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ORGANISATIONSFÖRÄNDRING – FRAMGÅNG ELLER FIASKO? 
Framgångsfaktorer och fallgropar i samband med förändringsprocesser i ett mediabolag 

 
Andreas Bedinger 
Christofer Jerndal 

 
I och med ett allt högre omvärldstempo ökar kraven på 
organisationer och individerna inom dem att frekvent utveckla och 
förändra sin verksamhet och inriktning. Syftet med studien var att 
identifiera och söka kunskap om de faktorer som, ur ett psykologiskt 
perspektiv, påverkar genomförandet av förändringsprocesser i en 
organisation. Studien utgjordes av åtta halvstrukturerade intervjuer 
som tolkades enligt induktiv tematisk analysmetod. Tre 
huvudsakliga och övergripande teman, med respektive underteman, 
av avgörande betydelse i förhållande till syftet framträdde i 
analysen. Resultatet belyser komplexiteten inom dessa teman och 
indikerar att utfallet av förändringsprocessen påverkas av såväl 
organisationens förändringsstrategier som medarbetarnas 
individuella förhållningssätt men också av det ledarskap som utgör 
länken och kontaktytan dessa emellan.  
 

På dagens svenska arbetsmarknad har frekventa och genomgripande 
förändringsprocesser tenderat att bli regel snarare än undantag. I takt med en omvärld 
stadd i allt snabbare förändring, ökar kravet på arbetsmarknadens organisationer och 
aktörer att ständigt vara vaksamma, följsamma men allra helst proaktiva genom att 
själva utveckla och förändra sin verksamhet i syfte att behålla eller skjuta fram sin 
position (Balogun & Hope Hailey, 2004). För att med kort varsel kunna ställa om 
riktning och innehåll i verksamheten krävs att organisationerna har en uppenbar 
flexibilitet för att kunna möta eller initiera eventuella förändringsinsatser (Granberg, 
2004). Den allmänna uppfattningen är att förändringstakten inom organisation och 
arbetsliv aldrig varit så hög som nu (Balogun & Hope Hailey, 2004). Medvetenheten om 
behovet av organisationsförändringar är utbrett och förändringsprocesser initieras med 
allt tätare mellanrum i organisationer. Frågan är dock om dessa processer fyller sitt syfte 
och genererar önskade resultat. Enligt Todnem (2005) uppfyller upp till sjuttio procent 
av de initierade förändringsprocesserna inte sitt avsedda syfte. Dessa misslyckanden kan 
delvis förklaras med att behovet av förändring ofta är svårt att förutsäga vilket i många 
fall har lett till reaktiva ”ad hoc” processer, med bristande kontinuitet, som tvingats 
fram ur en organisatorisk kris. Med sådana förutsättningar är det svårt att driva en 
välplanerad och väl genomförd process med tanke på den uppenbara resursbristen. Ett 
fördelaktigare förhållningssätt är enligt Karp (2006) att sträva efter organiska 
förändringsprocesser som fortlöper i takt med de förändrade förutsättningarna. En 
organisk förändring betyder ofta att organisationen förändras genom att människorna i 
organisationen förmås ändra sitt sätt att tänka och agera. Många förändringsinitiativ 
saknar inte storslagna visioner eller ädla intentioner men går om intet för att 
människorna som bygger upp organisationen inte ser den verklighet som står för dörren 
(Karp, 2006). 
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Organisationer består av människor och de människor som utgör organisationen förväntas 
anamma utvecklingen och därmed utveckla nya förhållningssätt, roller och egenskaper 
som organisationen behöver i sin förändring. Denna utveckling kan upplevas både som 
ett hot och en möjlighet. Karp (2005) menar att den viktigaste insikten för 
förändringsledare i en kunskapsbaserad ekonomi, som den rådande, är att den springande 
punkten vid förändringsinitiativ är människornas förmåga att anpassa sig till en ny 
ordning. Att välkomna någonting nytt innebär i sin tur att ta farväl av någonting gammalt.  
Ekonomen John Maynard Keynes menade att den största svårigheten i världen inte är att 
förmå människor att acceptera nya idéer men däremot att förmå dem överge sina gamla 
(Karp, 2005).  Vilka faktorer, ur ett psykologiskt perspektiv, är det då som är avgörande för 
en organisationsförändrings framgång?  Detta är en komplex fråga utan enkla svar. 
Enigheten är dock stor att förståelsen står att söka i ett sammanhang av individ- och 
organisationsfaktorer (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003).  
 
Organisationens förändringsstrategier 
Teorierna om hur framgångsrika förändringsprocesser bäst planeras och bedrivs är många 
och ibland motsägelsefulla. Emellertid har fokus i litteraturen de senaste två decennierna i 
huvudsak varit på två olika synsätt kallade planned approac och emergent approach .  
Planned approach utgår från grundantagandet att en visionär i hög position med hjälp av 
experter och utifrån en i förväg utarbetad plan förändrar hela systemet, medan emergent 
approach utgår ifrån antagandet att alla organisationens medlemmar påverkar förändringen 
av systemet/ organisationen i och med att ett trängande behov uppstår (Todnem, 2005).  
 

Planned approach. 
Planned approach initierades i mitten på fyrtiotalet av Lewin som presenterade en modell i 
tre steg för att beskriva de faser en organisation måste genomgå för att röra sig från ett 
otillfredställande tillstånd till en identifierad och planerad målorganisation. Teorin bakom 
modellen utgår från att det är nödvändigt att först överge gamla beteenden, strukturer, 
processer och kulturer innan det är möjligt att framgångsrikt anta nya (Eldrod II & Tippett, 
2002). De tre faserna benämns unfreezing, moving och refreezing. Filosofin bakom denna 
modell är i korthet att människors beteende avgörs av den balans som råder mellan 
hämmande och drivande krafter. Normalläget är att det finns ett jämviktsläge mellan dessa 
krafter - en frysning - vilket gör det nödvändigt att ”unfreeze” eller tina upp denna frysning 
för att frigöra krafter som kan driva en förändring framåt. Väl i ”moving” fasen är 
motivation och energi till förändring frigjorda men det innebär inte att dessa krafter riktas åt 
ett för organisationen önskvärt håll. På grund av komplexiteten i de inblandade krafterna 
förordas under denna fas ett ”trial and error” förhållande för att utforska de många olika 
möjligheter som situationen erbjuder. I den sista ”refreezing” fasen är strävan att uppnå ett 
nytt jämviktsläge där de nya arbets- och förhållningssätten blivit norm (Burnes, 2004). Även 
om ”planned approach” är en väletablerad förändringsmodell som ansetts vara effektiv har 
den på senare tid alltmer ifrågasatts (Todnem,  2005). Delar av kritiken antyder att modellen 
passar bäst för begränsade förändringar som sker gradvis och därför inte lämpar sig för 
situationer som kräver snabba och genomgripande förändringar. ”Planned approach” 
anses huvudsakligen lämpa sig för scenarion som är tämligen förutsägbara och där tid finns 
för planering, involvering och implementering via en ”top-down” process (Todnem,  2005) 
 

Emergent approach. 
Som en följd av kritiken av ”planned approach” modellen har intresset för ”emergent 
approch” modellen tilltagit. Ur detta perspektiv betraktas förändring som en process som 
snarare drivs nerifrån och uppåt i organisationshierarkin (Bamford & Forrester, 2003).  Här 
antas förändringen av organisationernas förutsättningar gå så snabbt att det är omöjligt för 
de högsta cheferna att effektivt hinna planera och implementera de nödvändiga åtgärderna 
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(Kanter, Stein & Jick, 1992). Detta medför att ansvaret för organisationsförändringar i 
högre grad måste överlåtas till andra nivåer i organisationen. Enligt ”emergent approach” 
ska förändring inte betraktas som en serie avgränsade processer under en begränsad tid utan 
som en kontinuerlig anpassningsprocess till ständigt skiftande förutsättningar. Målet är en 
situation där organisationen och människorna i den kontinuerligt avläser, känner in och 
reagerar på interna och externa förhållanden i små steg som är delar av en fortlöpande 
process (Luecke, 2003 refererat i Todnam, 2005). ”Emergent approach” är en betydligt 
nyare teoribildning än ”planned approach” och kritiseras för att den alltjämt saknar 
sammanhang och en tillräcklig uppsättning tekniker och verktyg för genomförande. 
Skeptikerna menar också att ”emergent approach” utgörs av en spretig skara modeller som 
mer förenas i sin skepsis gentemot ”planned approach” än av ett sammanhållet alternativ 
(Bamford & Forrester, 2003). 
 
Kommunikation, delaktighet och förändringsagenter 
Enligt Todnem (2005) har många organisatoriska förändringsprocesser misslyckats under 
de senaste tjugofem åren på grund av att grundläggande misstag stått i vägen för ett 
framgångsrikt hanterande av förändringen. Ett sådant grundläggande och olyckligt misstag 
är enligt Karp (2005) att handhavandet av förändringsprocesser i teori och praktik har 
baserats på antagandet om den rationella människan. Det räcker inte att identifiera nya 
möjligheter och nödvändigheter i verksamhetsklimatet och utifrån det förändra strukturer 
och system med förväntningen att uppnå en verklig och positiv förändring. Vad 
organisationen behöver göra är att skapa förutsättningar för en förändring av själva 
tankesättet hos chefer och medarbetare och på så sätt skapa grogrund för det nya tankesätt 
och arbetssätt som passar de nya strukturerna (Senge et al., 1999). Vilka strategier kan då 
ligga till grund för en sådan transformativ förändring? Några nyckelfaktorer som forskning 
påvisar är att skapandet av strukturer för kommunikation, former för delaktighet samt att ge 
stöd till förändringsagenter (Furnham, 2005). 
 
 Kommunikation. 
Information till de berörda i en organisation om allt som kan associeras med förändringen 
är av största vikt. Bristande information skapar förutsättningar för ryktesspridning och 
spekulationer som kan underblåsa farhågor och känslor av otrygghet hos medarbetare och i 
slutändan skapa skadlig stress (Näswall, et al., 2003). Ett vanligt misstag är dock att man 
från ledningshåll i allt för hög grad förlitar sig på just information. Detta leder till att man, i 
de fall signaler ges att budskapet inte nått fram, försöker lösa problemet med än mer 
information istället för att analysera varför kommunikationen misslyckats och hur 
informationsmaterialet ska kommuniceras istället för att informeras. Den avgörande 
skillnaden är att kommunikation är en flervägsprocess och en dialog till skillnad från 
informationens monolog (Ahrenfelt, 2001). Ett experiment som styrker detta resonemang 
genomfördes av Schweigher och Denisi (1991). Resultatet visade att medarbetare i en 
organisation (experimentgrupp) som utvecklade en ambitiös kommunikationsstruktur med 
löpande information och en öppen telefonlinje till ledningen för frågor, blev mindre otrygga, 
rapporterade högre grad av arbetstrivsel och var mindre benägna att lämna organisationen än 
de medarbetare i en likartad organisation (kontrollgrupp) som fått nöja sig med ett 
informationsbrev. Vidare visar studien att medarbetarna i experimentgruppen upplevde 
organisationen som ärlig och mån om personalen. Författarna till studien menar att det är 
bättre att löpande informera om det man vet, även om det senare visar sig vara fel. Det 
väsentliga är att man från organisationens sida förmår försäkra medarbetarna om att de 
aldrig blir avsiktligt vilseledda. 
 
 Delaktighet. 
Att tillåta och uppmuntra medarbetare att vara delaktiga i förändringsprocessen kan leda till 
en både smidigare och mer självgående process och ett mer kvalitativt beslutsunderlag 
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(Glew, O´Leary-Kelly, Griffin & Van Fleet, 1995). Även om delaktighet från medarbetares 
sida i utformningen av förändringsprocesser i allmänhet beskrivs som odelat positiv kan det 
finnas nackdelar med denna strategi.  Dels tar ett sådant förfarande resurser i anspråk, vilket 
kan innebära att den dagliga verksamheten påverkas negativt. Allvarligare ändå, ur ett 
förändringsperspektiv, är de fall medarbetare ombeds att medverka och ges sken av att ha ett 
mandat att faktiskt påverka processen men i slutändan upplever att de inte hörsammats. 
Detta kan ha en starkt negativ påverkan på individen och konsekvensen av detta kan bli ett 
ökat motstånd till såväl aktuella förändringen som kommande (Lines, 2004). Organisationen 
bör därför noga utarbeta former och intentioner för ett delaktighetsförfarande och sedan 
presentera detta öppet och ärligt för berörda medarbetare så att dessa vet vad de kan förvänta 
sig av ett sådant engagemang (Meyer & Stensaker, 2006). 
 
 Förändringsagenter. 
Ett viktigt inslag i vissa förändringsmodeller är att förändringen anses ske mest friktionsfritt 
och vara långsiktigt hållbar om man kan minimera trycket uppifrån från ledningshåll. 
Tanken är att man istället använder sig av så kallade förändringsagenter för att driva 
förändringsprocessen framåt. En förändringsagent kan beskrivas som en person som själv 
har en positiv bild av förändringens mål och i vissa fall även en någorlunda klar vision om 
hur förändringen kan förverkligas. Förändringsagenter kan agera på alla olika nivåer i en 
organisation och deras uppgift är att motivera medarbetare och kollegor till att se fördelarna 
med det nya arbetssättet och aktivt delta i förändringsprocessen (Jones, 2006). 
Förändringsagenter kan vara externa eller interna. Ett exempel på en externförändringsagent 
är den inhyrda förändringskonsulten. Fördelen med en sådan extern agent är att 
organisationen ses med nya ögon och ny kunskap tillförs samt att någon som vistas i 
organisationen under en begränsad tid kan uppleva större handlingsfrihet och även avlasta 
de ordinarie organisationsföreträdarna från en del reaktioner (Werr, 1997). En nackdel kan 
vara att effekten av den externe förändringsagentens inflytande avtar när dennes uppdrag är 
slutfört. En annan nackdel är att den externe förändringsagenten kanske inte beaktar de 
långsiktiga konsekvenserna av sina handlingar och beslut eftersom denne slipper leva med 
konsekvenserna i förlängningen. En intern förändringsagent kan vara en chef, medarbetare 
eller kollega i organisationen. Fördelen med interna förändringsagenter kan vara att de är 
kända och respekterade av andra i organisationen och att de har större intresse av att måna 
om de långsiktiga konsekvenserna då de själva ska leva med förändringen och de övriga 
medarbetare som påverkas.  Å andra sidan riskerar detta större ansvar att göra den interne 
förändringsagenten mer försiktig och kanske mindre effektiv på kort sikt (Meyer & 
Stensaker, 2006). 
 
