar då de tror att det kommer 

drabba dem negativ genom att de förlorar någonting av värde. Zaltman och Duncan anser att 

denna typ av orsak till motstånd, det vill säga när det handlar om makt och inflytande, är den 

viktigaste källa till motstånd.

● Missförstånd och brist på förtroende – genom att medarbetarna missförstår vilka 

implikationer förändringen kommer att ha för dem kan de på felaktiga grunder göra 

motstånd. Missförstånd har ofta sin grund i att det är brist på förtroende mellan de 

involverade parterna.

● Olika bedömningar – genom att olika personer värderar förändringen och det som 

förändringen medför på olika sätt kan det skapas motstånd. Det någon ser som en fördel kan 

ur en annan persons perspektiv ses som en nackdel. Detta betyder att de som initierar en 

förändring kan se den som positiv medan de som måste genomgå förändringen gör en annan 

bedömning och upplever förändringen som negativ.

● Låg tolerans för förändring – alla personer är begränsade i sin förmåga att förändras men 

vissa är mer begränsade än andra vilket gör att de har en lägre tolerans för förändringar.

    

3.4.4 Motståndets psykologi
Det har inom ämnet motstånd kring förändringar gjorts flera undersökningar om varför motstånd 

50 Hayes (2002) s. 130f
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uppkommer. Vi har varit inne på det tidigare i kapitlet men vill i denna del mer specifikt presentera 

ett antal av de teorier som finns kring vad som orsakar motstånd i samband med en 

organisationsförändring. Här tittar vi på orsakerna till förändring ur ett psykologiskt perspektiv för 

att utöka förståelsen för fenomenet samt finna viktiga aspekter att fokusera på i motståndshantering. 

Vi kommer att ta upp andras studier och artiklar inom ämnet vilket ger uppsatsen en ytterligare 

dimension då vi inte själva skulle ha resurser eller möjlighet att genomföra studier av denna 

omfattning. 

3.4.4.1 Kognitiva och affektiva processer51

I en studie av Kyle diskuteras kognitiva och affektiva processer vid motstånd till förändring. 

Undersökningen som genomfördes i denna studie utfördes i organisationer som höll på att 

implementera stora förändringar. Kyle påstår att motstånd beror på två relaterade faktorer. Först, 

graden av kontroll en individ har över förändring och deras förmåga att påbörja, modifiera och 

stoppa förändringen: när kontroll över förändring ökar minskar motståndet. Det andra är graden av 

verkan som förändringen har på individen: ju högre verkningsgraden förändringen har, desto 

starkare blir motståndet. Med andra ord innebär det att förändring med låg verkningsgrad och hög 

individuell kontroll medför en lägre grad av motstånd. Medan förhållandet är det motsatta vad 

gäller en hög verkningsgrad och låg grad av individuell kontroll, då kommer motståndet att vara 

högre.52

I artikeln framförs en tanke om ett kognitivt tillvägagångssätt vad gäller individens sätt att tänka 

kring förändring. Tanken går ut på att individer har en tendens att automatiskt ha tankar som 

inkorporerar vad som har beskrivits som irrationella tankar. Den här inre dialogen är ofta baserad på 

missuppfattningar och felaktiga antaganden som leder till känslomässiga och beteendemässiga 

störningar.53 Individer har en tendens att framkalla ett negativt schema kring dem själva och deras 

liv vilket leder till en pessimistisk attityd. Detta är ett systematiskt fel i resonerandet och beskrivs 

som kognitiva störningar som leder till irrationella idéer. Individer är kapabla till ett flertal av dessa 

kognitiva störningar. Störningarna uppstår automatiskt och ett flertal kan även uppstå samtidigt. 

Kyle listar Becks elva kognitiva störningar: tunnelseende, selektiv abstraktion, egenmäktig 

slutledning, övergeneralisering, polariserat tänkande, förstoring, ensidiga förklaringar, negativ 

51 Bovey & Hede (2001) 1 
52 Bovey & Hede (2001) 1 s.  373
53 Bovey & Hede (2001) 1 s.  373
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märkning, personifiering, tankeläsning samt subjektivt resonerande. 

Managementlitteraturen tar väldigt sällan upp hur dessa kognitiva störningar påverkar motstånd till 

förändring. Dessa störningar är tillverkade av individen och eftersom de är internaliserade och inte 

testade på verkligheten uppfattas de som sanna, vilket medför att verkligheten blir förvrängd. Under 

en pågående förändringsprocess skapar individerna sina egna tolkningar av vad som skall ske, hur 

de själva uppfattas och vad andra tänker eller tänker göra, särskilt om det saknas information.54

  

I artikeln Resistance to organizational change: the role of cognitive and affective processes  utförs 

hypotesprövningar där man söker finna ett samband mellan irrationella tankar, känslor och 

motstånd. Hypoteserna är som följer:55

Hypotes 1: ju högre nivå av dessa irrationella tankar, desto starkare motstånd till förändring.

Hypotes 2: graden av känslor har en påverkan på associationen mellan irrationella idéer och 

graden av beteendemässigt motstånd.

 

Analysen visar att känslor har en påverkan på styrkan av associationer mellan irrationella tankar och 

beteendemässiga avsikter till motstånd. Testerna visade att en individ med större sannolikhet skulle 

utöva motstånd om denne har en tendens att skylla på andra, vara passiv, inte ta kontroll över den 

egna situationen eller undviker svårigheter i livet.56

Då irrationella tankar anges vara en orsak till motstånd presenteras en sammanfattning av Ellis 

strategi i studien, denna innefattar sju steg till att minimera irrationella tankar57. En individ bör:

1. helt och fullt förstå att de är ensamt ansvariga för deras egna känslor och beteende. 

2. acceptera att de har förmågan att i stor utsträckning kunna förändra sina egna känslor och 

beteende. 

3. känna till att känslomässiga och beteendemässiga störningar grundar sig i irrationella tankar. 

54 Bovey & Hede (2001) 1 s. 373
55 Bovey & Hede (2001) 1 s. 374f
56 Bovey & Hede (2001) 1 s. 375ff
57 Bovey & Hede (2001) 1 s. 380
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4. vara medveten om vilka irrationella tankar man använder sig av. 

5. ha modet och viljan att aktivt utmana dessa tankar. 

6. förstå att för att förändra måste man jobba hårt med att motarbeta dessa tankar. 

7. öva på de tidigare stegen genom att utmana de irrationella tankarna kontinuerligt. 

 

 En individs personliga utveckling kommer troligtvis att förändra dennes uppfattning av förändring 

och därmed även reducera graden av motstånd till organisatoriska förändringar.58 Kyles studie visar 

på hur komplicerat motstånd är samt hur psykologiska aspekter kan påverka uppkomsten av 

motstånd.

3.4.4.2 Motstånd och försvarsmekanismer59

Försvarsmekanismer är ytterligare en aspekt i hur psykologi påverkar uppkomsten av motstånd. 

Artikeln Resistance to organisational change: the role of defence mechanisms undersöker 

relationen mellan försvarsmekanismer och deras association med motstånd till förändring. Två 

anpassningsbara försvar undersöks i studien, humor och förväntan. Utöver detta undersöks även 

fem ej-anpassningsbara försvar, förnekelse, dissociation, isolering av intryck, projicering och 

utagerande beteende. 