Förändringsledarskap 
Ovan har framförts belägg för att en förändringsprocess öde beror på en kombination av 
individ- och organisationsfaktorer. Men hur ser då kontaktytan mellan dessa faktorer ut? I 
vilka former möter organisationens ambitioner individens? Ett funktionellt svar på den 
frågan är ledarskapet. Ledarskap kan beskrivas som en process där en individ vägleder 
andra i deras sysslor ofta genom att organisera, koordinera, stötta och motivera dem. 
Ledarskap utgörs av komplexa interpersonella processer som är ömsesidiga. Ledarskapet 
bygger sålunda på ett samspel mellan ledaren och gruppmedlemmarna (Forsyth, 2006). 
Ledarskapet kan också sägas personifiera organisationen gentemot den enskilda 
individen. Det är ledare och chefer som har i uppgift att kommunicera organisationens 
mål, värderingar och planer till de enskilda medarbetarna och även fånga upp de 
reaktioner som följer. Speciellt i tider av förändring ställs stora krav på ledare att i 
möjligaste mån försöka skapa en konsensus om vart organisationen är på väg (Karp, 
2006). Ledarens utmaningar kan se olika ut på olika nivåer i organisationen i samband 
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med en förändringsprocess. Speciellt utmanande ter sig grupp- och mellanchefernas roll. 
Dessa ledare har att verkställa intentioner från den högre ledningen, vilket ofta innebär att 
deras egen arbetssituation förändras. Vidare måste dessa ledare även absorbera 
reaktionerna från de medarbetare som de är arbetsledare för (Furnham, 2002). Vad krävs 
då mera specifikt av en ledare under förändring? 
 
 Tre typer av mod. 
Furnham (2002) menar att mod är en av de främsta tillgångarna som en förändringsledare 
behöver besitta. Han hävdar att det främst är tre typer av mod som behövs varav det 
första är modet att misslyckas. Mod att misslyckas förutsätter ett gott självförtroende och 
en hög självkänsla. Denna typ av mod krävs av en ledare för att våga pröva någonting 
nytt, vara först och ta risker. Den andra typen av mod är interpersonellt mod. Detta 
innebär att våga möta starka känslor från sina medarbetare, att säga det som behöver 
sägas, att våga säga upp folk när det är nödvändigt men även att visa medkänsla. Det 
interpersonella modet kräver en utvecklad emotionell intelligens av ledaren. Den tredje 
typen av mod som Furnham framhåller är moraliskt mod, mod att stå upp för etiska 
riktlinjer även när pressen från olika intressenter är hård. Detta inbegriper vidare att vägra 
gå med på nepotism, att hålla sig till en resonabel och försiktig policy gällande förmåner 
och gåvor och att med kraft bekämpa alla former av mutor och bestickningar. 
 

Delaktighetsteori. 
Lewin, Lippit och White (1939, refererat i Forsyth, 2006) iscensatte en studie för att 
jämföra auktoritärt ledarskap med ledarskap som tillät och uppmuntrade delaktighet. 
Resultatet visade att ett demokratiskt ledarskap som inbjöd gruppmedlemmarna till 
delaktighet resulterade i att dessa i betydligt högre grad uppvisade personligt 
engagemang inför uppgiften och ett större engagemang i gruppen. Ett tecken på detta var 
att de tillbringade avsevärt mycket mer tid till arbete när ledaren var frånvarande än vad 
som var fallet med gruppmedlemmar som hade en auktoritär och enväldig ledare. Denna 
studie gjordes redan 1939 och hade skolpojkar som försökspersoner. Därför kan man 
knappast säga att den utgör något definitivt bevis på att ett demokratiskt ledarskap är 
överlägset. Emellertid ger den en fingervisning åt det hållet och har legat till grund för 
senare forskning som genererat liknande resultat (Forsyth, 2003). En viktig slutsats är att 
ett demokratiskt ledarskap är en förutsättning för möjligheten att göra medarbetare 
delaktiga i en förändringsprocess. 
 
    Ledarstilar. 
Fiedlers ”contingency model” framhåller att varje ledare föredrar en av två 
grundläggande ledarstilar. Somliga ledare tenderar att vara uppgiftsorienterade (task 
oriented) medan andra agerar mer relationsorienterat (relationship oriented). Denna 
grundläggande premiss accepteras av flertalet ledarskapsteorier men med tillägget att 
somliga ledare har förmågan att integrera båda dessa förhållningssätt i sitt ledarskap. 
Dessa teoribildningar gör gällande att den effektive ledaren förmår balansera dessa två 
grundläggande aspekter av ledarskap i förhållande till den grupp de leder (Forsyth, 2006) 
 

Transformativt ledarskap. 
Teorin kring transformativt/karismatiskt ledarskap utformades som förklaringsmodell till 
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hur vissa ledare förmår inspirera och motivera medarbetare till högre prestationsnivåer än 
andra ledare (Forsyth, 2006). Istället för att enbart utbyta goda prestationer mot 
belöningar och eventuellt undermåliga prestationer mot bestraffning vilket betecknar det 
transaktionella ledarskapet, handlar det transformativa ledarskapet om att den 
karismatiske ledaren interagerar med medarbetarna på ett sätt som förändrar dem på ett 
såväl personligt som professionellt plan. Denna typ av ledarskap förmår medarbetare att 
förändra sin självbild och bygga sin personliga och sociala identifikation kring ledarens 
och organisationens visioner (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). Enligt Bass kommer 
de ledare som förmår kombinera de fyra komponenterna av transformativt ledarskap, att 
bli effektiva ledare i alla gruppsituationer, i alla organisationer och i alla kulturer 
(Forsyth, 2003). Dessa fyra komponenter är: 
 

• Idealiserat inflytande (karisma): Att ledaren klart uttrycker sin övertygelse och tar 
ställning dilemman samt manar medarbetare att göra dessa övertygelser till sina. 
De betonar vikten av syfte, hängivenhet och de etiska konsekvenserna av beslut. 

• Förmågan att inspirera: Ledaren målar upp en attraktiv vision av framtiden. 
Han/hon utmanar följare med högt ställda målsättningar, är optimistisk och 
entusiasmerande samt fyller uppgifter med mening. 

• Intellektuell stimulans: Ledaren ifrågasätter gamla antaganden, traditioner och 
föreställningar. De uppmuntrar nytänkande och framläggande av nya idéer och 
tillvägagångssätt. 

• Individuella hänsynstaganden: Ledaren förhåller sig till andra som individer; 
denne tar hänsyn till individuella behov, förmågor, ambitioner och lyssnar 
uppmärksamt. 

 
Senge et al (1999) menar att en hållbar förändring innebär att man förmår förändra själva 
tankesättet hos organisationens medlemmar och uppmuntra till förändring och nyskapande. 
Detta är utifrån Bass definition just vad den transformativa ledaren förmår till skillnad från 
den renodlat transaktionella ledaren.  
 
Individens förhållningssätt 
Utifrån antagandet att resultatet av en förändringsprocess formas av samspelet mellan de 
aktiviteter och strukturer som utformas inom organisationen och de enskilda individernas 
förutsättningar att interagera med dessa, är det av intresse att närma sig några teorier som 
belyser förändringssituationen ur individens perspektiv 

 
 Bakgrundsfaktorer. 

Många förändringsprocesser inkluderar såväl reella nedskärningar av personal som 
omplaceringar vilket i praktiken betyder att anställda tvingas lämna ett känt arbete för ett 
nytt. Detta kan ge upphov till en känsla av anställningsotrygghet hos den anställde 
(Näswall, et al., 2003). I vilken grad och på vilket sätt individuella bakgrundsfaktorer 
såsom ålder, kön och civilstatus påverkar individers upplevelse av anställningsotrygghet i 
samband med förändringsprocesser har tilldragit sig forskares intresse. Resultaten är dock 
allt annat än samstämmiga. I De Wittes studie från 1999 framkommer inga skillnader 
gällande kön och tjänstestatus, vilket talar emot tidigare rön som exempelvis Jenkins 
(1991) presenterat. Även gällande ålders inverkan på upplevelse av anställningsotrygghet 
går resultaten isär. Å ena sidan finns studier som visar att äldre medarbetare upplever 
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större anställningsotrygghet än yngre (Hartley, Jacobson, Klandermans & van Vuuren, 
1991). En förklaring till detta kan enligt Näswall, et al. (2003) vara att äldre tror att 
företag i första hand vill anställa yngre arbetskraft vilket skulle göra det svårare för en 
friställd äldre att finna nytt arbete. Å andra sidan finns även studier som pekar på 
motsatsen, det vill säga att yngre känner starkare anställningsotrygghet än äldre (Roskies 
& Louis-Guerin, 1990). Potentiella förklaringar till detta resultat kan vara att yngre 
känner sig mindre trygga i sin anställning på grund av att de arbetat kortare tid samt att 
lagstiftningen i vissa länder främjar ett först in, sist ut förfarande (Näswall, et al., 2003). 
De Witte (1999) menar att den åldersgrupp som lider mest av arbetslöshet är de mellan 
ungefär trettio och femtio år. Orsakerna till detta anger han som den stora 
försörjningsbörda som ofta föreligger i detta åldersspann i kombination med att 
arbetslöshet är mindre socialt accepterat i denna åldersgrupp än i andra. Huruvida detta 
även resulterar i en starkare känsla av anställningsotrygghet i denna åldersgrupp är dock 
oklart. 
 

Stressteori. 
Organisationsförändringar som innebär nedskärningar i personalstyrkan medför en ökad 
belastning på många medarbetare. Detta dels på grund av hotet om varsel men även 
beroende på förändringar av arbetsuppgifter, arbetsmiljö och sammansättningen av 
arbetslag för de kvarvarande medarbetarna (Dragano, Verde & Siegrist, 2005). 
Medarbetares trygghet riskerar att urholkas då de inte kan känna sig säkra på hur deras 
arbetsförhållanden kommer att se ut i framtiden, något som resulterar i en upplevelse av 
anställningsotrygghet (Näswall, et al., 2003). En stressteori som är relevant i ett sådant 
sammanhang är Seigrist modell om insats- belöning obalans (effort-reward imbalance). 
Denna modell gör gällande att en obalans mellan en från medarbetaren upplevd hög 
arbetsinsats som besvaras med en ur medarbetarens perspektiv otillfredsställande 
belöning från organisationen ger upphov till stress (Dragano, et al., 2005). De förväntade 
belöningarna kan ha formen av pengar, ökad självkänsla och befordringsmöjligheter men 
även en trygghet i anställningen. Upplevelsen av en otrygg anställning i samband med en 
förändringsprocess skulle utifrån denna modell ge upphov till en upplevelse av stress 
(Näswall, et al., 2003).  
 
 Psykologiska kontrakt. 
Ur den individuelle medarbetarens perspektiv kan ett psykologiskt kontrakt förklaras som 
medarbetarens upplevelse av sina åtaganden och förpliktelser gentemot organisationen å 
ena sidan och upplevelsen av organisationens åtagande gentemot sig själv å andra sidan. 
(Robinson, 1996). Det psykologiska kontraktet är alltså en subjektiv representation av 
individens upplevelse av en överenskommelse med sin arbetsgivare baserad på ömsesidig 
tillit (Näswall, et al., 2003). Det faktum att det till skillnad från ett konventionellt 
kontrakt varken undertecknats av båda parter eller ens diskuterats i detalj gör det känsligt 
för att parternas tolkningar kan komma att skilja sig åt, speciellt i förändringssituationer. 
När medarbetaren upplever det som om arbetsgivaren inte längre uppfyller sin del av den 
tysta överenskommelsen uppfattas detta som ett brott mot det psykologiska kontraktet.  
Detta kan medföra en rad negativa konsekvenser som exempelvis minskat engagemang 
och lojalitet samt en minskad ambition från medarbetarens sida att uppfylla sin egen del 
av åtaganden gentemot organisationen (Robinson & Morrison, 2000). Risken för att 
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psykologiska kontraktsbrott uppstår har också ökat i och med det allt snabbare 
förändringstempot i många organisationer (Robinson, 1995). Forskning visar dock att den 
initiala tilliten som individen känner i förhållande till organisationen/arbetsgivaren också 
påverkar konsekvenserna vid ett upplevt brott av det psykologiska kontraktet.  Om denna 
tillit från början är hög förfaller det som om de negativa konsekvenserna blir lindrigare än 
om tilliten är bristande från början (Robinson, 1996).  
 
 Transitioner. 
Bridges (2002) menar att en väsentlig del av en framgångsrik förändringsprocess är att 
förstå och ta hänsyn till de transitioner som varje individuell medarbetare i en 
organisation genomgår vid en förändring. Med transitioner avser han de inre 
psykologiska processer som påbörjas när individen ska förhålla sig till en 
förändringssituation. Dessa transitioner har ett helt annat tidsperspektiv än själva 
förändringen. En förändring kan ofta genomföras tämligen snabbt men de psykologiska 
processer som följer i dess spår tar längre tid och påbörjas dessutom inte sällan först när 
förändringen redan skett. Transitionen består av tre huvudsakliga faser, nämligen 
avslutet, den neutrala fasen och den nya början. En långsiktigt hållbar förändring 
förutsätter att människorna i en organisation accepterar och anammar 
förändringsprocessen på individnivå och tillåter sig förändra sitt förhållningssätt till 
arbetet (Senge et al 1999).  För att detta ska vara möjligt behöver individen tid och utrymme 
att genomgå sin egen inre förändringsprocess. Viktiga förutsättningar för detta är enligt 
Bridges att man från organisationens sida för det första inser och accepterar de faser som 
individen måste gå igenom, och för det andra att med hjälp av stödåtgärder underlättar för 
medarbetarna att ta sig igenom dem. Under avslutsfasen kommer individerna nämligen 
ofta känna vrede, sorg och saknad, oavsett vart organisationen befinner sig och vad 
ledningen uttalar. Exempelvis bör man då hjälpa individen att göra ett avslut med det 
gamla och möjliggöra för denne att uttrycka sorg och saknad över det som varit och inte 
försöka nonchalera eller motarbeta detta från ledarnas och ledningens sida. I den neutrala 
fasen som kan vara känslomässigt laddad, råder ofta förvirring och osäkerhet då det 
gamla arbetssättet är övergivet medan det nya ännu inte tagit sin form (Perlman & Takacs 
1990, refererat i Kanter et al., 1992). Här upplever individen enligt Bridges ofta osäkerhet 
inför framtiden och inte sällan ett tvivel riktat mot sig själv och sin kompetens. I denna 
fas är det viktigt med ett tydligt ledarskap, speciellt i avseende att medarbetaren alltid vet 
vem han eller hon kan vända sig till vid behov. Tillfälliga strukturer som skapar trygghet 
är också en rekommenderad åtgärd i den neutrala fasen. Detta kan till exempel vara att 
förse individen med konkreta arbetsuppgifter som denne klarar av och känner ett 
självförtroende inför för att motverka att denne känner sig vilsen och överflödig. Den 
förvirring och det ostrukturerade sammanhang som karakteriserar den neutrala fasen kan 
också ses som den period då möjligheter finns att prova nya tankar, förhållningssätt och 
riktningar, för såväl individ som organisation. Detta eftersom de tidigare strukturerna i 
denna fas är uppbrutna och de nya ännu inte formade. Den nya början är enligt detta 
synsätt en konsekvens av de två första faserna och därmed möjlig först när individen tagit 
sig igenom dessa. Det är också vitalt att förändringsledarna i organisationen strävar efter 
att måla upp en så tydlig och sann bild som möjligt av hur det ”nya” kommer att se ut så 
att den enskilde medarbetaren kan se ett tydligt framtida mål genom det kaos som kanske 
råder i nuet . Även förändringledare är givetvis individer som också går igenom sina 
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individuella transitioner men då dessa ofta arbetat med förändringsarbetet en tid innan 
medarbetarna omfattas har de också ofta kommit längre i transitionsprocessen. (Bridges 
2002). 
 
Syfte 
Förändringsprocesser i organisationer engagerar människan såväl i sin yrkesroll som i 
rollen som privatperson men även som en del av ett kollektiv. Trots att en organisation i 
realiteten utgörs av människor uppstår i samband med förändringsprocesser situationer då 
dessa olika rollers intressen förefaller stå i motsättning till varandra. Detta kan sägas vara en 
felaktig föreställning. Sett i ett bredare samhällsperspektiv torde det i högsta grad vara i 
organisationens intresse att de individer som kommer i kontakt med den bär med sig en 
positiv upplevelse. Lika angeläget borde det vara för individen att organisationen som en del 
av samhällskroppen förmår vara välfungerande och framgångsrik. Faktum kvarstår dock att 
den snabba utvecklingstakten i vår omgivning tvingar fram förändringar i förhållningssätt 
och verksamheter som berör människorna i deras olika roller. Utifrån ovanstående 
resonemang uppstår frågan hur man i förändringssammanhang bäst kan sträva efter att 
tillvarata människors intressen och bedriva förändringsprocesser så konstruktivt, rättvist och 
acceptabelt som möjligt. Syftet med studien var att identifiera och söka kunskap om de 
faktorer som, ur ett psykologiskt perspektiv, påverkar genomförandet av 
förändringsprocesser i en organisation. 
 

M e t o d 
 
I denna vetenskapliga studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med 
anledning av vår strävan och ansats att uppsatsen ska bidra till ökad kunskap kring 
frågeställningen. Vi har i vår undersökning valt att inte utgå från någon specifik 
problemformulering, hypotes eller andra skriftliga källor och teorier utan istället mer 
förutsättningslöst försökt nå en djupare förståelse och insikt i det aktuella fenomenet 
utifrån empirin. Denna ansats föranledde således vårt val av metod, nämligen induktiv 
tematisk analys. 
 
Urval och Deltagare 
Mot bakgrund av vårt syfte och ansats riktades och begränsades urvalet av 
undersökningsdeltagare till ett ledande medieföretag i Stockholm som utifrån en 
verksamhetsmiljö i snabb förändring de senaste åren genomgått upprepade 
förändringsprocesser. Vi har inom ramen för detta urval tillämpat ett kvalitativt 
representativt urval. Detta innebär att urvalet av undersökningsdeltagarna baserades på 
vårt antagande om i vilken mån deras förmedlade erfarenheter, reflektioner och slutsatser 
kunde bidra till en större förståelse och djupare insikter kopplat till vårt syfte. Vi 
tillfrågade utifrån detta antagande åtta personer som vi bedömde ha gedigen erfarenhet av 
organisatoriska förändringsprocesser samt en informativ framtoning. Samtliga ställde sig 
positiva till att delta i studien. Sex av dessa var kvinnor och två var män.  
 
Den aktuella organisationen befann sig vid tidpunkten för studiens genomförande i ett 
påtagligt omställningsskede med en tämligen omfattande förändringsprocess som även 
inkluderade neddragning av den tillsvidareanställda personalstyrkan. Parallellt med denna 
förändringsprocess pågick en rad andra, mindre omfattande, förändringsprocesser inom 
organisationen. Organisationens verksamhet bedrivs på ett flertal orter i Sverige men 
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studien och urvalet av undersökningsdeltagare är avgränsad till organisationens 
verksamhet i Stockholm, framförallt på grund av att den mest påtagliga 
förändringsprocessen pågick där men även på grund av nödvändiga och praktiska skäl för 
studiens totala avgränsning.  
 
Sex av de åtta undersökningsdeltagarna hade sin bas och anställning inom den aktuella 
organisationen medan de övriga två var egenföretagare med bland annat uppdrag inom 
organisationen samt med fokus på förändringskonsultation. Tre av de sex 
undersökningsdeltagarna inom den aktuella organisationen innehade höga 
chefsbefattningar vilket innebar att de ansvarade inför och rapporterade direkt till VD. 
Den ena av dessa var en kvinna i 50-årsåldern, den andra av dessa var en kvinna i 40-
årsåldern och den tredje av dessa enhetscheferna var en man i 45-årsåldern. Dessa hade 
samtliga en lång erfarenhet av den aktuella organisationen och branschen. Samtliga tre 
hade också en dokumenterad och gedigen erfarenhet av förändringsprocesser, främst ur 
perspektivet ledande befattning men även sedan tidigare ur medarbetarperspektivet.  
 
Den fjärde undersökningsdeltagaren inom aktuell organisation var en kvinnlig chef i 40-
årsåldern med lång bakgrund och erfarenhet av organisationen och branschen. Större 
delen av den tiden har hon inte haft arbetsledande roller men sedan en tid tillbaka var hon 
i en operativ chefsposition. Den femte och sjätte av undersökningsdeltagarna var 
medarbetare inom den aktuella organisationen och bägge arbetade konkret i produktion 
med organisationens kärnverksamhet, dock inom olika områden. Den ene var en man i 
60-årsåldern som arbetat nästan hela sitt yrkesverksamma liv inom den aktuella 
organisationen och även varit fackligt verksam under lång tid. Den andra av dessa var en 
kvinna i 45-årsåldern som också besatt en gedigen erfarenhet av organisationen och 
branschen samt konkret hade upplevt ett flertal större förändringsprocesser inom 
organisationen.  
 
Två av undersökningsdeltagarna var egenföretagare som alltså inte var anställda inom 
den aktuella organisationen. Dessa båda hade i en konsultativ roll lång och dokumenterad 
erfarenhet av förändringsarbete och förändringsprocesser inom ett flertal organisationer, 
däribland inom den aktuella organisationen. De antogs kunna bidra till studiens syfte 
genom att berika med sin expertkunskap inom ämnet och ge ett bredare perspektiv på 
förändringsprocesser i och med sina erfarenheter från ett flertal andra organisationer.  
 
Datainsamlingsmetod och procedur 
Data insamlades genom halvstrukturerade, enskilda intervjuer med personerna. Frågorna 
och svaren var öppna och vi använde således inga på förhand konstruerade frågor utan 
hade enbart ett antal stödfrågor som reserv att tillgå vid behov. Vi som bedrivit studien 
har också genomfört intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt mellan en av 
oss som intervjuare och intervjupersonen. Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter 
och genomfördes i ett avskilt och neutralt rum för att minimera störningsmoment. 
Inspelning gjordes på minidisc, vilket syftade till och resulterade i en god ljudupptagning. 
Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant. 
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Förförståelse 
Vi studerade båda i detta sammanhang påbyggnadskursen i psykologi vid Stockholms 
universitet med inriktning mot Personal, Arbete och Organisation (PAO). Vi har båda 
sedan tidigare teoretisk och praktisk erfarenhet av intervjuer, intervjumetodik och 
kvalitativ metod genom våra studier vid universitet. Även i arbetslivet har vi tillägnat oss 
erfarenhet av intervjumetodik och genomförande. En av oss är anställd inom den aktuella 
organisationen och har därmed en djupare förförståelse för organisationen samt dess 
tidigare och pågående förändringsprocesser. Denna förförståelse har vi försökt förhålla 
oss medvetet till i syfte att synliggöra denna och i och med detta minska risken att den 
medverkar till snedvridning av resultatet. 
 
Etiska aspekter 
Innan intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna om syftet med 
intervjuerna och i vilket sammanhang materialet skulle komma att användas. Ett 
förtydligande gjordes angående frivilligheten att delta i studien samt möjligheten för 
deltagarna att när som helst avbryta sin medverkan. Deltagarna gav sitt tillstånd till att 
intervjuerna spelades in och blev försäkrade om att materialet skulle avkodas gällande 
personuppgifter samt behandlas konfidentiellt. 
 
Analys 
Den dataanalysmetod vi använde oss av vid bearbetning av materialet var induktiv 
tematisk analys. Efter att materialet transkriberats ordagrant inledde vi analysen med att 
läsa igenom materialet i sin helhet ett flertal gånger för att få en god överblick och 
uppfattning om dess innehåll och innebörd. Sedan identifierade vi de delar av texten vi 
bedömde meningsfulla utifrån ämnesvalet. Dessa markerades och kodades med intuitivt 
och initialt förslag till tematisk indelning. Processen så här långt genomförde vi 
individuellt och oberoende av varandra. Vi jämförde sedan våra inbördes resultat av 
tematisering för att enas om vilka teman som enligt vår gemensamma bedömning 
framträtt tydligast i materialet. I samråd valde vi, från ett något större antal, ut tre 
huvudteman som vi upplevde framträda starkast ur materialet. Vidare delades varje 
huvudtema upp i ett antal underteman för att bidra till en klarare struktur i 
resultatpresentationen. Efter detta läste vi åter igenom materialet i sin helhet, denna gång 
med fokus på ett tema i taget. I följande steg valde vi ut de textfragment och citat vi bäst 
ansåg representera respektive tema och undertema i resultatdelen. 

 
R e s u l t a t 

 
Presentationen och sammanställningen av undersökningens resultat är indelade i tre 
huvudteman vilka framträtt starkast och tydligast utifrån det insamlade och bearbetade 
materialet. Dessa är Organisationens förändringsstrategier, Förändringsledarskap och 
Individuella förutsättningar. De är var för sig kopplade direkt till syftet och matchar 
syftet utifrån var sitt perspektiv samtidigt som de tillsammans bidrar till en viktig 
helhetsbild av undersökningens totala resultat. Respektive huvudtema är indelat i 
underteman för att bidra till en tydligare struktur och läsbarhet i resultatpresentationen. 
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Dessa underteman representerar samtidigt de faktorer eller teman som tydligast framträtt 
inom respektive huvudtema. 

 
Organisationens förändringsstrategier 
Skapandet och implementeringen av organisationens strategier är en mycket viktig faktor 
vid genomförandet av förändringsprocesser. Eftersom organisationens strategier med 
anknytning till förändring i all väsentlighet skapas på ledningsnivå innebär detta att det är 
ledningens strategier för organisationens framtida verksamhet som här avses och är i 
fokus. Inom detta övergripande tema har vi sammanställt resultatet av de olika delar och 
områden som tydligast framträder som nyckelfaktorer kopplat till ledningsstrategier i 
förändringsarbete. De sju underteman som framträder inom detta huvudtema är; 
Kommunikation och målbild, Delaktighet, Tidsperspektiv, Transition, Trygghetsfaktorer, 
Lärande, Strategisk rekrytering och Ledarskapsutveckling. 
 

”Det man måste tänka strategiskt innan man drar igång en förändring det är att 
fundera på vad det är vi måste klara av för att genomföra den här förändringen i 
organisationen, vad behöver vi för att lyckas med vår förändring.” 
(Förändringskonsult) 

 
Det är logiskt och vanligt att ledningen i planeringsfasen fokuserar på anledningar och 
bakgrund samt potentiella risker och vinster med förändringen. Det är i detta skede 
samtidigt lätt hänt att ledningen inte tillräckligt noga funderar över på vilket sätt och med 
vilken metod man vill genomföra förändringen. En annan viktig aspekt i strategiarbetet är 
att vara noggrann och tydlig med vilken effekt förändringen avser att få. Att definiera och 
tydligt markera vilket effektmål som är uppsatt är viktigt att göra innan själva 
förändringsprocessen inleds. Risken är annars att man vid en senare uppföljning ser till 
andra faktorer för att bedöma huruvida processen varit lyckosam eller inte. Man glömmer 
bort att förändringen i själva verket endast är medlet för att nå målet och inte själva målet 
i sig. Enligt några av intervjupersonerna är ett tämligen frekvent misstag att ledningen 
misslyckas just med att räkna hem den effekt som förändringen avsåg att leda till. 
 

”Det viktigaste tycker jag när man ska börja en förändringsprocess...det är att 
säkerställa, dels vilken förändring ska vi genomgå och vad den ska ha för effekt, 
för ofta så gör vi förändringen men vi tittar inte... det är ju effekten vi vill åt, det 
är ju inte själva förändringen.” (Enhetschef) 

 
Kommunikation och Målbild. 

När beslutet att genomdriva en förändringsprocess är fattat och en förändringsstrategi för 
genomförandet förhoppningsvis är formulerad, är det i nästa steg av största vikt för 
ledningen att kommunicera detta till övriga delar av organisationen. Det är ett flertal 
aspekter vilka kännetecknar en framgångsrik kommunikation i detta sammanhang. 
Tydlighet avseende vad det är för förändring som skall genomdrivas och varför denna 
förändring måste ske är oerhört centralt kommunikationen. ”Jag tror att ett av dom 
viktigaste delarna, det är tydlighet. Man måste va oerhört minutiös, noggrann, ta sig en 
funderare på hur man kommunicerar ut varför vi måste göra den här förändringen” 
(Enhetschef) 
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Om inte ledningen fokuserar på eller lyckas tillräckligt väl med denna strategi är risken 
att det uppstår ett ”glapp” bestående av oförstående och misstänksamhet mellan 
företagsledningen och medarbetarna vilket verkar negativt i båda riktningarna. I detta 
sammanhang är det också viktigt att skilja på information och kommunikation. 
Information är inte tillräckligt för att överbrygga detta utan båda sidor måste uppleva att 
det finns en vilja och möjlighet att på något sätt kunna kommunicera med varandra. Om 
detta misslyckas blir konsekvensen att medarbetarna fortsätter med det beteende och den 
inriktning de haft sedan tidigare och inte växlar till den av ledningen utpekade nya 
riktningen. 
 

”Det finns på vissa områden en oförståelse mellan företagsledningen och folk på 
golvet, åt båda håll. Alltså att informera är ju en sak men att kommunicera med 
människor så att man faktiskt känner att man förstår (…) annars gör folk som dom 
alltid har gjort och slår bakut liksom och gör som dom brukar.” (Gruppchef) 

 
Startskottet för förändringsprocessen och förmågan att framgångsrikt och fortlöpande 
förmedla målbilden med förändringen är av avgörande betydelse. Att beskriva den tänkta 
nya verkligheten så levande som möjligt under förändringens olika faser är en viktig del i 
detta. Risken är annars att medarbetarna har kvar en inaktuell mental bild av 
förändringens mål, på grund av att ledningen glömt eller missat att kontinuerligt 
kommunicera att och varför bilden förändrats. Konsekvensen av detta kan i värsta fall bli 
att medarbetarna upplever att de hamnat i en helt annan verklighet än de tänkt sig när 
förändringsprocessen avslutas och målet anses uppnått. Ett sätt att motverka detta är att 
dela in helhetsbilden och slutmålet i mindre delmål och att resultat och lägesrapporter 
följs upp vid varje delmål och kontinuerligt kommuniceras under förändringsprocessen. 
Syftet därmed skulle då vara att försöka säkerställa att även om målbild och 
tillvägagångssätt förändras under processens gång så har man i så stor utsträckning som 
möjligt en gemensam bild av detta inom organisationen under hela förändringsprocessen. 
”Att man sätter upp helhetsbilden, talar om att hit vill vi när det har förändrats men vi gör 
avstämningar hela tiden, var är vi nu, ligger vi där vi är, är vi på rätt väg?” (Enhetschef) 
 
Intervjupersonerna berör även hur denna kommunikation kan bedrivas för vara effektiv 
och ändamålsenlig i förhållande till nämnda målsättningar. Genom att bland annat 
använda sig av konkreta exempel och symboliska handlingar skulle dessa målsättningar 
ha goda chanser att uppfyllas. 
 