 

Försvarsmekanismer används generellt omedvetet av en individ som en reaktion till psykisk fara 

och anses påverka en individs motstånd till organisatorisk förändring. Påståendena som testas via 

hypotesprövning är att individer med en högre grad av ej-anpassningsbara försvarsmekanismer 

kommer att ha en högre grad av motstånd till organisatorisk förändring. Vilket gör att även det 

motsatta förhållandet gäller, individer med hög grad av anpassningsbara försvarsmekanismer 

förväntas till en högre grad stödja en organisatorisk förändring.60

  

Undersökningen utfördes under den fasen i förändringsprocessen då motstånd uppstår, detta för att 

mäta associationen mellan en individs omedvetna motiv då operationaliserade som 

58 Bovey & Hede (2001) 1 s. 380
59 Bovey & Hede (2001) 2
60 Bovey & Hede (2001) 2 s. 537f
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försvarsmekanismer och deras beteendemässiga motiv till förändringen. Resultatet visar att 

individer som är omedvetet benägna att använda sig av ej-anpassningsbara försvarsmekanismer 

med större sannolikhet kommer att utöva motstånd till organisatorisk förändring och att individer 

som har en tendens att omedvetet ta till sig anpassningsbara försvar var mindre benägna att utöva 

motstånd till organisatorisk förändring. När man i undersökningen sökte svar på vilka av dessa 

anpassningsbara förvarsmekanismer en individ använde sig av för att på bästa sätt klara av en 

förändring så fann man att individer som använder sig av humor för att klara av oroskänslor var 

mindre benägna att motsätta sig en organisatorisk förändring.61

 

Slutsatser som kunde dras utifrån studien var att projicering hade den starkaste associationen med 

beteendemässiga avsikter till att motsätta sig förändring. Individer som befann sig över medianen 

för tendens till projicering fann man vara mer negativt inställda till förändring. Projicering som 

försvarsmekanism beskrivs som att omedvetet och falskt tillskriva ens egna oacceptabla känslor, 

impulser och tankar till en annan person. Med andra ord ser personer i andra de motiv kring vilka de 

själva är oroliga. En projicerande person har en tendens att lägga skuld och ansvar på andra istället 

för att acceptera sina egna ingivelser. I grund och botten lurar det egna psyket en själv att tro att 

orsaken till oro finns hos någon annan. Det som tidigare var ett inre hot anses nu av individen 

istället vara ett externt hot. Graden av oro kommer med stor sannolikhet att stiga under en större 

organisatorisk förändring och denna undersökning visar att individer var mer benägna att tillgripa 

projicering som försvar.62 

 

Det bör även noteras att försvar kan vara mer intensiva om individen redan upplever en hög grad av 

oro i sitt liv. Om en individ till exempel utanför arbetet genomgår personliga förändringar som 

medför hög grad av oro och stress kan denna individ vara mer benägen att omedvetet projicera sitt 

oavslutade sorgearbete till andra aspekter av sitt liv, som till exempel förändringar i arbetslivet. När 

man skall implementera en förändring måste man som manager vara medveten om på vilka sätt 

personliga omständigheter kan påverka en medarbetares tankar, känslor och beteende.63 

 

Avslutningsvis menar författarna till artikeln att istället för att fokusera uppmärksamheten och 
61 Bovey & Hede (2001) 2 s. 543f
62 Bovey & Hede (2001) 2 s. 544
63 Bovey & Hede (2001) 2 s. 545
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energin på endast de tekniska aspekterna så är det lika viktigt att arbeta med de mänskliga 

faktorerna som associeras med motstånd, detta för att underlätta förändringsprocessen. Att få 

individerna att utvecklas kommer att påverka en individs uppfattning om vad en organisatorisk 

förändring innebär, och därmed reducera graden av motstånd.64

3.4.4.3 Motstånd och förväntningar

I Hayes bok presenteras en modell baserad på förväntningar inför en organisationsförändring för att 

diagnostisera motstånd till förändring. Modellen visar hur förväntningar påverkar motivation och i 

detta fall motivation till att förändring. Det hävdas här att förväntningar bygger på två faktorer, 

förväntningar på framtiden samt attraktivitet hos resultatet. Förväntningar består i sin tur av två 

delar, förväntningar på den egna förmågan samt förväntningar på vart den egna förmågan kan leda 

en. Detta gör att motivation till att stödja eller göra motstånd till en förändring sammanfattas av 

ansträngning, prestationsförmåga och det värderade resultatet. Ytterligare parametrar som kan 

läggas till i modellen är förväntningar på om man kommer att bli lika behandlad i och med 

förändringen samt förmågan att de som genomför förändringen förstår vad som krävs i prestation 

och ansträngning för att kunna genomföra förändringen.65 Modellen illustreras nedan.

Ansträngning Prestation Värderat 
resultat

Motivation till
stöd eller
motstånd

förståelse för
den behövda 
prestationen

den behövda
kompetensen

uppfattad rättvisa

 
Figur 2. Motivation till stöd eller motstånd 66

Modellen gör det möjligt att utifrån de parametrar som anges bedöma stöd eller motstånd från 

medarbetarna i en förändringsprocess. 

64 Bovey & Hede (2001) 2 s. 545f
65 Hayes (2002) s. 132ff
66 Hayes (2002) s. 133
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3.4.5 Hur motstånd kan hanteras
Målet med uppsatsen är som tidigare sagts att försöka skapa normativa riktlinjer för hur man kan 

hantera motstånd till förändring, dock finns det redan idag förslag på hur motstånd kan hanteras i 

och med en förändringssituation. Vi kommer därför i denna del att presentera olika förslag och 

riktlinjer som idag finns inom change managementlitteraturen för att sedan använda dessa som stöd 

i de riktlinjer vi själva skall skapa.

 

3.4.5.1 Motstånd och motivation

Hayes presenterar sex strategier, utarbetade av Kotter och Schlesinger, som kan användas för att 

motivera individer till förändring samt för att hantera motstånd till förändring.67 Strategierna baseras 

på den modell som vi presenterat under rubriken motstånd och förväntningar.

1.Utbildning och övertalning

Genom att utbilda individer i att en förändring behövs kan man minska motståndet mot en 

förändring. Utbildning karaktäriseras av att den information som används är rationell och inte 

vinklad till förändringens fördel. En närbesläktad strategi är övertalning, denna är mer vinklad för 

att framställa förändringen som någonting bra, dock kan övertalning övergå till manipulation om de 

argument man använder är falska.

2. Deltagande och engagemang

Genom deltagande och engagemang samlar individen själv in information om förändringen och 

bildar sig en egen uppfattning, detta är ofta mer motiverande än om någon utomstående presenterar 

informationen. Vid denna strategi blir ofta individerna i organisationen mer positiva till en 

förändring eftersom de själva varit delaktiga i processen.

3.Underlätta och ge stöd

Om rädsla och oro är grunden till motstånd mot en förändring är strategin att underlätta och ge stöd 

bra. Det betyder att man här lyssnar till individen och ger stöd efter en tuff period vilket fungerar 

motiverande i den fortsatta förändringen.

4.Förhandling och överenskommelse

Vid förhandling och överenskommelse kan de som motsätter sig en förändring bli belönade i någon 

form om de accepterar och genomför förändringen. Strategin har dock en baksida, om personer som 

egentligen inte skulle ha motsatt sig förändringen upptäcker att man kan tjäna på att göra motstånd 

67 Hayes (2002) s.140ff
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kan metoden ha motsatt effekt och skapa mer motstånd

5.Manipulation

Här övertalas individer att bli motiverade till en förändring genom falsk och vinklad information. 

6.Anvisning och förtroende för explicit och implicit övertalning

Genom makt får förändrings managers de som berörs av en förändring att göra som de vill till 

exempel genom att använda bestraffningar. Motivationen kommer här genom hot och är därmed 

framtvingad vilket skapar en lägre motivations nivå.

3.4.5.2 Ingripande strategier

I artikeln Resistance to organisational change: the role of defence mechanisms presenteras kort två 

strategier för att hantera motstånd utifrån de resultat som presenterats i studien kring 

försvarsmekanismer. Det två typer av ingripande strategier som föreslås är tänkta för managers som 

skall arbeta med individuellt motstånd. Strategierna är informationsbaserade ingripanden och 

rådgivande ingripande. De informationsbaserade ingripandet tillhandahåller information till 

individen för att skapa medvetenhet och förståelse kring de omedvetna processerna och hur dessa 

påverkar en individs motiv och beteende i en föränderlig miljö. Dessa informationsbaserade 

ingripanden skall helst följas av rådgivande ingripanden. De rådgivande ingripandena har fokus på 

aktiviteter som är utformade till att hjälpa individer att analysera, tolka och förstå hur deras egna 

försvarsmekanismer påverkar deras uppfattning och motiv till förändring.68 

68 Bovey & Hede (2001) 2 s. 545
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4 EMPIRI

Den empiri vi använder i studien bygger främst på primärdata, vår förhoppning är att empirin 

tillsammans med teorin skall ge ett så gediget underlag som möjligt inför analysen. Genom empirin 

vill vi skapa en konkret bas till hur motstånd yttrar sig samt hur motstånd kan hanteras vid 

förändring. Då teorin är det centrala i studien vill vi främst använda empirin för att förankra de 

normativa riktlinjerna i verkligheten. Empirin är hämtad från ett studieföretag där vi har valt att 

fokusera på en specifik förändring för att får fram så tydlig data som möjligt. Företaget har i studien 

anonymiserats då vi inte anser det vara relevant att namnge företaget, samt då information hämtad 

angående förändringsprocesser kan ses som personlig och i vissa fall konfidentiell. Företaget 

kommer dock att beskrivas i generella termer för att skapa en bred förståelse för varifrån empirin är 

hämtad. 