”Ärlighet och tydlighet om vad det är som sker och vad vi lämnar och vart vi är 
på väg. Gärna mycket metaforer och lyfta fram lyckade exempel, man måste 
belöna, fira och begrava (…) och temporärt skapa policies, system och strategier 
för medarbetarna också.” (Förändringskonsult)  

 
  Delaktighet. 
Även formerna för hur strategierna utformas är en viktig aspekt som påverkar hur dessa 
sedan upplevs av individerna i organisationen och därmed i förlängningen ligger till 
grund för huruvida de accepteras och leder framgångsrika förändringsprocesser. 
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Intervjupersonerna framhäver att utredningar som utförs av en enskild person och som 
sedan ligger till grund för ett genomförande sällan är att föredra. Istället bör 
organisationen analysera valet av förändringsstrategi noga, samt lägga upp strategier där 
inriktningen snarare är att i ett tidigt skede involvera och engagera fler individer i 
processen och på så sätt erhålla ett bättre resultat. Att detta borgar för ett bättre resultat 
beror på att medarbetarna då känner en större delaktighet och förståelse för förändringens 
mening och mål och i och med det inte motarbetar förändringen utan istället medverkar 
till dess genomförande. Hanterar organisationen genomförandet enligt denna strategi är 
detta positivt för såväl organisationen som för individerna inom densamma. 
 

”Målen måste ägas av våra medarbetare, det går inte att sätta mål däruppe och 
trycka ner dom och tro att medarbetarna ska utföra dom här målen. Om 
medarbetarna själva får va med och skapa målen, då raserar man dom inte heller. 
”(Enhetschef) 

 
Samtidigt gäller det  att hitta en balans mellan det som ledningen väljer att involvera 
medarbetarna i och det ledningen självständigt och definitivt bör avgöra utan att 
medarbetarna görs delaktiga. Det är alltså inte tillämpbart eller önskvärt med delaktighet i 
alla lägen och i vilken utsträckning som helst utan det gäller snarare att identifiera vilka 
delar som tjänar på delaktighet genom att involvera och ta till sig kloka synpunkter och 
erfarenheter från medarbetarna. I de flesta fall menar dock intervjupersonerna att 
ledningen tjänar på att skapa denna delaktighet. Om ledningen struntar i eller inte hittar 
struktur och skiljelinjer mellan dessa delar missar man möjligheten att genomföra 
förändringsprocessen på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt. 
 

Tidsperspektiv. 
Ett annat perspektiv och tema som framträder är organisationens förhållande till 
tidsperspektivet i förändringsprocesser. Intervjupersonerna menar att 
förändringsprocesserna generellt präglas av ett kortsiktigt perspektiv vilket delvis är 
spegling av det perspektiv som råder i samhället generellt; ett tidsperspektiv som 
fokuserar på snabba kortsiktiga lösningar och vinster. Då ett kortsiktigt perspektiv och 
agerande är det som mest frekvent och tydligt premieras och uppmuntras, såväl i 
samhället som i organisationen, leder detta till ytterligare förstärkning av rådande 
förhållningssätt. Det kortsiktiga tidsperspektivet manifesteras därmed och ges incitament 
till fortsatt och kontinuerlig tillämpning vid kommande förändringsprocesser. 
 

”Man har kravet på sig, man ser delar i ett väldigt kortsiktigt perspektiv. Det är 
kostnadsbesparingar och rationalitet på väldigt kort sikt, som e det synliga och det 
är också det som premieras. Då blir det också en självuppfyllelse att man går till 
de snabba åtgärderna som kan generera besparingar.” (Enhetschef) 

 
Intervjupersonerna pekar dock på att det finns alternativa strategier och förhållningssätt 
som vore önskvärda att tillämpa i större utsträckning. Strategier som baseras på ett mer 
långsiktigt perspektiv som kompletterar de kortsiktiga vinsterna och skapar 
förutsättningar för organisationens framgång även på längre sikt. Detta bör ske dels i 
syfte att erhålla en mer långsiktigt hållbar utveckling och dels för att medarbetarna ska 
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ges förutsättningar att kunna förhålla sig till framtiden, agera på rätt sätt och känna att 
ledningens strategier är realistiska, genomtänkta och hållbara. En sådan upplevelse hos 
medarbetarna är av största vikt för att ledningen i sin tur ska kunna behålla en god 
manövreringsförmåga över organisationen avseende dess energi och riktning. Risken med 
ett alltför reaktivt förhållningssätt som resulterar i frekventa organisationsförändringar är 
att medarbetarna tappar förtroendet för ledningens strategier och istället skapar sina egna 
strategier och därmed underminerar förändringens syfte och genomförande.  
 

”Jag tror att blir man för mycket; vi ska va flexibla och förändringsbenägna så tror 
jag man skapar stiltje istället. Jag tror man skapar ett stillastående istället eftersom 
människor inte vet vart de ska ta vägen då. Det böljar åt för många håll. Å då står 
man still tills man liksom har bestämt sig.” (Gruppchef) 

 
Ett långsiktigt perspektiv är även viktigt för att man ska kunna agera på ett sätt som gör 
att medarbetare, kunder och omvärlden uppfattar organisationen som en attraktiv och 
förtroendeingivande arbetsgivare och arbetsplats. Det kortsiktiga perspektivet och strävan 
efter maximal flexibilitet förefaller alltså, om det inte balanseras och kompletteras med 
ett långsiktigt fokus, kunna leda till negativa konsekvenser. Enligt intervjupersonerna bör 
man fundera på vilken typ av organisation som egentligen kan vara extremt och ständigt 
flexibel och samtidigt agera och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det finns även 
en vinst och vikt med att lyfta fram den historik som ryms och konserveras hos 
medarbetare i organisationen. Denna historik kan bestå av såväl tidigare prestationer, 
känsla av betydelse och värde, anor och minnen som sedan år tillbaka i tiden fyller en 
viktig symbolisk funktion. I en förändringsprocess är det därför viktigt att lyfta fram och 
bejaka detta för att sedan kunna koppla dessa historiska framgångar och positiva minnen 
till framgångsbilder av framtiden. Denna strategi kan då bidra till att historien blir en 
språngbräda mot framtiden istället för en bromsande kätting som håller kvar vid den 
historiska tryggheten och nostalgin. ”Historien är väldigt viktig. Man får aldrig 
smutskasta historien eller ironisera, vi måste kunna se nuet, vi måste se historien och vi 
måste kunna se framtiden för att dom tre bitarna hänger liksom med hela tiden.” 
(Förändringskonsult) 

 
Transition. 

I ledningens planering och genomförande är det mycket viktigt att man är medveten om 
och skiljer på olika former och delar av en förändringsprocess. Vissa delar är fullt 
möjliga att framgångsrikt genomföra inom korta tidsramar och generella formella regler, 
men det måste hos ledningen även finnas en medvetenhet om och en plan för att 
medarbetarna samtidigt genomgår en individuell psykologisk förändringsprocess. En 
sådan psykologisk process kräver andra typer av verktyg, ramar och planer än de som är 
förenliga med de rent organisatoriska förändringarna. Dessa psykologiska 
förändringsprocesser benämns som ”Transitions”. ”Alltså förändringshantering; då tänker 
jag liksom på organisation och flöden och datum och förhandlingar, alltså mera dom 
organisatoriska förändringarna. Och transitions, då tänker jag på det som händer i 
människor. ”(Förändringskonsult) 
 



 17 

Transitions handlar alltså om de mänskliga, psykologiska processer som sker inom varje 
individ som en konsekvens av de förestående eller pågående förändringsprocesserna. Det 
kan tyckas vara individernas ensak att hantera detta, men det är förmodligen ett misstag 
från organisationens sida att betrakta dessa processer ur det perspektivet. Detta eftersom 
även genomförandet av organisationsförändringen påverkas av hur dessa processer 
fortskrider. Det gäller därför att inse att dessa parallella processer pågår och ofta tar 
längre tid än den planerade förändringen, vilket innebär att det i strategierna bör finnas 
planer för hur detta skall hanteras vid olika tidpunkter. 
 

”Det man missar ofta i organisationer det är att man tror att det är en 
informationsfråga bara och så tror man att allt ska vara klart när man genomfört 
själva förändringen. Men det är ingen som tror att nu har vi gift oss och så levde 
vi lyckliga i alla dagar. Det är bara i sagorna det är så. Sen börjar ju jobbet va .” 
(Förändringskonsult) 

 
Den psykologiska förändringsprocessen är för visso individuell och kan skilja ganska 
mycket från individ till individ, men den uppvisar en hel del generella drag och ger 
därmed möjlighet för organisationen att hitta förhållnings- och angreppssätt att tillämpa 
om och när medvetenhet om denna process finns. Bland annat framhävs tre faser som 
ledningen/organisationen bör uppmärksamma och fokusera på, nämligen ett avslut, en 
övergångsperiod och en nystart.  
  

”Man ska jobba med chefer och ledare så att som förstår sin roll i det så att dom 
har en beredskap för känsloreaktioner i dom här olika stadier. Man bör ha extra 
mycket information och att man markerar ett avslut, att man markerar en 
övergångsperiod och att man markerar en nystart.” (Förändringskonsult) 

 
Ur ledningens perspektiv borde det vara av stort intresse att underlätta för individen att 
genomgå denna process så smidigt och snabbt som möjligt. Detta givetvis med anledning 
av att ledningen så snabbt som möjligt vill uppnå det utsatta effektmålet och dra nytta av 
de vinster och fördelar som är förknippade med detta. För att lyckas krävs att ledningen 
har kännedom om denna process och säkerställer att ledning och ledare arbetar med den 
aktivt och inte är omedvetna om dess innebörd, eller låtsas om som att den inte existerar i 
förhoppning att det nog ska ordna sig lika bra och snabbt ändå. 
 
  Trygghetsfaktorer. 
Förändringsprocesserna och den ofta snabba förändringstakten bidrar lätt till oro och 
osäkerhet bland medarbetarna. Denna oro behöver vägas upp och motverkas, dels utifrån 
organisationens behov av prestation för framgång och dels för att sträva efter att fler 
medarbetare upplever en större trygghet förändringsprocesserna. Detta skulle delvis 
kunna åstadkommas genom att ledningen/organisationen bygger upp tydligare strukturer 
och ramar för förändringsprocesserna. 
 

”Men jag tror att vi skulle bli bättre som företag om vi kunde hitta nån trygghet i 
ramar runt dom, att det finns nån stabilitet i oron(...) inom där, där kan det flöda 
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men att jag känner att om det händer nåt så finns nån där, om det går för fort är 
det nån som hjälper mig.” (Enhetschef) 

 
Trygghetsskapande skulle även kunna uppnås genom att skapa en större enhetlighet och 
tydlighet i de verktyg och metoder som organisationen använder sig av. Denna strategi 
skulle, om den genomfördes, leda till igenkänning och kontinuitet för medarbetarna under 
och mellan förändringsprocesser och därmed större trygghet i organisationen, vilket i sin 
tur leder till att oron och osäkerheten stjäl mindre av medarbetarnas fokus och energi. Det 
är dock oerhört viktigt att komma ihåg att det inte bör bli en ”falsk” trygghet, även om 
syftet är att minska medarbetarnas oro och eventuella känsloreaktioner. Det gäller att 
skapa en långsiktig och realistisk trygghet, annars är risken att medarbetarna på sikt, när 
resultatet klarnar, känner sig vilseledda. Finns det en tydlig bild av framtida konsekvenser 
bör denna alltid beskrivas så målande och tydligt som möjligt, hur obekväm och 
obehaglig den än må vara. Tydligheten då en plötslig och kanske smärtsam insikt men 
leder trots detta på längre sikt till ett större trygghetsskapande. 
 
  Lärande. 
En viktig aspekt kring organisationens utveckling av strategier och upplägg är att lära sig 
av de tidigare förändringsprocesserna. Att utvärdera vad som gick bra respektive mindre 
bra samt vilka problem eller positiva exempel som är viktiga att ta med sig. Denna 
utvärdering och de åtgärder organisationen väljer att använda sig av baseras ofta på en 
slags kortsiktig problemlösning vilket medför risken att organisationen missar eller 
struntar i att undersöka och åtgärda vad som egentligen är problemets kärna. Fokuserar 
organisationen istället på problemets och möjligheternas kärna ökar organisationens 
förutsättningar till långsiktiga vinster vilket bör vara en tydlig och central ambition 
kopplat till organisationsstrategierna. 
 

”Enkelkretslärande betyder att när man hittar ett problem så går man bara in och 
hittar en lösning på det specifika problemet.  Med dubbelkretslärande handlar det 
om att man går bakom och tittar på, vad det är som utgör den bakomliggande 
orsaken till att själva problemet faktiskt uppstår.” (Enhetschef) 

 
Ett sätt att utforma strategier med denna inriktning; långsiktigt hållbara, inkluderande och 
med förbättringsfokus, är att organisationen arbetar med gränsöverskridande nätverk 
inom verksamheten för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. I likhet med 
strategierna inom kommunikationsprocessen vid förändringsarbete är det ur ett lärande 
perspektiv viktigt att sätta upp delmål där man utvärderar varje steg för att kunna göra 
nödvändiga korrigeringar inför nästa delsträcka. I detta sammanhang är det viktigt att 
avstämningarna inte görs för sällan eller över för stora delsträckor i taget eftersom 
eventuella misstag då ökar i proportion och lärandet inte tas tillvaratas på bästa sätt. Ett 
annat sätt att säkerställa kvaliteten i förändringsprocessens delar och genomförande är att 
i ett första skede testa den tänkta strategin och tillvägagångssättet i mindre skala inom ett 
visst område, helst så representativt för helheten som möjligt. På så sätt kan misstagen för 
framtida genomförandet minskas, de goda exemplen överföras till andra delar i den totala 
förändringsprocessen och möjlighet ges att dra slutsatser utan att behöva genomdriva 
processen i sin helhet. 
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”I den processen kunde man ha gjort en pilot, man kunde infört det här i en liten 
grupp för att testa det, tagit en liten bit och testat, så får dom bli goda exempel, 
dåliga exempel. Korrigera det som inte fungerar. Att man inte rullar ut allt på en 
gång.” (Enhetschef) 

 
Att ledningen också tar sig tid med att reflektera över genomförda processer och beslut är 
viktigt för att kunna identifiera de felaktigheter och misstag som eventuellt uppstått och 
så genom insikter och lärande ge sig själva förutsättningar att lyckas bättre vid framtida 
beslut och förändringsprocesser. 
 
  Strategisk rekrytering och Ledarskapsutveckling. 
En avslutande aspekt i detta tema som bör finnas med i det strategiska arbetet är 
tillsättning, stöd och utveckling av organisationens ledare. Ofta är det ledarna på olika 
nivåer inom organisationen som bär ansvar och har möjligheten att påverka hur 
genomförandet av förändringsprocessen fortskrider. Det är i detta sammanhang viktigt att 
organisationen har en noggrant genomtänkt strategi för ledarrekrytering. De kvalitéer 
ledningen anser fordras av organisationens ledare måste lyftas fram i dessa rekryteringar. 
Anses exempelvis förändringsledarskap vara en viktig ingrediens gäller det förstås att i 
den strategiska rekryteringen ha detta som ett tydligt krav och se till att de ledare som 
tillsätts uppfyller de viktigaste kraven i den aktuella ledarskapsprofilen. ”En sak tror jag; 
att man måste rekrytera chefer och ledare som har intresse av det här, som har ett helt 
annat perspektiv på förändring och förändringsprocesser.” (Enhetschef) 
 
Det är dock givetvis så att det inte alltid är möjligt eller önskvärt att rekrytera nya chefer 
och ledare till alla chefsposter i organisationen. Några få, vissa eller förhoppningsvis 
många av ledarna besitter kanske redan kunskapen, färdigheterna, intresset och 
egenskaperna för att vara bra förändringsledare. De ledare som inte har dessa 
förutsättningar behöver däremot få hjälp att utveckla dessa. Det är ett stort och ofta tungt 
ansvar och uppgift som vilar på ledarna och det gäller för ledningen att skapa 
förutsättningar för ledarna runt om i organisationen att lyckas sin uppgift. ”Alltså 
ledarutveckling så att man rustar ledarna att klara av det här. Och man behöver också 
trygga upp ledarna med personlig handledning tycker jag för dom sliter, det är dom som 
”roddar” alltihopa och får ta mycket stryk tycker jag.” (Förändringskonsult) 
  
Även de ledare som redan besitter dessa förmågor behöver stöd för att kunna tillämpa sitt 
ledarskap på rätt sätt i rätt läge vid dessa förändringsprocesser. Det hjälper med andra ord 
inte hur kompetenta ledare en organisation än har om dessa inte ges realistiska 
förutsättningar att kunna genomdriva den förändringsprocess, på det sätt och med det 
resultat, de är ålagda. Ett exempel är, enligt intervjupersonerna, att det är omöjligt att vara 
en framgångsrik förändringsledare om man till exempel har för många medarbetare under 
sig eller för tung arbetsbelastning av annan karaktär under en förändringsprocess. Det kan 
både leda till att förändringsprocessens syfte och effekt inte uppfylls och att ledarna helt 
enkelt inte mäktar med sin egen arbetssituation vilket också medför konsekvenser för 
medarbetarna. Dessa nödvändiga förutsättningar är svåra att snabbt skapa i direkt 
anslutning till en ny förändringsprocess. Istället bör ledningen kontinuerligt se till att 
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ledarna, utöver stöd och utveckling, även ges incitament och signaler på att 
utvecklingsfrågor och förändringsledarskap prioriteras, uppmuntras och följs upp. Detta 
är en viktig del i de långsiktiga förberedelserna för kommande omstruktureringar av 
verksamheten. 
 

”Chefer och ledare gör ju det dom mäts på och mäts dom på vissa parametrar så 
levererar dom det! Och då hjälper det inte att man säger att utveckling av personal 
och sånt är viktigt om man liksom inte mäts på det.” (Förändringskonsult) 

 
Det är lätt hänt att ledningen fokuserar enbart på de formella och konkreta delarna i en 
förändringsprocess. Det är därför extra viktigt att behovet av ledarskapsutveckling och 
chefsstöd lyfts fram som en mycket viktig och avgörande faktor för hela 
förändringsprocessens framgång.  
 

”Sen förhandlar man och man skriver liksom organisationsscheman och man 
räknar och har sej va. Men dom som ska hantera medarbetarna är ju första och 
andra linjens chefer och dom behöver man ju hjälpa. För dom är ju ofta lika ovana 
och lika skraja själva”. (Förändringskonsult) 

 
Förändringsledarskap 
Ledarskapet generellt i förändringsprocesser är en nyckelfaktor för hur framgångsrik 
förändringsprocessen blir. Ledarskapet påverkar tydligt såväl resultatet som upplevelsen 
av förändringsprocessen. Ett antal specifika faktorer eller områden kopplat till 
ledarskapet i förändring framträder som särskilt viktiga och det är dessa faktorer eller 
teman som åskådliggörs i detta avsnitt. Med ledare avses i detta sammanhang personer 
som innehar en arbetsledande funktion eller chefsbefattning i allmänhet samt med fokus 
på mellanchefens roll i synnerhet. De fyra underteman som framträder inom detta 
huvudtema är; Kommunikation, Delaktighet, Trygghetsfaktorer samt Ledaregenskaper 
och ledarförmågor vid förändring. 
 

Kommunikation. 
En av de mest väsentliga delarna inom ledarskapet under en förändringsprocess är 
ledarens roll som kommunikatör, avseende såväl förändringens syfte och innebörd som 
riktning och konsekvenser. I mångt och mycket är det ledarna i organisationen som ska 
genomföra de delar av kommunikationsstrategin som ledningen fastställer. Till att börja 
med är det viktigt att ledarna ser till att de själva har en så tydlig bild och uppfattning som 
möjligt kring förändringen; varför den skall genomföras, vad den förväntas uppnå samt 
vilka förväntningar som finns från ledningen angående hur och när den skall genomföras. 
Det är viktigt att ledaren inte nöjer sig med en vag och otydlig bild eller beskrivning utan 
undersöker och efterfrågar så mycket konkret information och bakgrund som möjligt för 
att utifrån detta kunna skapa sig en egen förståelse innan förändringen ska kommuniceras 
med medarbetarna. Risken är att ledarna vill visa sig duktiga gentemot ledningen och 
därför inte ser till att skapa sig en tydlig bild och förståelse för egen del. Därför vill 
ledaren inte fråga eller ifrågasätta utan drar istället igång direkt med 
förändringsprocessen utan att riktigt veta varför och huruvida den är realistisk eller inte. 
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Ett sådant agerande leder i värsta fall till att ledaren drar igång förändringsprocessen utan 
att riktigt tro på dess mening eller framgång . 
 

”Att man lägger in mer tid på att verkligen ta reda på vad det är man ska göra, 
med rimlighet och inte bara vara ”duktig” gentemot en ledning och säga; gud vad 
vi ska göra det här fort och bra, och så kör man på. Och så vill man leverera fort, 
hellre fort och litet fel.” (Enhetschef) 

 
För att medarbetarna ska bidra till förändringens syfte och arbeta i den riktning som 
förändringsprocessen kräver måste denna upplevas som konkret och verklig för 
medarbetarna. För att lyckas med detta krävs det att ledaren lyckas förmedla och förklara 
förändringen på den nivå där medarbetaren befinner sig, i respektive medarbetares vardag 
och livsvärld. Det fordras ofta en insikt hos ledaren att kommunikationen behöver 
anpassas utifrån olika sammanhang och olika personer. Att individanpassa all 
information är givetvis ofta inte praktiskt genomförbart men däremot behöver vissa delar 
kommuniceras på individnivå och andra delar via dialog i grupp och ytterligare andra 
delar genom andra kanaler såsom till exempel stormöten eller via intranät. Det viktiga är 
att kommunikationen sker på ett så tydligt sätt som möjligt och därmed skapar 
förutsättningar till förståelse för förändringens syfte och mål. 
 

”Göra det enkelt och förståeligt för medarbetarna. Alltså bryta ner det till vad 
konsekvenserna blir för min grupp. Varför måste vi göra det, vad är hoten, om vi 
inte gör det och varför måste vi göra det här då på vår avdelning.” (Enhetschef) 

 
Förutom att kommunikationen är konkret och tydlig behöver den också vara frekvent. 
Även vid tillfällen då det egentligen inte tillkommit någon ny information eller 
förändrade förutsättningar finns ofta en vits med att informera och uppmuntra 
medarbetarna till en kontinuerlig dialog. Att kommunicera eller informera för mycket är 
inte något ledaren behöver oroa sig för, däremot är det viktigt att det ledaren 
kommunicerar är genomtänkt samt att denne aldrig gör utfästelser eller ger löften som 
senare visar sig ohållbara. Har man som ledare redan innan en förändringsprocess haft en 
kontinuerlig dialog och öppen kommunikation med sina medarbetare har man ofta redan 
en plattform som underlättar för såväl ledaren som medarbetaren i en framtida 
förändringsprocess. Medarbetare ska inte behöva överraskas när förändringen är ett 
faktum. 

 
”Det är ingen som säger nåt över huvud taget på hur många år som helst och helt 
plötsligt så är man inte behövd längre. Plötsligt så; ja men det där som du gör på 
det där sättet, det är ju ingen som behöver det längre.” (Medarbetare) 

 
 Delaktighet. 
Ledarskapet bör präglas av ett involverande och inkluderande perspektiv där hela 
avdelningen eller gruppen engageras i arbetet med de utmaningar och krav som 
förändringen ställer på gruppen och verksamheten. Detta gynnar ledaren som, om den 
lyckas skapa delaktighet hos sina medarbetare, får flera personer att fundera, testa och 
utveckla tankar och idéer med för att underlätta och genomföra förändringen. Det gynnar 
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även medarbetarna som känner en reell möjlighet att påverka på vilket sätt deras framtida 
vardag och situation skall formas för att matcha förändringens syfte och samtidigt 
kombineras med en tillfredsställande arbetssituation. Utifrån detta gynnas även ledningen 
och organisationen som helhet då delarna strävar efter samma mål och riktning som 
helheten. För att denna gynnsamma effekt skall kunna uppnås krävs i ett tidigt skede att 
ledare på respektive nivå i organisationen upplever en delaktighet med ledningens vision 
och strategi för förändringen. Saknas den blir det svårt för ledaren att skapa en 
delaktighet utifrån något denne själv inte upplever, risken är då snarare att det bildas 
”motståndsgrupper” istället. För att klara att leda delaktighetsprocesser behöver ledaren 
på mellannivå vara modig samt uppleva ett genuint engagemang för förändringen. Detta 
mod och engagemang uppmuntras just av att ledningen inbjuder till delaktighet. 
 

”Och hur får man mod i en chef, ja det är delaktighet, att tro, att förstå, själv tycka 
det, alltså blir man delaktig då börjar man ju tillslut brinna och då är det ju inget 
svårt att genomföra ett beslut. Men om man inte lyckas få den loopen mellan 
ledning och verkstad då är det jättesvårt att genomföra ledningens beslut.” 
(Enhetschef) 

 
Är ovanstående förutsättningar uppfyllda kan ledaren arbeta vidare med att uppmuntra 
sina medarbetare till att komma med kreativa idéer och förslag till lösningar på de 
förestående utmaningarna. Genom att ge sina medarbetare en sann och trovärdig bild av 
förutsättningar och utmaningar och bjuda in till en gemensam dialog kring hur gruppen 
gemensamt kan möta dessa, skapar ledaren förutsättningar till delaktighet inom gruppen. 
Det ger i sin tur kraft, ansvarskänsla och tyngd till de lösningar och förhållningssätt som 
ledaren sedan presenterar då dessa är förankrade i en gemensam process ,vilket också 
ökar chanserna för att dessa lösningar blir framgångsrika i realiteten. 
 

”Uppmuntra folk till att vara kreativa, att vara med och hitta lösningar på 
situationen. Det här är förutsättningarna som dom ser ut nu och hur tycker ni att vi 
ska lösa det här? Att involvera människor och blir folk involverade så blir dom 
med liksom.” (Förändringskonsult) 

 
I likhet med ledningens utformande av strategier är det också i detta sammanhang viktigt 
att komma ihåg att ledaren inte alltid bör uppmuntra till och skapa delaktighet i alla 
situationer och vid alla tillfällen. Det finns situationer där ledaren behöver kunna känna 
av att processen kommit till ett stadium där dialog och delaktighet inte längre är 
fruktbara. I ett sådant läge måste ledaren istället mycket tydligt deklarera att inte kommer 
att föras längre utan att det är dags att fatta ett beslut och att detta beslut kommer att 
kvarstå och gälla. Däremot är det viktigt att fortfarande uppmuntra medarbetarna till att 
själva reflektera och ta ställning till om det aktuella beslutet skapar de premisser som de 
är beredda att ställa upp på i fortsättningen och hur de ska förhålla sig till den slutsats de  
då kommer fram till.  
 
 Trygghetsfaktorer. 
Under en förändringsprocess upplever många medarbetare oro och osäkerhet, i synnerhet 
om förändringsprocessen innefattar reducering av tjänster inom organisationen som 
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föranleder risk för uppsägningar eller omplaceringar. Många ledare såväl som 
medarbetare upplever att det är viktigt att ändå försöka behålla och skapa någon form av 
trygghet för att medarbetarna inte skall förlora allt för mycket fokus och energi på grund 
av sin oro. När ramarna runtomkring blir vagare och framtiden för många ter sig osäker 
är skapandet och upprätthållandet av trygghetsfaktorer under processen en delikat uppgift 
för ledarna att hantera. Ledarens roll blir att försöka skapa en trygghet i vardagen trots en 
föränderlig och osäker omvärld och detta kan ledaren bistå med genom att bland annat 
uppvisa en egen trygghet, tillgänglighet och stabilitet i sitt ledarskap. En annan del är att 
skapa forum för reflektion och frågor där medarbetarna ges möjlighet att föra samtal 
kring det som pågår runtomkring dem och kan ta upp de funderingar, eventuella farhågor 
och olika känslor som de upplever. Om ledaren ser till att denna möjlighet erbjuds skapas 
ofta en större känsla av sammanhang och lugn vilket bidrar till större trygghet för 
medarbetarna. Det är också viktigt att ledaren förmår förmedla en positiv bild och ett 
eftersträvansvärt framtidsscenario som resultat av förändringsprocessen. Också detta kan 
skapa en ljusare tro på framtiden, positivare attityd och större trygghet inför det som 
komma skall, vilket kan minska eventuell rädsla, osäkerhet och förvirring. Detta kan 
också innebära att fokus för strävan efter tryggheten ges chans att byta riktning och bli 
framåtriktad, istället för att trygghet associeras med det som varit förr. 
 

”Det handlar om tro och hopp och tillit på nåt sätt alltså. Det är väldigt olika tror 
jag beroende på vilken avdelning man är på. Hur väl man som chef på sin 
avdelning lyckas sälja in visionen om nåt annat.” (Gruppchef) 

 
Ofta har även ledaren svårt att veta exakt hur framtiden kommer att se ut och vad som 
kommer att krävas av gruppen men det gäller då trots detta att som ledare försöka vara så 
konkret och tydlig som möjligt om det man vet och vad som gäller och förväntas av 
medarbetarna just nu och framöver. Lyckas detta innebär det att medarbetarna ges 
referensramar att förhålla sig till och utgå ifrån vilket kan skapa en starkare känsla av 
stabilitet och trygghet, osäkerheten till trots. ”Jag tror man behöver vara ganska så 
konkret och man behöver nog tänka igenom som ledare vilket beteende är det jag faktiskt 
vill ha utav dom här personerna, så att människor har nånting att förhålla sig till”. 
(Förändringskonsult) 
 
Ledarskap i förändring ställer krav på ledarens förmåga att kunna växla mellan olika 
roller utifrån behov, individ och situation. Att vid vissa situationer vara extremt tydlig 
och kunna ”peka med hela handen”, för att i en annan situation vara den förebild som 
beskriver och agerar i linje med visionen om framtiden och i ett tredje sammanhang agera 
bollplank till sina medarbetare genom att coacha dem kring deras situation och 
utmaningar. Denna komplexitet och dessa olika roller behöver alltså kunna kombineras 
och bäras av en och samma ledare. ”Det ställer ju väldigt stora krav på ledare och det 
kräver ju styrning, man måste va väldigt bestämd tror jag. Om man både är chef, ledare 
och coach så behöver man verkligen använda sig av alla dom tre rollerna.” 
(Förändringskonsult) 
 
För att klara av alla dessa komplexa krav och roller under den pressade situation som 
ledaren själv ofta befinner sig i behöver ledaren i sin tur uppleva ett liknande ledarskap 
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och stöd från sina chefer. Ett sådant stöd behövs som plattform för ledarens egen trygghet 
och är därmed avgörande för framgången i denna del av förändringsarbetet.  
 