Data från intervjuerna kommer här att presenteras med ett upplägg som följer den frågemall vi 

använde vid intervjuförfarandet. Generella utsagor kommer varvas med mer specifika uttalanden 

och kommentarer från respondenterna. 

4.1 Intervjuer på studieföretaget 
4.1.1 Företagsbeskrivning
Företaget är produkt och innovationsinriktat med ett utbud som sträcker sig över flertalet branscher. 

Det svenska huvudkontoret, som är ett helägt dotterbolag, är beläget i Stockholm. Totalt har hela 

koncernen cirka 70 000 anställda varav 300 av dessa finns i Sverige. Företaget har ett antal 

affärsområden varav våran empiri är hämtad från en av dessa. Vi har på företaget intervjuat 

personer med ledande befattningar inom förändringprocessen vi fokuserat på.

Kommentarer från respondenter kring företaget generellt samt kring deras personalpolicy: 

Företaget har som policy att inte avskeda folk, i regel är det väldigt låg omsättning på personalen då 

få lämnar företaget, det finns idag ett flertal medarbetare som har arbetat på företaget i 15-20 år. 

Respondenterna beskriver företaget som ett strikt företag som följer lagar och förordningar till 

punkt och pricka, de ligger aldrig i några gråzoner utan väljer att inte riskera sitt goda rykte, moral 

och etik är av största vikt. När en av respondenterna beskriver företaget väljer han att likna det vid 

ett statligt verk, han menar på att har man väl har börjat jobba på företaget så tenderar man att bli 
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kvar, risken att bli uppsagd anses vara minimal.

4.1.2 Företagets förändringsprocess
Företaget genomgår just nu en stor förändringsprocess som berör hela Europaorganisationen där det 

svenska dotterbolaget ingår. Förändringen har implementerats och ligger nu i den sista fasen med 

befästande och utvärdering. Förändringen inleddes då en omorganisering behövdes för att 

effektivisera verksamheten och påskynda aktiviteter. Region Europa, som har sin bas i en större 

europeisk stad, hade svällt i organisationsstorlek till den grad att den ansågs vara en bromskloss. 

Alla stödfunktioner fanns där, vilket ansågs vara ineffektivt, dessa skulle istället finnas lokalt, vilket 

blev en av grunderna till omorganiseringen. Utöver denna orsak till förändring fanns ännu en orsak, 

det låg tidigare på Europaorganisationens ansvar att lansera nya produkter, vilket innebar att de 

olika ländernas marknader inte var tillräckligt differentierade. Ett beslut togs om att lansering av 

nya produkter skall ligga hos de lokala divisionerna, detta medförde i sin tur ett behov av 

omorganisering. Denna förändring påverkade alla avdelningar i det svenska bolaget genom att de 

alla var tvungna att se över och förändra sin organisationsstruktur.69.

För den avdelning som vi har valt att titta närmare på bestod förändringen bland annat av att 

tidigare sälj/marknadschefen nu blev två positioner, det fungerade inte att ha en position med båda 

funktionerna på grund av företagets storlek. Affärsenheten vi undersökte var den första att genomgå 

omorganiseringen i det svenska bolaget. Implementeringsfasen av förändringsprocessen avslutades 

den första januari i år vilket gör att företaget i skrivandets stund befinner sig i uppföljningsfasen.

Kommentarer från respondenterna kring den genomförda förändringsprocessen: 

Förändringsprocesser är ingenting som används för att ”bli av med” folk från företag, detta är 

någonting som är allmänt vedertaget i organisationen och personalen är väl medveten om detta. 

Konsekvenser av förändringen är att medarbetarna har fått nya arbetsuppgifter och det har även 

skett en avlastning av arbetsbördan i och med den nya strukturen. Inga medarbetare har blivit av 

med sin anställning, dock har erbjudanden om förtidspensionering förekommit och nya 

anställningar är att vänta inom den närmaste tiden. 

Förändringsprocessen tog sin början genom att behovet av förändring kommunicerades ut till 

69 Företaget har undergått flertalet förändringar under sin livstid men vi har valt att fokusera på den allra senast 
genomförda
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medarbetarna i början av 2005. Förändringsprocessen initierades genom ett antal konferenser där 

medarbetarna blev informerade om vad som skulle ske, under dessa konferenser tydliggjorde man 

nödvändigheten av förändringen. Nästa steg i förändringen var dialog med de ytterst berörda 

medarbetarna samt förhandlingar med facket, efter detta började förändringen implementeras på 

affärsenheten. Konferenser har även genomförts efter det att förändringen implementerats för att 

följa upp och utvärdera.

I resterande delen av empirin kommer vi att fokusera på motstånd samt olika aspekter av detta i den 

förändringsprocess som genomförts. Vi har försökt att i empirin får fram hur motstånd yttrades och 

hanterades i det undersökta företaget.70

4.1.3 Motstånd vid förändring
Vi frågade respondenterna huruvida den förändring som gjorts hade mött motstånd samt hur detta 

hade yttrat sig under förändringsprocessens gång? Respondenterna på studieföretaget var väl 

medvetna om fenomenet motstånd och hade egen erfarenhet av det i och med den genomförda 

förändringsprocessen

Kommentarer från respondenterna kring motstånd

Människor vill ha trygghet och när det blir tal om en förändring blir oftast medarbetarnas första 

tanke, hur drabbar detta mig? Därför anser en av respondenterna att en förändring skall genomföras 

så fort som möjligt för att man sedan skall, som han uttryckte det, ”sätta” organisationen för att 

komma vidare. Att snabbt introducera medarbetarna för det nya och få dem att börja anpassa sig är 

av stor vikt. Röster höjdes då vissa av medarbetarna ansåg att de inte hade varit fullt delaktiga i 

diskussionerna kring införandet av nya rutiner och arbetssätt. En del medarbetare ansåg även att de 

hade blivit av med vissa av sina ansvarsområden. I och med de nya positionerna så tyckte en del 

medarbetare att de även skulle ha en plats i ledningsgruppen, vilket inte var aktuellt och hade aldrig 

varit ett alternativ. Motståndet som uppstod var mest av karaktären ”skitsnack och pajkastning”. 

Vidare berättar en av respondenterna att en key-account manager i dennes arbetsteam inte har känt 

sig tillräckligt delaktig i processen, vilket har medfört en del missnöjesyttringar. Det kraftigaste 

motståndet kom dock från ett oväntat håll och handlade om att den tidigare sälj/marknadschefen 

inte var riktigt nöjd med sin nya position som endast säljchef. De som hade föreslagit denna 

70 Se bilaga 1
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förändring trodde att personen ifråga skulle uppskatta avlastningen av arbetsbördan då det var 

någonting som personen hade klagat på tidigare. Från att ha varit en självgående person som gjorde 

allt som skulle göras så uppstod ett behov av ständig övervakning för att personen skulle sköta sitt 

jobb. Meningen var att säljchefen skulle underlätta för den nya marknadschefen vilket inte skedde 

då samarbetet dem emellan inte fungerade som man hade hoppats.

4.1.4 Orsaker till motstånd 
Då motstånd uppstått är det intressant att försöka ta reda på varför motstånd uppkommit. Vi frågade 

här respondenterna om vad de tror det bakomliggande orsakerna var.

Kommentarer från respondenterna kring bakomliggande faktorer

Utifrån det motstånd som uppstod anser respondenterna att motstånd ofta har sin grund i rädsla och 

oro för förändring, vilket tar sig olika uttryck. Det specifika motståndet vad gäller 

sälj/marknadschefen som vi har diskuterat ovan tror de dock handlar om prestigeförlust och 

förlorande av mark. Från att tidigare haft hand om både säljsidan och marknaden återstår nu ansvar 

för endast försäljning, vilket kanske kan tolkas som ett fråntagande av ansvar och brist på tillit. Vad 

gäller de medarbetare som ansåg sig vara mindre delaktiga i förändringsprocessen fanns det inte så 

mycket mer de ansvariga kände att de kunde göra för att involvera dem. Informationen hade gått ut 

till de berörda och konferenser hade hållits för att klargöra vilka konsekvenserna av förändringen 

skulle bli och man hade även fört en dialog med enskilda medarbetare.