Ledaregenskaper och ledarförmågor vid förändring. 
Eftersom en stor del av framgången i förändringsledarskapet baseras på en förståelse för 
och en förmåga att sätta sig in i medarbetarnas situation blir det naturligt att en empatisk 
förmåga och ett intresse för andra människor är nyttiga och viktiga faktorer för att 
framgångsrikt kunna leda i förändring. En annan avgörande del av ledarskapet vid 
förändring är ledarens förmåga till kommunikation. 
  

”Förmågan till metaforer, förmågan att förmedla bilder och att skapa 
sammanhang tror jag är viktig i förändringssituation. för att på det sättet skapa 
mening och sammanhang. Jag tror att det är det viktigaste. Därför är vissa chefer 
bättre i förändringssituationer än andra.” (Gruppchef) 

 
Det är också viktigt att ledaren är lyhörd och har förmågan och intresset att kontinuerligt 
ge och ta emot feedback från sina medarbetare. Detta för att såväl ledare som 
medarbetare, vid en konkret förändringssituation, ska betrakta feedback och dialog som 
ett, sedan tidigare, naturligt inslag i verksamhetens vardag. En annan aspekt som 
framträder är vikten av att ledaren har en självbild och förmåga som ger förutsättning att 
leda verksamheten långsiktigt och hållbart. Med detta avses att ledaren har ett långsiktigt 
perspektiv under förändringsprocessen med fokus på vad som gynnar verksamheten, 
organisationen och gruppen på längre sikt. Detta är ofta svårt att uppnå eller stimulera 
eftersom det knappast på ett tydligt sätt kommer härledas till just den specifika ledarens 
insats i just den specifika processen. Eftersom incitamenten för ledarna dessutom 
generellt uppfattas som kortsiktiga ställer detta således förändrade krav på att 
incitamentstrukturerna kan uppmärksamma och belöna även ett långsiktigt 
förhållningssätt. 
 

”Frågan man borde ställa sig är ju att min uppgift och det jag skulle kunna vara 
stolt över är att jag ser när jag lämnat enheten eller företaget, att det blomstrar och 
blir ännu starkare för att jag har skapat en bra grund.” (Enhetschef) 

 
Om ledaren under förändringsprocessen dessutom kan agera på ett öppet sätt och med en 
så prestigelös inställning som möjligt, genom att till exempel våga erkänna sina egna 
misstag och felbedömningar, så bjuder ledaren in medarbetarna och gruppen i ett öppet 
klimat där det måste vara tillåtet att göra misstag, så länge initiativen och viljan finns där. 
En positiv attityd till förändringen med en utpräglad anpassningsförmåga och utpräglad 
flexibel inställning används ofta som stereotyper och blir lätt ”floskler” i 
ledarskapsbeskrivningar men framställs likväl som nödvändiga egenskaper och attityder i 
förändringsarbetet. 
 
Av alla dessa egenskaper, attityder och förmågor framträder att de flesta av dessa i mångt 
och mycket bygger på att ledaren vågar vara modig. Detta mod i ledarskapet krävs 
egentligen på alla nivåer i organisationen men behovet framträder tydligast och mest 
konkret, i förändringssituationer, hos ledare på mellanchefsnivå. 
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”Det är dom som måste vara modigast, därför att det krävs inte lika mycket mod 
att sitta med årsredovisningar och siffror på högsta nivå och ta beslut om 
rationaliseringar därför du behöver ju aldrig möta dom människor som det 
drabbar, medan som gruppchef måste du ju möta sorgen, ilskan och det kraschade 
livet.” (Enhetschef) 

 
Detta mod kan utvecklas och stärkas genom erfarenheter och exempelvis 
kommunikationsträning eller inspirationsträning träning. Genom att som ledare försöka 
vara medveten om sina egna styrkor, tillkortakommanden och drivkrafter kan man skapa 
en trygghet som ger förutsättningar till större mod och ett mer prestigelöst agerande. Det 
är i sammanhanget också viktigt att som ledare vara insatt och medveten om de 
reaktioner och de processer som pågår i människor under förändringsprocesser. Sådan 
kunskap gör det lättare att förstå reaktioner, möta behov och känna en större trygghet och 
mod i sitt ledarskap. Kombinationen av teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och 
träning ger goda förutsättningar att vara denna trygga och modiga ledare som kan lotsa 
medarbetarna genom förändringsprocessen med bibehållet fokus på verksamhetens 
behov, såväl på kort som på lång sikt.  
 
Individens förhållningssätt 
Hur individen upplever, hanterar och reagerar på en förändringssituation påverkas av hur 
förändringen genomförs och dessa reaktioner påverkar i sin tur hur genomförandet av 
förändringsprocessen fortskrider. Nedan åskådliggörs några nyckelfaktorer som inverkar 
på individens hantering och upplevelse av en förändringsprocess. De fem underteman 
som framträder inom detta huvudtema är; Bakgrundsfaktorer, Transition, 
Identifikation/lojalitet, Trygghetsfaktorer samt Lärande.  
 
 Bakgrundsfaktorer. 
Hur man som individ upplever och hanterar en förändring i sina arbetsvillkor kan te sig 
olika beroende på en rad faktorer. Inom dessa ryms dennes attityd till förändringen, dess 
inneboende egenskaper, dess relation till yrket och arbetsplatsen men också individens 
ålder och livssituationen utanför arbetsplatsen påverkar. ”Alltså det finns ju tre saker, 
men det ena är identiteten, det andra är livssituation och det tredje är ju förmågan att 
omvärdera sej själv” (Gruppchef) 
 
 Individens rådande livssituation utanför arbetet kan spela en viktig roll i hur individen 
hanterar en förändring emotionellt och psykologiskt. För en individ som är 
familjeförsörjare och till exempel har stora lån på ett hus torde ett befarat inkomstbortfall 
framstå som mer dramatiskt än för en ensamstående person med låga omkostnader eller 
någon med vuxna barn som ändå planerat något annat för framtiden. 
 

”Om man plötsligt har köpt ett nytt hus och fått småbarn och liksom börjat nånting. 
Startat nånting och så får man sparken mitt i allt det där. Eller om man har vuxna 
barn som har flyttat hemifrån och man har börjat fundera på om man kanske ska 
göra nånting annat med sitt liv. Det är vitt skilda livssituationer.” (Gruppchef) 
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En annan faktor som påverkar individens sätt att reagera på och hantera en 
arbetslivsförändring är individens ”emotionella bagage”. Människor som har tidigare 
erfarenhet av konstruktiv krisbearbetning står bättre rustade än individer som bär med sig 
spåren av obearbetade kriser i det förflutna. Förekomsten av privata positiva sociala 
strukturer som en stöttande familj eller hjälpsamma och förstående vänner, är också en 
viktig del i hur pass rustad individen står inför att hantera situationen. Saknas dessa blir 
ett ökat stöd inom organisationen av än större vikt. ”En del människor har mer i bagaget 
än andra. En del människor har handskats med sina kriser fortlöpande. Andra har lagt 
dom på hög och sen kommer allt på en gång. Det är väldigt individuellt.” (Gruppchef) 
 
Ålder framstår som en faktor som hos individen påverkar förändringsbenägenhet. Yngre 
medarbetare har lättare att se förändringar som en del av det normala och i viss mån 
också som något i sig önskvärt. Dessutom har yngre vanligen en färskare utbildning och 
en kunskap som ofta efterfrågas i förändringssammanhang. De äldre drabbas i större 
utsträckning av upplevelsen att deras kompetens, som byggts upp under ett långt yrkesliv, 
plötsligt förklaras föråldrad och icke efterfrågad. Detta i kombination med att äldre ofta i 
högre grad investerat sin lojalitet i organisationen och kopplat sin identitet till sitt yrke 
och arbetsplats kan göra äldre medarbetare särskilt känsliga för förändringar. 
  
Förståelsen för att en organisationsförändring ställer krav på att även människorna i 
organisationen måste genomgå en förändring öppnar dörren för en rad frågor, val och 
strategier som sammantaget spelar en avgörande roll i på vilket sätt processen fortskrider. 
Särskilt med hänseende till att den enskilde medarbetaren i normalfallet inte har valt 
förändringen själv, bli det av yttersta vikt att denne på individnivå förstår nödvändigheten 
av förändringen. Med utgångspunkt i en sådan förståelse har individen en möjlighet att 
med stöd, skapa sig en roll och ett individuellt syfte i en annars ofta förvirrande situation. 
”Det är jätteviktigt att man har en väldigt ordentlig och genomarbetad 
förändringsprocess, men så tror jag också att det är extremt viktig att man har en insikt 
om dom psykologiska, om dom mänskliga processerna”.(Förändringskonsult) 
 
 Transition. 
En förändring kan komma plötsligt eller rent praktiskt genomföras snabbt vilket också 
ofta premieras i ett konkurrensdrivet arbetsklimat. Den tid det tar för individen att 
förändra invanda tankebanor, arbetssätt, kanske ompröva sin roll i en organisation eller 
att förbereda sig för att lämna den, tar vanligtvis betydligt längre tid. För att benämna den 
inre psykologiska process som individen genomgår för att hantera och anpassa sig till en 
förändring används här begreppet transition. ”Själva processen som sätts igång den är ju 
så mycket större än själva förändringen, om man då säger att man skiljer på Change och 
transition,” (Förändringskonsult) 
 
I planeringen av förändringar i organisationer finns en risk att den tid och de insatser som 
är nödvändiga för transitionen inte tas med i beräkningarna. Ett sådant misstag skapar lätt 
frustration hos såväl medarbetare som ledning då människor riskerar att fara illa och 
förändringsprocessen inte fortskrider som planerat. I den informationsstrategi som 
utformas inför förändringen bör ingå att upplysa involverade medarbetare och chefer om 
vad transition innebär genom att förklara de mekanismer som kan aktiveras i samband 
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med avslutet, den neutrala fasen och den nya början. Detta för att hjälpa människor att 
känna igen sig i sina reaktioner under de olika faserna och på så sätt betrakta dessa 
reaktioner som naturliga och därmed mindre hotfulla. ”Steg nummer ett är att prata om 
det här med transitions, vad det är för nånting, vad händer egentligen, vad är ett avslut, 
vad är en neutral zon, vad är den nya början.” (Förändringskonsult) 
 
Det grundläggande är att skapa en förståelse för att förändringen inte kan få avsedd effekt 
förrän människorna i organisationen själva har hunnit ta sig igenom sin egen 
psykologiska förändringsprocess. Utan denna förståelse och hantering av 
transitionsprocesserna, blir resultatet ofta en än mer utdragen och dessutom mer 
smärtsam förändringsprocess än vad som annars varit fallet. 
 

”Hanterar man inte dom här liksom mera mänskliga reaktionerna så dränerar man 
så mycket energi  från arbetet och människor blir helt slut efter ett tag. Det kan ha 
så många negativa konsekvenser. (... )gamla vänner och kollegor går i luven på 
varann och det är misstro och misstänksamhet.” (Förändringskonsult) 

 
En av intervjupersonerna jämför den psykologiska process som äger rum hos en 
involverad medarbetare i samband med en förändringsprocess, med den process någon 
som gifter sig genomgår. Själva ögonblicket då paret förklaras för man och hustru tar 
endast någon minut och kan jämföras med själva förändringen i en organisation. 
Planeringen innan bröllopet och de processer som måste till innan paret finner sig i sina 
nya roller och upplever dessa som det nya normala tar dock betydligt längre tid och 
jämförs här med transitionen. 
 

”När prästen eller vigselförättaren säger att härmed förklarar jag er för man och 
hustru, då sker förändringen, i exakt det momentet. Men själva giftermålet är en 
lång jädrans process (…) det är ju en ganska omfattande process då  innan man 
verkligen landat i den nya rollen.” (Förändringskonsult)   

 
 Identifikation / Lojalitet. 
En faktor som påverkar individens reaktion på en organisationsförändring är i vilken grad 
och på vilket sätt denne personligen identifierar sig med en organisation och kanske även 
med en specifik roll/yrke inom den samma. För en person som byggt upp en betydande 
del av sin identitet utifrån sin yrkesroll i en specifik organisation blir en förestående 
förändring mer hotfull än för en person som ”bara gör sitt jobb” och som har sin 
huvudsakliga identifikation någon annanstans, som till exempel i föräldraskap. Ju djupare 
en person identifierar sig med sitt arbete desto mer omvälvande upplevs den kommande 
förändringen. Under sådana omständigheter kan en förändring leda till en personlig kris 
som inte längre är avgränsad till enbart arbetslivet. 

 
”En del identifierar sig ju med fotograf till exempel (...) Medan andra människor 
kanske inte alls identifierar sig med sitt jobb utan identifikationen är nån 
annanstans (…), den processen är alltid svår för dom som faktiskt måste omvärdera 
sin identitet, inte bara det man jobbar med utan hela sin existens.” (Gruppchef) 
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Flera av intervjupersonerna beskriver att en alltför djupgående identifikation med sitt 
yrke och organisation är mycket riskabelt i en tid av allt tätare förändringar inom 
arbetslivet. Organisationer behöver vara flexibla för att kunna verka gentemot en omvärld 
där efterfrågan, konsumtionsmönster och spelregler är stadda i snabb förändring. Detta 
innebär att såväl storleken på organisationen som de yrkesroller som ryms i den kan 
komma att förändras.  Yrken och färdigheter som tidigare spelade nyckelroller i 
verksamheten kan försvinna då ny teknik möjliggör enklare förfaranden och 
sammanslagningar av arbetsuppgifter. Detta kan innebära en drastisk förändring för de 
medarbetare som bär en stark identifikation till en viss yrkesroll.  

 
”Människornas identitet som redigerare, som fotografer, att det är ett eget yrke i sig 
(…)dom har varit oerhört behövda och uppskattade i företaget, så det är klart att 
deras identitet som yrkespersoner hänger mycket vid det här yrket. Så det är ju den 
vi sticker hål på.” (Enhetschef) 

 
Ett par av intervjupersonerna i chefsposition föreslår alternativa identifikationsformer för 
att ersätta den uttalat riskabla yrkesidentifikationen. Man förordar ett rikt privatliv och att 
man försöker identifiera sig mer som människa än som yrkesperson. Föräldraskap 
föreslås som ett exempel på en primär identifikation som skulle kunna avlasta synen på 
yrkesrollen och förminska denna till en uppgiftsbaserad försörjningsaktivitet. Man säger 
sig önska att medarbetare i betydlig större utsträckning skulle förmå att frikoppla sin 
självkänsla från sin yrkesroll. Att de skulle kunna betrakta en utveckling som innebär att 
yrkesroller och organisationsstrukturer förändras som något naturlig och som inte har 
med deras person att göra. 
 