4.1.5 Hur hanterades motstånd
Hur motståndet hanterades beskrivs här utifrån de ansvariga för förändringsprocessen då det är 

dessa som har intervjuats. Hur medarbetarna reagerade på hur motstånd hanterades är även det en 

intressant aspekt att undersöka, dock har vi inte i denna empiri data från medarbetarna, utan vi har 

frågat de ansvariga för processen hur medarbetarna reagerade på motståndshanteringen.

Kommentarer från respondenterna kring motståndshantering

Enligt respondenterna handlade hanteringen av motstånd om att föra en dialog med de berörda 

personerna, att kommunicera och att tydliggöra. De har satt in en extra tvådagars konferens i maj 

2006 där man skall diskutera hur man skall hantera de nya gränssnitten mellan marknad och 

produktområdena. Att tydliggöra vad som skall ske är också ett verktyg för att minska motståndet, 
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en av respondenterna berättade om hur han på sin avdelning fick visualisera förändringen och dess 

effekter genom att rita upp en modell. Han tyckte att det kunde verka en aning övertydligt med att 

behöva rita upp en karta över förändringen och dess implementering i organisationen men ansåg att 

det hade fungerat väl på hans avdelning.

En av respondenterna berättar om hur hanteringen av den tidigare sälj/marknadschefen, nu endast 

säljchef gick till: ”från att ha kunnat lita på att personen ifråga sköter sitt jobb så måste jag ständigt 

se efter att personen gör allt som skall göras. Det har gått så långt att jag i ett excel ark har fått 

skriva upp alla personens arbetsuppgifter och med jämna mellanrum kolla av att allting verkligen 

har blivit gjort. Detta var ingenting jag behövde göra tidigare, vilket innebär att jag har fått mer jobb 

då jag ständigt måste hålla koll på personen”.

Personen ifråga har fått avlastning på grund av den tidigare höga arbetsbördan och i och med det 

trodde de ansvariga att förändringen skulle tas emot med öppna armar. Istället utövar personen 

motstånd genom att ”vägra” utföra sina arbetsuppgifter och försvåra implementeringen av 

förändringen genom att inte underlätta för den nya marknadschefen. Respondenten tror att 

sälj/marknadschefen inte har känt sig delaktig i processen och att en del av dennes trygghet 

försvann i och med borttagandet av ett av arbetsområdena. Vidare berättar respondenten att det har 

skett en miss i kommunikationen mellan den ”gamla” och nya marknadschefen, de har från första 

början inte varit på god fot med varandra, vilket nu i efterhand kan förklaras med att den nya 

positionen kanske uppfattas som revirkränkning. De har försökt lösa problemet genom att ha 

veckomöten där man diskuterar eventuella svårigheter som har uppkommit och hur dessa skall lösas 

så att alla blir nöjda.

Motståndet har minskat i och med att man har hanterat det bland annat genom ytterligare 

kommunikation, dock har även ”tvångsåtgärder” förekommit vilket gör att man i dessa fall då bara 

har botat konsekvensen och inte orsaken till motståndet.

4.1.6 Medvetenhet kring motstånd
En fråga vi fann vara av särskilt intresse var om de som var inblandade i förändringsprocessen hade 

varit medvetna om att motstånd kan förekomma i en förändringsprocess, och om de var medvetna 

om det så undrade vi om det fanns någon plan för att hantera eventuellt motstånd vid en förändring?
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Kommentarer från respondenterna kring medvetenhet

Respondenterna var väl medvetna om att motstånd skulle kunna uppstå, men trots detta var de inte 

beredda på den form av motstånd som uppstod, då det kom från ett högst oväntat håll. Turbulensen 

som de anade skulle komma hade de koll på och hanterade det med dialog och öppen 

kommunikation för att mildra medarbetarnas oro inför förändringarna. Det fanns inom 

organisationen inga färdiga manualer för hur eventuellt motstånd skulle hanteras utan det skulle 

skötas under resans gång. Med tanke på att det inte fanns några riktlinjer om hur motståndet skulle 

hanteras så försvårades bearbetningen av det oväntade motståndet. Respondenterna har i efterhand 

insett att de skulle ha varit bättre förberedda på olika motståndsaspekter. 

4.1.7 Lyckad eller misslyckad förändringsprocess samt lärdomar
Detta är mer subjektiva frågor och de skiljer sig därför från de övriga frågorna. Vi finner dock att 

dessa frågor kan ge ytterligare synvinklar på motstånd och motståndshantering i företaget. 

Kommentarer från respondenterna

Här skiljer sig dock respondenternas svar åt, en del av dem vill avvakta innan de uttalar sig om det 

skulle vara en lyckad och väl genomförd förändringsprocess. De tror att i och med förändringen 

kommer de att bli tydligare kommunikation både internt och mot marknaden vilket de tror kommer 

att få positiva effekter i längden och gynna företaget. Resultatet som de ser det hittills är att det inte 

har varit smärtfritt och att ständigt behöva följa upp är ett måste som inte går att undvika. Å andra 

sidan hävdar andra respondenter att förändringen har inneburit ett positivt lyft för organisationen i 

sin helhet, som de ser det så är det faktum att man nu kan rekrytera nytt folk en av de positiva 

effekterna av förändringen. En av respondenterna säger som avslutning på denna fråga att i och med 

en omorganisering så skapas det nya roller och att det tar ett tag att finna sig till ro. Han ser ingen 

fara med den turbulens som uppkommit utan accepterar det som en naturlig del i en 

förändringsprocess.

Respondenterna är rörande överens om att de kunde ha varit bättre förberedda, men de har samtidigt 

inga egentliga svar på hur de kunde ha förberett sig bättre. De anser dock att de inför kommande 

förändringar måste fundera över vilka personer i organisationen som kan tänkas vara ett ”problem” i 

förändringsprocessen. Att titta över vilka de är som berörs samt hur och utifrån det försöka gissa sig 
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till eventuella motståndare. En av respondenterna reflekterar över att det är viktigt att känna att man 

har personalen med sig när man skall sätta igång en förändringsprocess. Personligen jobbade just 

denna respondent ett år med att lära känna sina medarbetare innan han kände att han kunde sätta 

igång och förändra. Hans råd är att förändra när det finns ett förtroende, då är chanserna större att 

lyckas än om man som ny chef kommer in och förändrar saker och ting utan att egentligen veta 

vilka personerna som berörs är.

4.2 Kritik till empirin
Trots att fokus i denna uppsats ligger på att utifrån ett ledarperspektiv se hur motstånd kan hanteras 

i en förändringsprocess, så är en del av kritiken riktad mot det faktum att empirin enbart är hämtad 

från personer som innehar en ledande position inom det undersökta företaget. Informationen blir då 

utifrån deras perspektiv vilket medför att man riskerar att missa vissa aspekter. Vi anser dock att 

den empiri vi har valt är den som är mest relevant för syftet med denna uppsats och är därmed 

motiverad. Utifrån empirin kan man inte generalisera, detta är ett problem som alla undersökningar 

som har en kvalitativ ansats har. Den sekundära empirin som vi tidigare har presenterat har dock 

undersökt hur medarbetare reagerar och förhåller sig, och därför har vi valt att inte göra 

undersökningar med denna inriktning utan valt att ha ett fokus i vår egen empiri som ligger inom en 

för uppsatsen lämpligt område. Vi har medvetet valt denna form av empiri för att uppsatsen på så 

vis skall kunna mynna ut i normativa riktlinjer främst avsedda för de ansvariga i en 

förändringsprocess.
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5 ANALYS

Ett citat ur artikeln Why change fails ger en förklaring till fenomenet motstånd och tjänar som en 

inledning till analysen. 

”In resistance, people try to preserve their sense of meaning and identity, by retaining familiar 

ways of doing things…the resistance phase is about loss: loss of control, familiar attachments,  

community, and structures…During resistance, people feel worse, stress is higher and performance 

is at lower levels”.71

Vi har under uppsatsens gång insett att det är komplicerade mekanismer som sätter igång hos en 

individ när denna utsätts för en förändring, är man inte medveten om det kan förändringsprocessen 

bli onödigt komplicerad. 

Vi kommer i analysen att väva samman teori och empiri i en diskussion kring 

motståndsproblematik, utifrån denna kommer sedan normativa riktlinjer arbetas fram för hur 

motstånd kan hanteras. Vår förhoppning är att riktlinjerna skall vara ett verktyg som underlättar för 

chefer och ledare att förstå och hantera motstånd i en förändringsprocess. Vi kommer inte att 

presentera hur en förändringsprocess bör vara utformad, det ligger inte inom denna uppsats 

behandlingsområde, utan vi vill bidra med vägledning till personer som hamnar i en situation där 

motstånd uppstår i en förändring. Riktlinjerna kommer dock att i vissa områden hänga samman med 

utformandet av en förändringsprocess. 

5.1 Motståndsproblematik

Förändringsprocesser är som tidigare visats vanligt förekommande händelser i ett företags 

utveckling. Då man genomför förändringsprocesser går man från ett stabilt stadium till någonting 

mer okänt och det kan skapa oroligheter i organisationen, beroende på hur förändringen uppfattas 

av individerna. När en förändring genomförs uppstår olika typer av reaktioner, i teorin tar vi upp 

sex sätt på hur individer kan reagera på och hantera en förändring, anpassning, motstånd/kamp, 

integration med egna syften, pluralism, apati och flykt. Motstånd är den vanligast förekommande 

reaktionen, vilket har visat sig i den empiri vi presenterat, och är det som denna studie kommer att 

71 Washington & Hacker (2005) s. 402
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fokusera på. Motstånd kan sedan i sin tur uttrycka sig på olika sätt.

En första aspekt att tänka på i en förändringsprocess är att individer hanterar förändringar på olika 

sätt, hur man upplever en viss situation är mycket individ specifik. I empirin visas att reaktioner 

mot förändring, då främst motstånd uppkommer på ställen där man minst anar det, samt tar sig olika 

uttryck.  

5.1.1 Varför uppstår motstånd? 

För att kunna förstå och hantera motstånd måste man först ha en förståelse för hur fenomenet 

uppstår. Vi har i teorin tagit upp fyra huvudorsaker till att individer gör motstånd, trångsynt 

intresse, missförstånd och brist på förtroende, olika bedömningar samt låg tolerans för förändring.

Utifrån dessa fyra olika orsaker till varför motstånd uppstår har vi tillsammans med de mer konkreta 

exemplena i teorin och det som framkommit i empirin skapat fyra huvudgrupper till vad som kan 

tänkas orsaka motstånd.

Trygghet: Här handlar det om att man inte vet vad som kommer, man vet vad man har men inte vad 

man får. Anställningstrygghet och förlorade sociala kontakter i och med en förändring är 

komponenter som påverkar trygghet.

Makt/revirtänkande: Individer vill inte förlora makt eller status vilket gör att motstånd uppstår om 

risk finns att detta sker. Makt och revirtänkande var en av huvudorsakerna till att motstånd uppstod 

i studieföretaget

Osäkerhet: Här är grunden bristande självförtroende och låg självkänsla, man litar inte på sig själv 

och tror inte att man klara av en förändring vilket leder till osäkerhet och motstånd. 

Rädsla/oro: Även rädsla och oro handlar om hur man ser sig själv, att man inte vågar prova 

någonting nytt.

5.1.1.1 Rationella och emotionella perspektiv

Utöver de kategorier för motstånd som presenterats ovan kan man titta på problemet ur olika 
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perspektiv för att få en förståelse för uppkomsten. I en förändringsprocess står initiativtagarna för 

det rationella beslutsfattandet medan de som utövar motstånd ofta har en emotionell orsak som 

grund till sitt beteende. De två synsätten skapar ett grundläggande oliktänkande om förändringens 

inverkan på organisationen. Det är som att ha två olika världsbilder, parterna är anhängare av två 

paradigm som är inkommensurabla, det är då inte konstigt att det uppstår friktion. I en 

förändringsprocess ser ledarna till hur de skall tjäna/spara pengar medan medarbetarna ser till hur 

det hela kommer att påverka deras egen situation. Känslorna spelar en viktig roll, vilket medför att 

medarbetarna inte kan vara helt rationella i en förändringsprocess, de är för känslomässigt 

involverade, på grund av detta oliktänkande uppstår motstånd.

5.1.2 Varför skall motstånd bemötas?

Varför man skall engagera sig i att hantera motstånd är en relevant fråga som besvarats i både teorin 

och empirin, där det har visat sig att motstånd är någonting att ta på allvar. En orsak till att 

överhuvudtaget bry sig om att hantera motstånd är att relationen mellan föreliggande orsak och 

motstånd kan associeras med utfallet av hur en individ känner inför hela organisationen i stort efter 

förändringen. Det betyder att hur en förändring genomförs och behandlas i organisationen påverkar 

medarbetarnas syn på hela organisationen. Därför är det av största vikt att en förändring inte är 

någonting som hafsas ihop och skyndas igenom för att man skall kunna fortsätta med det vanliga 

arbetet. Man har bara en chans och misslyckas man så skadas förtroendet för hela organisationen, 

och ett skadat förtroende är svårt att reparera. Risken är att nästkommande förändring inte tas emot 

med öppna armar utan möter hårt motstånd utav medarbetare som har den förra, ”misslyckade”, 

förändringen färskt i minnet.

En annan aspekt till att välja att hantera motstånd är att hur väl man lyckas med att ta hand om det 

motstånd som uppstår påverkar hela förändringsprocessen. Vi har i teorin tagit upp resultat från 

studier som visar på att en av de största anledningarna till att förändringsprocesser misslyckas är 

just på grund utav motstånd. Vi drar även den slutsatsen att motståndshantering är någonting som 

måste finnas för att motståndet inte skall förstöra en hel förändringsprocess utifrån det studieföretag 

vi undersökt i empirin. De ansvariga för den förändringsprocess som ligger till grund för empirin 

såg det som ett måste att hantera det motstånd som uppkom för att överhuvudtaget kunna fullfölja 

de förändringar som planerats. 

45



Sammanfattningsvis kan man säga att ju längre man låter motståndet fortgå, desto mer kostar det. 

Dessutom är det inte bra för medarbetarna att känna oro, vilket leder till att de presterar sämre under 

motståndsutövning som i sin tur gör att företaget förlorar pengar.

5.1.2.1 Motstånd och pengar 

Vi ser det som att när man i slutändan har skalat bort alla floskler och klyschor, handlar det hela 

egentligen om pengar. Hur skall vi tjäna dem och hur kan vi få dem att stanna kvar i företaget? Att 

få medarbetarna att prestera så bra som möjligt är motorn i det hela, det är ingen slump att det talas 

om att vårda humankapitalet. Det låter kanske onödigt cyniskt, givetvis finns det även en 

tillfredställelse som sträcker sig bortom vinstkalkyler och som handlar om att man finner 

tillfredställelse i att ha nöjda medarbetare som känner en glädje inför sitt arbete. Vad är då det 

egentliga problemet? Motstånd kostar pengar, pengar som skulle kunna ha bättre 

användningsområden. Vi anser att om ett företag kostar på sig att tänka till kring hur man skall 

hantera motstånd, så kommer det att löna sig i längden. Vi anser att det finns vinster både för 

medarbetare och företag i att ha en plan för hur motstånd kan hanteras. En plan gör att man sparar 

pengar samt att det skapas en förändringsprocess där medarbetarna känner så lite oro som möjligt, 

vilket vi anser kan få det kontraproduktiva motståndet att bli så minimalt som möjligt.

Någonting som framkom under våra intervjuer på studieföretaget var att motstånd orsakar mer 

arbete. Motstånd tar tid och resurser i anspråk som istället skulle kunna användas till exempelvis 

kundkontakter och försäljning. Den gamla klyschan ”tid är pengar” är väl använd och passar in även 

här. På ett företag med begränsade resurser kan motstånd orsaka oväntade merkostnader, motstånd 

medför en kostnad som inte syns i några kalkyler.