”Att man kommer ihåg i sånna här situationer att det är bara ett jobb (…) Det är 
ett företag där yrkesroller förändras, där tekniken hela tiden medför nya 
yrkesroller, nya sätt att jobba och det har inte med mig som min person att göra 
utan det är, en naturlig företagsutveckling.” (Enhetschef) 

 
En chef menar att medarbetare som inte går in för sitt arbete med själ och hjärta i själva 
verket är att föredra ur prestationssynpunkt. 
 

”Och jag tycker också att dom människorna som inte har så mycket känslor 
investerade i ´sitt jobb eller i sin yrkesroll också är bättre, presterar bättre. Man  
kan ha en annan helikoptersyn och man är inte så inne med personliga agendor 
hela tiden utan man kan jobba för företagets bästa.” (Enhetschef) 

 
En lägre grad av identifikation med organisationen från medarbetare har dock sitt pris. En 
svagare identifikation medför också en minskad grad av lojalitet gentemot 
organisationen. Om medarbetare ska sträva efter att i mindre utsträckning införliva 
organisationens värderingar och kultur med sig själv torde också dennes vilja och 
ambition att ställa upp extra och vara organisationen trogen urholkas. En intervjuperson 
beskriver det som att medarbetare i ett sådant läge upplever sig mer som en inhyrd 
konsult än en del av organisationen och då också agerar därefter. Organisationen får 
svårare att knyta medarbetare och nyckelpersoner till sig och riskerar att mista sitt 
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intellektuella kapital. ”Du tappar ju liksom ditt intellektuella kapital. Det tar dom ju med 
sej. Du tappar ju hela deras kunnande, deras nätverk, deras…deras lojalitet.” 
(Förändringskonsult) 
 
Ett speciellt slag av identifikation gentemot sin yrkesroll kan sägas förekomma i samband 
med yrkesslag som tenderar att innefatta ett mått av idealism. Ett exempel på detta är 
sjukvården där de yrkesetiska värderingarna och upplevelsen av att ansvara för patientens 
hälsa kan prioriteras framför organisatoriska förändringar ämnade att öka effektivitet och 
lönsamhet. Ett liknande förhållningssätt kan tillskrivas journalistkåren. Journalister kan 
på ett liknande sätt drivas av ett, med individen integrerat, kall att söka sanningar och 
skapa goda reportage som prioriteras framför företagets ekonomiska framgång. I dessa 
fall blir den egna identifikationen med yrkesrollen viktigare än lojaliteten till företaget 
varvid dessa individer bli svårare att motivera till förändringar i företagets namn. 
Speciellt problematiskt blir det om den idé om yrkesuppdragets natur, som driver dessa 
individer, hotas i samband med förändringen. 

 
”När man är lojal mot en identitet till företaget, då kanske man uppfattar om en 
förändring som genomförs går stick i stäv mot mina värderingar och mina ideal. 
Då är det jättesvårt att vara lojal mot förändringen och då börjar man motarbeta, 
obstruera och kanske till och med sabotera.” (Förändringskonsult) 

  
 Trygghetsfaktorer. 
En allvarlig konsekvens som ofta drabbar individen vid förändringsprocesser är känslan 
av otrygghet. Att hamna i en situation där man vet att arbetsplatsen kommer att förändras 
och att tjänster kommer att försvinna gör många människor oroliga. Speciellt 
problematisk blir situationen om informationen är oklar eller motsägelsefull. Individen 
kan ha svårt att skapa sig en realistisk bild av situationen och vara mottaglig för 
mardrömsscenarion och ryktesbildningar. En reaktion på känslan av otrygghet kan bli att 
medarbetare kämpar för att hålla sig kvar i det gamla kända sättet att arbeta. Man 
motsätter sig och ibland även aktivt motarbetar de förändringar man kommer i kontakt 
med.  En sådan reaktion från medarbetare försvårar och försenar den planerade 
förändringsprocessen och kan in vissa fall sabotera den helt. Otrygga medarbetare 
riskerar att bli förändringsovilliga medarbetare.  
 

”Och det finns massor av exempel på organisationer där allting bara fortsätter att 
bli precis så som det var från början trots att man rent organisatorisk har gjort 
vissa förändringar (…) för människor vill gå tillbaka till det som var en gång i 
tiden.” (Förändringskonsult) 

 
En viktig del i att skapa trygghet för den enskilde medarbetaren är att det finns ett tydligt 
och tillgängligt ledarskap. Att veta vem som är ens närmaste chef och att kunna vända sig 
till denne med frågor och funderingar är en viktig tillgång för den anställde när den finns, 
och en allvarlig brist när den saknas. Speciellt när roller och befattningar förändras inom 
ramen för en organisationsförändring kan otydliga ledarskapsstrukturer bli ett resultat. 
”Jättemånga medarbetare vet inte ens vem som är ens chef och vart ska jag då gå 
nånstans med mitt problem, man kanske får hålla på i flera timmar för att ta reda på vart 
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ska jag gå nånstans.” (Enhetschef) 
 
Att sörja för att medarbetare känner sig som trygga individer i tider av fortlöpande 
förändringsprocesser beskriv av intervjupersonerna som starkt problematiskt. Just för att 
trygghet lätt associeras med någon form av igenkännande uppstår lätt en motsättning när 
man diskuterar möjligheten att bygga in trygghetsfrämjande insatser i själva 
förändringsprocesserna. En intervjuperson föreslår att man skapar en certifierad procedur 
som kan ge en möjlighet till igenkänning i hur själva processen går till vid upprepade 
förändringar, även om själva förändringen är ny från gång till annan. På så sätt skulle 
man även vinna en sorts kvalitetssäkring av förändringsprocessen då denna indelas i 
etapper med mål som måste uppfyllas innan nästa etapp tillåts börja. Att man tar sig från 
en punkt till en annan, men måste genomgå vissa målsnören innan processen får fortsätta 
till nästa punkt.  
 

”Alltså man känner igen sig från förändring till förändring. Det skapar säkert 
också trygghet för man känner igenkänning liksom...ja men det här har jag varit 
med om förut. (…)Så nån typ av modeller eller verktyg som ger igenkänning tror 
jag skulle ge en trygghet.” (Enhetschef) 

 
 Lärande.  
En individuell förutsättning som framstår som central vid förändringar på arbetsplatsen är 
förmågan att lära nytt. Varje förändring innebär nya utmaningar för individen. Det kan 
exempelvis handla om att lära sig hantera större ansvar, lära sig en ny roll eller lära sig att 
hantera nya tekniska system. Ju mer föränderligt arbetslivet blir desto större krav ställs på 
medarbetarnas förmåga till inlärning och att lära om. Sammanslagning av tjänster innebär 
nya arbetsuppgifter och gamla arbetsuppgifterna kanske ska utföras med hjälp av nya 
tekniska system. För att kunna lära sig att hantera dessa nya arbetsuppgifter och system 
behöver den individuelle medarbetaren utbildning så väl som tid. Denna aspekt av den 
mänskliga faktorn förbises ofta när systemen utformas och implementeras. ”All den här 
utvecklingen gör att det ställs helt nya krav på oss som medarbetare att hänga med i den 
här utvecklingen (…) och jag tror att det blir mer och mer komplext än vad det är idag.” 
(Enhetschef) 
 
Ofta levereras bristfälliga system som på grund av en allt för hårt driven utvecklingstakt 
inte fungerar som det är tänkt och håller en allt för låg driftsäkerhet. Detta i kombination 
med att de medarbetare som ska arbeta med systemen inte får tillräckligt med tid och 
utbildning, skapar allvarliga arbetsmiljöproblem. Exempelvis att arbeta med en 
direktsändning och inte kunna lita på att tekniken fungerar som den ska kan ge upphov 
till svår stress hos medarbetare. Problemen finns också inom de mer administrativa 
funktionerna. Även där är arbetet baserat på IT-tekniska systemlösningar som kan ge 
upphov till en ohälsosam arbetsmiljö då brister föreligger. 
 

”Dom som jobbar i administration, ekonomi och sånna här saker, dom upplever 
det som otroligt jobbigt med dom olika datasystemen vi har som inte pratar med 
varandra plus att dom inte funkar va. Och det är det största arbetsmiljöproblemet 
just nu” (Medarbetare) 
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Även i de fall systemen håller måtten kan den individuelle medarbetaren drabbas av en 
stressande och svår omställningssituation i de fall då orimliga krav ställs. Dessa kan bero 
på att förkunskapskraven är för lågt ställda eller att tillräcklig tid och handledning inte 
tillhandahålls av organisationen. 
 

”Och det här sitter ju människor med hela tiden och är så otroligt beroende av 
dom här systemen och vi har inte säkerställt utbildningsfasen, vi har inte sett till 
att människor har den utbildning dom behöver för att kunna jobba med dom här 
systemen.” (Enhetschef) 

 
D i s k u s s i o n 

 
Syftet med denna studie var att, ur ett psykologiskt perspektiv, undersöka vilka faktorer som 
är avgörande när det gäller att genomföra förändringsprocesser i organisationer på ett 
humant och ändamålsenligt sätt. De tre huvudteman som framträdde ur analysen; 
organisationen förändringsstrategier, förändringsledarskap och individens förhållningssätt, 
är intimt integrerade men bör också ses som olika perspektiv utifrån vilka frågeställningen 
kan studeras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Förändringsinitiativ                                                                        Förändringsinitiativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Organisationsstruktur: Flöden av förändringsinitiativ och kommunikation 
Utifrån analysen av materialet framträdde ett förhållande mellan huvudteman som 
åskådliggörs i figuren ovan. Pilarna i mitten av figuren symboliserar möjliga 
kommunikationsvägar i organisationen där ledarfunktionen utgör ett gränssnitt och en 
förmedlande länk mellan organisationens ledning och dess medarbetare. Den yttre cirkeln 
representerar förändringsinitiativens riktning. Pilen som visar en rörelse som börjar på 
ledningsnivå och rör sig mot individen representerar en ”planned approach” där förändring 
drivs utifrån en ”top-down” strategi (Todnem, 2005). Pilen som börjar på individnivå och 
rör sig uppåt mot ledningsnivån representerar en ”emergent approach” där förändringar 
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tränger fram från basnivån i en lärande organisation (Bamford & Forrester,  2003). För 
överskådlighetens skull diskuteras nedan varje tema till en början för sig för att sedan 
sammanföras i en avslutande diskussion.  
 
Organisationens förändringsstrategier 
Todnem (2005) delar upp organisationers förändringsstrategier i de två breda huvudfårorna 
”planned approach och ”emergent approach”. Resultatet i föreliggande studie uppvisar 
inslag av båda dessa grundstrategier som föreslagna vägar till en förändringsprocess 
genomförande. Tydligt är dock att det från ledningshåll i den studerade organisationen är ett 
tänkande som överensstämmer med ”planned approach” som dominerar.  Resonemangen 
fokuserade på möjligheter och problem med att kommunicera och implementera ledningens 
förändringsagenda och visioner neråt i organisationen. Delaktighet togs ofta upp som ett 
viktigt inslag i förändringsprocessen men då mer som ett verktyg för att motivera 
medarbetare att anamma ledningens målbild än som en möjlighet att driva 
förändringsinitiativ nerifrån och upp.  
 
Kommunikationens vitala roll vid förändringar för att göra organisationens målbild känd 
och begriplig betonas i resultatet. Att man från ledningens håll lyckas kommunicera vilken 
förändring som ska göras, på vilket sätt den ska genomföras och varför, är avgörande för 
processens fortskridande. Om inte medarbetarna ute i organisationen har en förståelse för 
de initierade åtgärderna och en känsla av att dessa är nödvändiga är risken stor att det 
uppstår ett förtroendeglapp och osäkerhet. Detta överensstämmer med de slutsatser Näswall, 
et al. (2003) kommit fram till, då de gör gällande att bristen på kommunikation kan skapa 
spekulationer, otrygghet och farhågor som i slutändan kan leda till skadlig stress. Resultatet 
ger att det är viktig att skilja på kommunikation och information. Ahrenfelt (2001) definierar 
kommunikation som en flervägsprocess och en dialog till skillnad från informationens 
monolog. Vår studie visar att endast information inte är tillräckligt. Istället krävs en 
kontinuerlig och ärlig kommunikation under hela processen som tillåter medarbetare att 
komma med frågor och åsikter. Detta styrks av Schweigher och Denisis (1991) studie som 
visade att anställda som under en förändringsprocess hade mottagit löpande information och 
haft tillgång till en öppen telefonlinje till ledningen under hela processen uppvisade höge 
arbetstillfredsställes och lojalitet gentemot organisationen än en kontrollgrupp under 
liknande omständigheter som inte hade haft dessa tillgångar. Ett välfungerande 
kommunikationsflöde skapar också möjligheten att involvera medarbetare i processen. 
 
Vikten av att involvera medarbetare i förändringsprocesser betonades av respondenterna 
som ett sätt att motivera människor till aktivt deltagande och att på så uppnå en smidigare 
och mer självgående process. Det är även ett sätt att få tillgång till den kunskap som finns 
ute i organisationen som då kan bidra till en mer kvalitativ beslutsprocess. Dock bör man 
överväga i vilka situationer det är konstruktivt att engagera medarbetare i planerings och 
beslutsprocesser och vilka fall det inte är det. Ur resultatet framgår att det i de allra flesta fall 
är fördelaktig att sträva efter att alla inblandade i förändringen delar ägarskapet om de 
uppsatta målen. Detta stämmer i huvudsak överens med Meyer och Stensakers (2006) syn. 
De menar att delaktighet visst ofta kan bidra till bättre beslut och en smidigare process men 
att det i vissa situationer kan få motsatt effekt. Dels tar en delaktighetsprocess resurser i 
anspråk som kan påverka den dagliga verksamheten negativt. Denna effekt går dock att 
parera om man är medveten om den. Allvarligare är om medarbetare uppmuntras till 
delaktighet och engagemang men sedan upplever att deras insats inte gjort någon skillnad 
eller uppskattats. Detta kan leda till ett växande motstånd till förändringen och en ökad 
misstro gentemot organisationen i stället för den avsedda positiva effekten ( Meyer & 
Stensaker, 2006). 
 
En viktig faktor som organisationsledningar, enligt resultatet, inte tar tillräcklig hänsyn till är 
de inre psykologiska processer som initieras när en människa står inför en förändring. Karp 
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(2005) menar att många förändringsprocesser går i stöpet på grunda av att man i teori och 
praktik utgår från antagandet om den ”rationella människan” som när den presenteras för 
nya möjligheter och nödvändigheter går med på förändring. Ur resultatet framstår 
nödvändigheten av att se involverade medarbetarna som emotionella människor. Människor 
med behov av att sörja det gamla och få tid och stöd för att växa in i den nya rollen. 
Konsulterna i studien beskrev denna process med hjälp av Bridges (2002) modell. 
Modellen beskriver tre faser som människor går igenom under en förändring; avslutet, den 
neutrala fasen och den nya början. Denna modell är även mycket lik Perlman och Takacs 
förändringsmodell (1990 refererat i Kanter, 1992). Konsulterna angav själva Bridges som 
källa till deras syn på den så kallade transitionsprocessen vilket förklarar att denna del av 
resultatet är oerhört samstämmigt med teorin.  
 