5.1.3 Hur motstånd kan bemötas

Som en övergång till diskussionen om motståndshantering väljer vi här att kort analysera hur 

studieföretaget valde att bemöta det motstånd som uppstod. Detta kopplas sedan ihop med de teorier 

om motståndshantering som vi tagit upp i teoridelen. 

Studieföretaget valde att hantera motstånd med framförallt kommunikation, genom att diskutera och 
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samtala med de involverade försökte man minska motståndet och skapa engagemang. Visualisering 

av vad som skulle ske var en annan metod som användes, här vill man tydligt visa vad som var 

tänkt att åstadkommas. Det motstånd man framförallt fick jobba med handlade om arbetsvägran, 

motståndet yttrade sig genom att medarbetaren inte gjorde de arbetsuppgifter som denne blivit 

tilldelad. Detta motstånd hanterades genom kommunikation men främst användes möten och 

uppföljning för att säkerställa att allt blev gjort.

Hayes sex strategier för att hantera motstånd ( utbildning/övertalning, deltagande/engagemang, 

underlätta och ge stöd, förhandling/överenskommelse, manipulation samt bestraffningar) anser vi 

överensstämma med företagets motståndshantering. Företaget har använt strategier som kan läggas 

under rubrikerna, deltagande/engagemang, underlätta och ge stöd samt utbildning. Hayes strategier 

ser vi som en bra grund att utgå ifrån för att finna sätt att hantera motstånd. Dessa sex strategier 

kommer att finnas närvarande i den vidare analysen.

5.2 Motståndshantering

I denna del tar vi upp olika perspektiv som vi anser vara viktiga utifrån vad som tagits upp i teorin 

och empirin för att kunna skapa normativa riktlinjer. Vårt mål är att försöka skapa nya riktlinjer 

utifrån de teorier som finns kring motstånd och motståndshantering. Vi utgår ifrån de fyra 

huvudgrupperna kring orsaker till motstånd som presenterats tidigare i analysen.

Trygghet: genom att tydligt berätta vad som kommer att ske i förändringen samt berätta vad som 

kommer att ske för var och en av medarbetarna kan man öka känslan av trygghet inför förändringen 

och minska motståndet.

Makt/revirtänkande: Även här är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation och information om 

vad som kommer att hända samt förklara att det kommer finnas nya revir/ansvarsområden att erövra 

även efter förändringen.

Osäkerhet: Förklara att det inte kommer att bli sämre i och med förändringen. Berätta också att 

medarbetarna kommer att få stöd innan, under och efter hela förändringsprocessen. Viktigt är att 

verkligen ge det utlovade stödet.

Rädsla/oro: Kommunikation är a och o låt medarbetarna få berätta om sin rädsla och oro inför den 
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stundande förändringen.

5.2.1 Inledning till riktlinjer

Som en förberedelse till att forma de normativa riktlinjerna vill vi skapa ett sammanhang till vart 

och när motståndsprocessen kan inledas. Vi ser motståndshantering som en separat del till de olika 

stegen i en förändringsprocess, en process som löper parallellt med förändringsprocessen i stort. 

Vår tanke är att motståndshantering skall involveras så tidigt som möjligt i förändringsprocessen, 

gärna reda i diagnosfasen. Genom att börja hantera motstånd redan i diagnosfasen och då väva in 

det i att skapa en önskan och motivation till förändring kanske motståndet kan minimeras i ett tidigt 

skede. Vi påstår dock inte att motstånd kan elimineras helt, det kommer att förekomma i någon 

form.

5.2.2 Förutseende

Vi har tidigare i studien uppmärksammat den inverkan som motstånd har på hur en 

förändringsprocess kommer att sluta samt vikten utav att vara medveten om motstånd. Denna aspekt 

uppkom även i insamlandet av empirin. Respondenterna uttryckte en önskan om att vara mer 

förberedd på att motstånd kan uppkomma. Detta fann vi intressant och givande för denna studie då 

det är detta vi hoppas kunna åstadkomma med det normativa riktlinjerna. Respondenternas önskan 

visar att det finns ett behov av att utveckla nya strategier och förslag på hur motstånd kan hanteras.

5.2.3 Information och kommunikation

Tystnad är en handling som kan tolkas som någonting negativt och genast öppnas möjligheter för 

medarbetarna att skapa sig en egen tolkning av situationen, - varför får vi inte veta någonting, är 

det för att de döljer någonting? Detta skapar rum för spekulationer som i sin tur kan sätta käppar i 

hjulet för förändringsprocessen. Det skall inte finnas möjlighet till spekulationer eller egna negativa 

tolkningar, då har man vunnit mycket, detta kan dock vara svårt om inte sånär omöjligt att uppnå till 

fullo men man bör ha målsättningen att undvika felaktiga tolkningar. Information är en utav 

grundpelarna i de flesta förändringsteorier, men man skall inte snöa in sig på att detta skulle vara 

det enda som behövs. Att informera om vad som händer var en central del i studieföretagets 
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förändringsprocess men även ett moment i deras motståndshantering.

Vi hävdar att det kanske viktigaste i att hantera motstånd är kommunikation, här menar vi 

kommunikation i form utav dialog. Vi anser att en positiv aspekt med motstånd är just 

kommunikation från medarbetare. Medarbetarna kan med hjälp utav kommunikation motsätta sig en 

förändring som i slutändan kan innebära försämringar för företaget. Som ett argument för detta är 

att medarbetarna ofta har en annan relation till och insyn i produktionen än vad en högre chef har. 

Detta gör att om man hanterar motstånd kan dessa aspekter komma fram och förhindra att en 

förändring inte faller väl ut. Även om de flesta förändringsprocesser är väl genomarbetade så kan 

initiativtagarna ha missat viktiga aspekter som medarbetarna kan uppmärksamma och ”rätta till” 

genom sitt motståndsutövande. Vi menar inte att allt motstånd är positivt, vi vill bara visa på att det 

kan finnas positiva aspekter med motstånd. Tankarna bakom motstånd behöver inte vara irrationella 

för att de kommer från medarbetare, rationell motståndsutövning är medarbetarnas sätt att påvisa 

problem. Genom att hantera motstånd hoppas vi att de positiva aspekterna med motstånd istället kan 

förmedlas via kommunikation.

5.2.4 Psykologi

Vi har i teoriavsnittet valt att ta upp psykologiska aspekter hos individer vid en förändring för att 

skapa en djupare förståelse för vad som påverkar motstånd. Hur en medarbetare upplever en 

förändring är mycket individspecifikt, då bör även detsamma gälla i en situation där motstånd kan 

uppkomma, även motstånd bör vara individspecifikt. Det går inte att generalisera utifrån en 

medarbetare, de kommer alla med största sannolikhet att reagera olika, att förvänta sig någonting 

annat vore att lura sig själv.

I teoridelen har vi tagit upp en studie som menade att motstånd påverkas utav kontext och 

personlighet. Studien anser att motstånd består av affektiva, kognitiva och beteende komponenter 

som alla påverkas av personlighet och kontext. Vi har tidigare i analysen hävdat att motstånd 

uttrycker sig på olika sätt och denna teori stöder detta, motstånd kan utifrån detta uttryckas 

affektivt, kognitivt eller beteendemässigt. En slutsats från studien är att vissa individer kan ha en 

läggning för motstånd till förändring vilket kommer att påverka graden av motstånd från dessa 
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individer. Detta anser vi vara en viktig aspekt att ha i åtanke vid en förändring varför vi anser att 

detta bör vara ett moment att undersöka hos individerna i organisationen. 

Vidare har irrationella tankar visat sig vara vanligt förekommande hos individer i en 

förändringsprocess, dessa tankar är en utav orsakerna till att en individ utövar motstånd. För att 

minimera irrationella tankar är det viktigt att individer lär sig att ta ansvar för sina handlingar. Det 

är mycket psykologiska tankar bakom det hela och det kan tyckas vara lite överkurs för personer 

som kanske inte har någon beteendevetenskaplig utbildning. Men kanske kan man använda sig utav 

förenklade tekniker för att jobba med medarbetarna och deras inre schema? 

Motstånd är en utav flertalet försvarsmekanismer som en individ kan använda sig utav i en 

förändringsprocess. En individs reaktion på en förändringsprocess, i form av försvar, kan vara mer 

intensiva om individen redan upplever en hög grad av oro i sitt liv. Detta kan det vara bra att ha i 

åtanke när man söker förklaring till varför vissa individer motsätter sig en förändring mer än andra. 

Men faktum är att i ett större företag så går det inte att kartlägga alla medarbetares 

hemmaförhållanden, i värsta fall kan ett rotande i en medarbetares privatliv uppfattas som 

kränkande. Som chef kan man ha nytta av att fråga sig om alla mår bra, eller kan det vara problem 

hemma som egentligen orsakar detta till synes irrationella beteende? Man bör som chef ha 

förståelse för att det privata kan påverka individens agerande på arbetsplatsen, medvetenhet är en 

nyckelfaktor till att kunna förstå och hantera individers beteende. Studier har vidare visat att 

individer som har en tendens att skylla på andra utövar med större sannolikhet motstånd. Men hur 

kan man då identifiera dessa ”drag” hos medarbetarna?

Vi menar att man genom att använda resultatet från psykologiska tester kan utveckla riktlinjer som 

innehåller psykologiska profiler utav medarbetarna för hur dessa kommer att reagera på en 

förändring. Att utifrån det man lärt sig av psykologin skapa en medvetenhet för hur olika individer 

kan reagera på förändringar bör vara till stor hjälp i förberedandet av en förändringsprocess. 

5.2.5 Att förstå förändring

En anledning till att förändringar misslyckas är för att de inte erkänns vara en social aktivitet som 
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involverar människor. Måhända är tekniker viktiga men de innefattar behandling av människor. Det 

är en aspekt man inte bör glömma när man stirrar sig blind på diverse modeller och scheman över 

organisationsförändringar. Individer i en organisation måste handskas med förändring, oavsett om 

de vill det eller inte, det är oundvikligt. 

5.2.6 Orsak och konsekvens

Vid hanterandet av motstånd är det viktigt att ta upp orsakerna till motstånd och att utifrån dessa 

hantera motstånd. Meningen är att hela problemet skall behandlas, både orsak och konsekvens. Vi 

tror att det är lätt att man bara behandlar konsekvensen utav motståndet och inte orsaken till det. 

Exempel på detta kan tas från studieföretaget och hur de behandlade motståndet som yttrade sig i 

form av arbetsvägran. De ansvariga för förändringsprocessen valde i den här situationen att använda 

sig utav stöd och uppföljning för att hantera motståndet, detta ser vi som ett tydligt exempel på att 

hantera konsekvens och inte orsak. För att kunna behandla orsaken  hade det varit bättre att ta reda 

på grunden till arbetsvägra, varför motstånd uppkom överhuvudtaget.

Vi hoppas att vi med de normativa riktlinjerna skall lyckas uppmuntra till att titta på hela problemet 

och inte bara konsekvenserna. Vi ser det som att en förändring kan skapa ett oändligt antal olika 

reaktioner, arbetsvägran, ”skitsnack”, dålig stämning mellan medarbetare och sabotage, som i grund 

och botten alla handlar om motstånd. Det kan vara svårt att när man är mitt upp i en förändring att 

se att de reaktioner som sker runt omkring egentligen handlar om en sak, motstånd. Dock skall här 

sägas att även om man lyckas finna den gemensamma faktorn motstånd så betyder inte det att 

problemet är löst. Då gäller det att finna orsaken till motståndet, vilket i denna studie har visat sig 

vara minst lika komplicerat. Det är i processen att lyckas finna denna orsak som vi hoppas att våra 

normativa riktlinjer skall vara till nytta.

5.3 Moment i motståndshantering

Innan vi går in på specifika detaljer och moment i hur motstånd kan hanteras vill vi ta upp en aspekt 

gällande begreppet förändring. Ordet förändring i sig tror vi kan skapa negativa associationer hos 
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medarbetare. Ett enkelt sätt att undvika detta är genom att byta terminologi, kalla det istället för en 

förbättringsprocess. Genom att göra det skapas nya associationer som inte är lika laddade. Det kan 

vara ett enkelt sätt att bland medarbetarna skapa mer positiva associationer till och känslor inför en 

förändringsprocess. Medan förändring kan associeras med omvälvning så betyder ordet förbättring 

istället att man rör sig bort från ett sämre tillstånd till ett bättre. Eftersom förändringar kan uppfattas 

som antingen positiva, negativa eller irrelevanta så är det av stor vikt att välja sina ord med omsorg 

när man kommunicerar ut ett meddelande om förändring och där kan ordet förbättring ha en viss 

inverkan.

5.3.1 Att förstå motstånd och dess mekanismer

Precis som det är viktigt att skapa sig en förståelse för hur förändringsprocesser fungerar så är det 

lika viktigt att skapa sig en förståelse för fenomenet motstånd och dess byggstenar. Att bryta ner det 

i överskådliga bitar gör det lättare att skapa sig en bild utav motståndet i den egna organisationen. 

Genom att förstå varför motstånd uppstår och vad det är kan man som chef skapa sig ett försprång 

vilket medför att man kan hantera reaktioner korrekt direkt när de uppstår. 

Här är det bra att titta på och sätta sig in i vad som kan orsaka motstånd samt hur motstånd kan 

hanteras. Vårt förslag är att utgå från parametrarna trygghet, makt/reviränkande, osäkerhet samt 

rädsla och oro för att utveckla motståndhantering.

5.3.2 Förarbete/förundersökning

Vårt förslag är att en förundersökning inför motstånd bör påbörjas redan då man förbereder för 

implementering utav en förändring. En idé är att i den politiska dimensionen utav en 

förändringsprocess undersöka hur förändringsbenägna de involverade individerna är. Enligt studier 

av Hayes har olika individer olika förändringsbenägenhet vilket kan påverka hur mycket motstånd 

som uppstår. För att underlätta i en organisation där det råder låg förändringsbenägenhet kan det 

vara av nytta att försöka göra organisationen förändringsredo till exempel genom utbildning och 

teambuilding. Utbildning och teambuilding har ytterligare en positiv sida, det skapar en plattform 

för kommunikation i organisationen vilket har visat sig vara en grundsten i att minimera konflikter 

och motstånd. Att kommunikation är a och o har visats både i den teori vi presenterat samt i 

empirin, vi kommer att återkomma till kommunikationens betydelse senare i analysen. 
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Förarbete/förundersökning testar om organisationen är redo för en förändring. Denna undersökning 

är specifik för varje organisation och är ingenting som kan kopieras. Är organisationen redo, har de 

goda förutsättningar, enligt oss och de teorier vi baserar studien på, för att klara av en förändring? 

En del i denna förundersökning är att göra en psykologisk koll av medarbetarna i organisationen, 

detta är nästa steg i motståndshanteringen.

5.3.3 Psykologisk koll 

I den psykologiska kollen anser vi att det skall finnas ett antal steg som är baserade på de 

psykologiska aspekter som vi har tagit upp i denna studie. 

● Kontrollera vilka försvarsmekanismer individerna använder sig utav och var speciellt 

uppmärksam på projicering då individer som använder denna försvarsmekanism skyller 

ifrån sig vilket kan skapa oro även för andra.

● Undersök om irrationella tankar förekommer hos medarbetarna, detta för att kunna ge stöd i 

processen med att bearbeta dessa.

● Skapa en medvetenhet om medarbetarnas personlighet för att vara förberedd på dess 

inverkan på en förändringsprocess.

● Få grepp om medarbetarnas individuella kontexter då dessa påverkar en individs reaktioner 

på förändring.

Genom att titta på vilken grad av kontroll en individ kommer att ha över förändringen samt vilken 

verkningsgrad förändringen kommer att ha för individen kan man till viss del förutse motstånd. 

Dessa två komponenter påverkar enligt Kyles studie graden av motstånd och visade sig även vara 

bidragande faktorer till det motstånd som uppkom på det studieföretag vi intervjuade i empirin.  Ju 

högre verkningsgrad förändringen har på individens situation, desto starkare blir motståndet. För att 

se hur medarbetarna reagerar på och tolkar en stundande förändring så kan man undersöka hur 

förändringen kommer att påverka deras arbetssituation. Försök få dem att förstå att förändring inte 

är synonymt med omvälvande omställning och negativa aspekter. Tala istället i positiva men 

realistiska ordalag om hur individen och organisationen kommer att påverkas. 
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Meningen med denna psykologiska koll är att undersöka om individerna är rustade för en 

förändring samt att se vilka medarbetare som kan tänkas bli ett ”problem” i processen. 

Förhoppningen med detta steg är att finna så kallade motståndstäta ”hotspots” bland medarbetarna 

som kan ställa till problem. Har man dessa under uppsikt bör man lättare kunna ta tag i motståndet i 

tid. Den psykologiska kollen är till för att skapa en förhöjd beredskap för det motstånd som kan 

tänkas uppstå. Att vara mer förberedd inför motstånd var ett utav de uttryckta önskemålen från 

studieföretaget i empirin. 

5.3.4 Information och rådgivning 

Information om vad det är som har skett, sker nu och vad som skall ske i framtiden är en viktig 

aspekt när man arbetar med förändring. Att utöver informationen kunna ge råd till medarbetarna om 

hur de skall förhålla sig till förändringen och dess konsekvenser (positiva och negativa) är ett sätt att 

försöka mildra de negativa effekterna. Att få individerna att utvecklas kommer att påverka en 

individs uppfattning om vad en organisatorisk förändring innebär, och därmed reducera graden av 

motstånd. Personlig utveckling hos medarbetarna har visat sig reducera graden av motstånd.

Det man bör vara medveten om är att oavsett om orsaken till oro är verklig eller inte så orsakar den 

samma psykologiska gensvar hos individen. Den subjektiva upplevelsen avgör och är svår att 

försöka påverka, men, man kan försöka mildra oron genom att informera. Det är därför det är så 

viktigt att se om och hur informationen har gått fram och hur den har tolkats. Artikelförfattarna 

Washington och Hacker föreslår kunskapskoller för att försäkra sig om att informationen har gått 

fram. Man skall inte bara anta att informationen har gått fram, och man skall definitivt inte anta att 

informationen har uppfattats på det sätt som avsändaren hade tänkt, det finns inga garantier för det. 

Efter att informationen har gått ut skall man se efter att alla har förstått och accepterat det som har 

beslutats.

Under en pågående förändringsprocess skapar individerna sina egna tolkningar av vad som skall 

ske, särskilt om det saknas information. Det finns dock en risk att man informerar personalen till 

leda, snart tröttnar de på flödet och orkar inte ta in mer information. Allt som går ut måste vara 
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relevant och lätt att förstå, det får inte vara några oklarheter för då lämnar man dörren öppen för 

spekulationer och egna tolkningar, det skall undvikas då det kan skapa onödig frustration. Att 

förenkla saker till det yttersta kan verka banalt, men faktum är att det enkla är oftast det bästa. Detta 

såg vi exempel på hos studieföretaget som på ett enkelt men effektivt sätt visualiserade 

förändringsprocessen för medarbetarna. 

Vi har i analysen tittat på fenomenet motstånd och utifrån problematiseringen diskuterat fram 

normativa riktlinjer för att kunna lösa problemet med motstånd. Vi har skapat en modell med fyra 

steg som vi anser kan vara ett verktyg i förändringsprocessen. Genom att använda dessa steg ser vi 

att fienden motstånd  istället blir en vän i förändring.
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6 SLUTSATSER

Vi har efter den här studien ytterligare ökat vår förståelse för vikten utav motståndshantering. 

Motstånd är ett fenomen som man inte kan avfärda som enbart negativt och inte heller blunda för, 

det finns där vare sig man tar sig an det eller ej. Väljer man att hantera motstånd kan man använda 

den uppkomna energin till någonting mer positivt och konstruktivt. Motstånd kostar pengar för 

företaget och är därmed ett väsentligt problem att uppmärksamma och finna en lösning på. 

Inom managementläran används modeller, scheman, N-stegs processer och diverse recept flitigt. 

Dessa har dock fått utstå kritik72 då det är omöjligt att skapa en modell som fungerar i alla 

organisationer och kontexter. Vi påstår inte på något sätt att de normativa riktlinjerna vi presenterar 

i uppsatsen är applicerbara i alla typer av förändringsprocesser. Men vi har försökt att utforma dem 

på så vis att man skall kunna använda dem som vägledning i arbetet med att hantera motstånd. Det 

är upp till varje enskild organisation att avgöra om riktlinjerna är någonting för dem, det är inte upp 

till oss att avgöra, vi tillhandahåller ett alternativ grundat i aktuell forskning.

6.1 Normativa riktlinjer
De normativa riktlinjerna skall vara rådgivande och vägledande vid uppkomsten av motstånd. 

Stegen har ingen inbördes ordning, ingen är viktigare än den andra, dock är kommunikation en 

central del i alla steg. Stegen är alla en del i processen att förstå och hantera motstånd. Vi har i 

analysen gått igenom uppkomsten till de normativa riktlinjerna. Vi kommer här att presentera dem 

kort och koncist för att skapa en överblick över vårt förslag till motståndshantering. Vi anser att om 

man som ledare använder dessa steg som riktlinjer kan arbetet med motstånd bli lättare.

1. Förstå motstånd och dess mekanismer

Nummer ett är att som chef sätta sig in i fenomenet motstånd och skapa sig en förståelse för det, 

vilket sedan  ger fördelar i arbetet med motståndshantering.

2. Förarbete/ Förundersökning 

Här skall man ta reda på om medarbetarna är redo för en förändring. Centrala frågor är, vad är det 

72 Av bland annat Collins (1998) s 82ff
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vi skall göra i förändringsprocessen samt varför skall det göras. En plan för hur motstånd konkret 

skall hanteras bör här utformas.

3. Psykologisk koll

Psykologisk kolla är en del i förarbetet för förändringen men vi anser det vara ett så viktigt steg att 

vi väljer att göra det till en separat del. Här försöker man att finna motstånds ”hotspots” och 

utveckla planer för hur dessa skall bemötas. Vi föreslår att man undersöker de områden hos 

medarbetarna som påverkar motståndsutövning.

4. Information och rådgivning

Steg fyra är applicerbart först då förändringsprocessen startat men bör initieras så tidigt som 

möjligt. Detta steg handlar om att mildra oro, förhindra spekulationer, personlig utveckling, arbete 

med negativa tankar samt även ett utövande av så kallade kunskapskoller. Rådgivningen handlar om 

att medarbetarna skall jobba med sitt inre schema, de ansvariga för förändringen skall ge dem 

verktygen som möjliggör detta.
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7 FRAMTIDA FORSKNING

Vi har i denna studie skapat normativa riktlinjer för hur motstånd kan hanteras. Riktlinjerna bygger 

på existerande teorier kring motståndhantering, psykologiska aspekter av motstånd samt eget 

inhämtat material. Riktlinjerna är avsedda att vara vägledande i arbete med motstånd. Den studie vi 

har genomfört har främst ett teorifokus vilket gör att ett naturligt nästa steg för framtida forskning 

är att empiriskt testa de normativa riktlinjerna. Vi anser att det vore intressant att i verkligheten få se 

hur dessa steg skulle fungera i en organisations förändringsprocess. 

Ytterligare en aspekt att vidare studera är en utveckling av de normativa riktlinjerna. De steg vi har 

presenterat i studien är förhållandevis generella och breda normativa riktlinjer vilket gör att vi anser 

att forskning kan bedrivas i att skapa mer specifika steg för hur motstånd kan hanteras.
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BILAGA

Bilaga 1: Frågeguide intervjuer
1. Vad för slags förändringar har gjorts på företaget?

- Beskriv förändringen
- Vad var syftet med förändringen?
- Hur involverades personalen i förändringsprocessen?
- Hur kommunicerades information om förändringsprocessen ut? 
- Konsekvenser för enskilda anställda?
- Konsekvenser för företaget?

2. Mötte denna förändring något motstånd?
- Hur yttrade sig detta motstånd?

3. Varför tror ni att detta motstånd uppstod?

4. Hur hanterade ni motståndet? 

5. Om ni har hanterat motstånd, hur reagerade de anställda, minskade motståndet?  

6. Har ni varit medvetna om att motstånd kan förekomma i en förändringsprocess, har ni 
haft det i åtanke när det ni utarbetat förändringsprocessen?

7. Fanns/ Finns det någon plan för att hantera motstånd vid en förändring?

8. Anser ni att förändringen blev lyckad/misslyckad? 
-    Varför?

9. Lärdomar av förändringsprocessen?
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