Relaterat till de två modellerna ”planned approach” och ”emergent approach” (Bamford 
& Forrester, 2003; Kanter et al., 1992; Luecke, 2003 i Todnem, 2005 ) uppvisar 
respondenterna en intressant ambivalens. I synnerhet gäller detta respondenterna i höga 
positioner inom organisationen. Ambivalensen består i att man tar för givet och utgår 
ifrån att den kontroll och toppstyrning som associeras med ”planned approach” måste 
finnas, medan man också önskar och eftersträvar den flexibla och lärande organisation 
som enligt teorin kräver en ”emergent approach”. För att en organisation ska kunna vara 
verkligt flexibel måste enligt Kanter, et al. (1992) ansvaret för organisationsförändringar 
delegeras nedåt i organisationen till de nivåer där behovet upptäcks. När förutsättningarna 
i omvärlden förändras snabbt finns inte tid för den tröghet det innebär att den högsta 
ledningen ska sätta sig in i situationen för att sedan planera och implementera 
förändringen. Förändringsinitiativ på alla nivåer måste vara en naturlig del av 
verksamheten i en organisation som vill vara i fas med sin omvärld, och denna 
organisation måste vara uppbyggd av människor som fortlöpande läser av och har mandat 
att reagerar på interna och externa förhållanden (Luecke, 2003 i Todnam, 2005). I teorin 
finns alltså inget stöd för att det vore möjligt att kombinera en toppstyrd organisation där 
den högsta ledningen har bibehållen kontroll, med en smidig och flexibel organisation 
som mycket snabbt förmår reagera och omforma sig efter omständigheterna. Möjligen 
skulle olika strategier kunna användas i olika delar av organisationen. Man skulle 
exempelvis kunna tänka sig en ”emergent approach”struktur för de delar av 
organisationen som är beroende av en snabb teknisk utveckling (medlen), men behålla ett 
”planned approach”perspektiv när det gäller att genomföra det av styrelsen dikterade 
uppdraget (ändamålet). 
 
Förändringsledarskap 
Att identifiera och prioritera vissa egenskaper och förmågor som en ledare bör besitta för 
att lyckas i sitt ledarskap under förändring är en viktig men komplicerad uppgift. Likväl 
framträdde ett antal egenskaper och förmågor ur det bearbetade materialet som särskilt 
avgörande vid ledarskap under förändring. Ett exempel på en sådan egenskap som utgör 
en grundläggande plattform för de flesta andra nyckelegenskaperna vid 
förändringsledarskap var förändringsledarens grad av mod. Detta resultat styrks av 
Furnham (2002) som hävdar att mod är en av de främsta tillgångarna som en 
förändringsledare behöver besitta. Av särskild betydelse är det interpersonella modet 
vilket fokuserar på ledarens förmåga att våga möta starka känslor från sina medarbetare, 
att säga det som behöver sägas men även att kunna visa medkänsla när så behövs. En 
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kombination av empatisk förmåga å ena sidan och fasthet i beslut och handling å andra 
sidan, framhävs som nödvändig, framför allt gällande chefer på mellannivå som utsätts 
för krav och förväntningar från såväl överordnade som underställda. Att en ledare är 
prestigelös nog att kunna erkänna felbedömningar och misslyckanden är också en 
förmåga som underlättar en öppen och konstruktiv process.  Furnham (2002) kallar det 
modet att misslyckas vilket är en tillgång som bidrar till förändringsledarens trovärdighet,  
handlingsfrihet och initiativförmåga.  
 
Att kunna känna in sina medarbetare och skapa relationer byggda på förtroende, tillit och 
empati framstår följaktligen som nödvändiga ledaregenskaper men är inte tillräckligt. 
Förmåga att fokusera på målet och att i lägen då processen avstannat kunna gå in och 
”peka med hela handen” framhålls också som nödvändig. Relaterat till Fiedlers 
”contingency model” (Forsyth, 2006) visar resultatet att den framgångsrike 
förändringsledaren behöver tillämpa en kombination av relationsorienterat ledarskap och 
uppgiftsorienterat ledarskap. Vikten av att fokusera på målet med förändringsprocessen 
samt att upprätthålla den vardagliga verksamheten under en förändringsprocess indikerar 
behovet av den uppgiftsorienterade ledarstilen. Samtidigt framstår behovet av den 
relationsorienterade ledarstilen utifrån nödvändigheten att under förändringsprocessen 
skapa en tät och frekvent dialog med medarbetarna, förmedla budskap och individanpassa 
kommunikation och ledarskap i så stor mån som möjligt. Enligt Fiedlers teori föredrar de 
allra flesta ledare den ena av dessa ledarstilar framför den andra (Forsyth, 2006), vilket 
ger att det inte är realistiskt att förvänta sig en perfekt avvägning dessa ledarstilar emellan 
inom en och samma ledare. Inför frågan om vilken ledarstil som bör prioriteras i en 
förändringssituation framstår den relationsorienterade ledarstilen som varande den allra 
viktigaste. Detta eftersom fokus i förändringsledarskapet enligt resultatet ligger på 
ledarens förmåga att skapa relationer och delaktighet som skapar trygghet för 
medarbetarna under förändringsprocessen samt en utpräglad förmåga att kommunicera 
och förmedla bilder och visioner. Om inte fokus under förändringsprocessen ligger på 
den relationsorienterade stilen indikerar resultatet att förändringsledaren knappast 
kommer bli framgångsrik med sitt uppdrag i sin viktiga roll under förändringsprocessen. 
Under en förändringsprocess behövs således de bägge ledarstilarna men fokus och 
tonvikten bör ligga på den relationsorienterade. 
 
Bilden av den framgångsrike förändringsledaren som framträder ur resultatet har mycket 
gemensamt med de fyra kriterier som ligger till grund för det transformativa ledarskapet 
(Bass, et al., 2003). Respondenterna efterlyser ledare som ifrågasätter gamla antaganden, 
förmår inspirera och motivera medarbetare samt måla upp attraktiva bilder av framtida 
mål, samtidigt som han/hon förmår lyssna och skapa individuella relationer. Dessutom 
uttrycks att dessa ledare behövs utigenom hela organisationen från gruppnivå till 
ledningsnivå. I studien var respondenterna fria att uttrycka idealiserade önskemål utan att 
behöv förhålla sig inom de resursramar som annars begränsar verksamheten.  Troligt är 
att detta bidragit till en idealbild av förändringsledare, som har stor samstämmighet med 
teorin kring det transformativa ledarskapet. Utifrån ett mer pragmatiskt perspektiv 
uppstår frågan om det är realistiskt att eftersträva ett transformativt ledarskap på alla 
dessa nivåer med tanke på de krav det ställer på ledaren. Speciellt med tanke på att 
många av de ledare som får i uppdrag att genomdriva en förändring inom sin avdelning, i 
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första hand har yrkeskompetens inom avdelningens verksamhetsområde , snarare än i 
ledarskap som sådant. Senge et al. (1999) menar att en hållbar förändring innebär att man 
förmår förändra själva tankesättet hos organisationens medlemmar och uppmuntra till 
förändring och nyskapande. Detta är utifrån Bass definition just vad den transformativa 
ledaren förmår till skillnad från den renodlat transaktionella ledaren. Det transformativa 
ledarskapets tillämpning torde dock samtidigt innebära en del risker, såväl för 
organisationen som för dess medarbetare. Vid tillämpningen baseras många av 
framgångsfaktorerna på den enskilde ledarens personliga inflytande och påverkan, vilket 
borde kunna innebära en sårbarhet om den enskilde ledaren lämnar sin befattning och roll 
av någon anledning. Kan den karismatiske ledarens beteende övertas eller upprätthållas av 
någon annan eller rasar den aktuella delen av organisationen samman då ledaren lämnar? 
Förmågan att inspirera och få medarbetarna att följa ledarens visioner innebär endast en 
framgång om ledarens vision och målsättning överensstämmer med organisationens visioner 
och målsättningar. Den karismatiske ledaren, genom det transformativa ledarskapet, befinner 
sig sålunda i en delikat balansroll mellan en framgångsrik förändringsinsats å ena sidan och 
manipulation av sin omgivning å andra sidan. En manipulation som i så fall skulle kunna 
bygga en kortsiktig framgång baserad på den egna närvaron, snarare än en långsiktigt 
hållbar plattform för förändringsarbete. Ur det perspektivet uppstår en risk att det 
transformativa ledarskapet, om det missbrukas, skulle kunna utgöra en form av personkult 
och bedrägeri snarare än en inkluderande och hållbar ledarskapsstrategi.   
 
I studiens resultat framträdde ett tydligt fokus på vikten av delaktighet för att främja 
förändringsprocessens genomförande och framgång. En stor samstämmighet fanns 
gällande den stora vikt och betydelse som skapandet av delaktigheten bidrar med. Denna 
del av resultatet stärks av Lewin, Lippit och White (1939, refererat i Forsyth, 2006), vars 
studie framhåller att ett demokratiskt ledarskap som inbjuder medarbetarna till 
delaktighet, ökar engagemanget för uppgiften samt engagemanget inom arbetsgruppen. 
Dessutom bidrar det demokratiska ledarskapet enligt samma studie till att medarbetarna 
påvisar en större självständighet och initiativförmåga att driva processen framåt 
oberoende av ledarens närvaro. I en organisation och verksamhet som präglas av en 
intensiv mötesfrekvens för chefer/ledare innebär även denna effekt en viktig inverkan och 
insikt. Det engagemang som uppnås genom ett ledarskap som tillåter och uppmuntrar 
delaktighet är enligt vår studies resultat ett nödvändigt inslag för att 
förändringsprocessens mål skall uppnås. Vikten av att anamma ett demokratiskt 
ledarskap i allmänhet och i samband med förändringsprocesser i synnerhet styrks således 
av såväl vår studie som av den studie genomförd av Lewin, Lippit och White (1939, 
refererat i Forsyth, 2006). I detta sammanhang är det viktigt att påtala att det 
demokratiska ledarskapet innebär just att ledarna öppnar upp för delaktighet och 
engagemang, inte att verksamheten och beslut i allmänhet drivs genom demokratiska 
omröstningar eller liknande. Vårt resultat lyfter fram vikten av att sträva efter delaktighet 
generellt och i så stor grad som möjligt men samtidigt vara vaksam på att denna strävan 
inte alltid är önskvärd eller framgångsrik. Att som ledare skapa en ”fiktiv” delaktighet, 
genom att på olika sätt ge sken av att uppskatta input eller skapa fingerade former för 
delaktighet eller inflytande, skulle kunna vara konstruktivt på kort sikt men förmodligen 
ödesdigert på litet längre sikt. Detta eftersom medarbetarna i dessa fall förmodligen 
upptäcker i ett senare skede att de blivit vilseledda. Samma känsla av att blivit förd 
bakom ljuset förefaller enligt vår studies resultat kunna uppstå även om 
delaktighetsambitionerna genomförs i ett initialt ärligt syfte. Avbryts eller nonchaleras 
sedermera denna delaktighet kan samma negativa respons och konsekvenser uppstå som 
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vid upptäckten av fiktiva delaktighetsprocesser. Misstro mot ledaren och ledningen, 
reducerat engagemang och besvikelse blir i dessa fall enligt Lines studie (2004) de 
negativa effekterna. Därför är det av yttersta vikt för ledare och organisationen att 
noggrant ta ställning till vilka delar av processen som tjänar på och ger utrymme, i form 
av tid och energi, för delaktighet och inflytande från medarbetarna. I de fall där detta inte 
anses fruktbart eller realistiskt att slutföra även långsiktigt, förefaller det klokare och 
nödvändigt att ledarna istället fattar tydliga och direkta beslut utan att göra medarbetarna 
delaktiga. I en kultur där medvetenheten kring delaktighetsprocesserna är utvecklad finns 
förmodligen också en respekt och ett förtroende hos medarbetarna för att ledarna och 
ledningen fattar de snabba beslut som krävs och samtidigt engagerar och skapar 
delaktighet när så är lämpligt.  
 
Individens förhållningssätt 
Ett återkommande tema i denna studie är att en förändringsprocess står och faller med 
huruvida de enskilda medarbetarna i organisationen accepterar och medverkar till 
förändringens genomförande. Planer, visioner och övertygelser ska på intet sätt förringas, 
men utan acceptans och medverkan från breda lager av de produktiva medarbetarna i 
verksamheten riskerar förändringsprocessen att haverera. I ett mardrömsscenario skulle 
effekten av en havererad förändringsprocess kunna innebära stora kostnader, 
produktionsbortfall och ett naggat förtroende för ledningen utan att de planerade positiva 
effekterna kunnat inhämtas. En ytterligare och lika allvarlig aspekt av en illa genomförd 
förändringsprocess är att människor i organisationen riskerar att fara illa på ett personligt 
plan. Utifrån ett sådant perspektiv framstår frågan om hur genomförandet av förändringen 
påverkar just den enskilde individen som vital. 
 
Huruvida en förändringsprocess hos individen kan ge upphov till den negativa reaktion som 
benämns anställningsotrygghet (Näswall, et al., 2003), påverkas enligt studiens resultat 
bland annat av dennes bakgrundsfaktorer. De bakgrundsfaktorer som berörs i resultatet är 
framför allt rådande livssituation i meningen av försörjningsbörda och ekonomisk situation 
och ålder. De Wittes studie från 1999  gör gällande att det är människor i åldrarna mellan ca 
trettio och femtio år som lider mest vid arbetslöshet på grund av den försörjningsbörda och 
de investeringar som är typiska för denna period i livet. Denna utsaga stöds av föreliggande 
studie då just denna grupp framhålls som känsligare än andra grupper, vid förändringar där 
inkomstbortfall kan bli en konsekvens.  
 
Också att äldre medarbetare i allmänhet var mer benägna att uppleva förändringar i sitt 
arbetsliv som hotfulla och som en orsak till en känsla av anställningsotrygghet framhölls av 
respondenterna. Detta stämmer väl överens med exempelvis Hartleys et al., (1991) 
forskning. Respondenterna argumenterade att äldre medarbetare dels inte är lika vana vid 
tätt återkommande förändringar och vidare att de drabbas hårt då de upplever att den 
kompetens de byggt upp under ett långt yrkesliv plötsligt anses överflödig. Detta blev 
mycket tydligt i och med det teknikskifte företaget genomgick i och med övergången från 
analog teknik till digital teknik. Processen ledde till en situation där äldre medarbetare 
trots betydligt längre erfarenhet upplevde sig mindre kompetenta än yngre kollegor som 
varit inom yrket betydligt kortare tid.  
 
En källa till negativ stress uppstår, enligt Seigrist ”effort-reward imbalance” modell 
(Dragano, et al., 2005), då det råder en för medarbetaren upplevd obalans mellan dennes 
arbetsinsats och belöningen från organisationens sida. En sådan upplevelse kan, enligt 
resultatet, i de äldre medarbetarnas fall förstärkas av att de upplever sig ha investerat 
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många år av arbete och sin lojalitet i en organisation som sedan tar ifrån dem deras 
yrkesidentitet eller till och med anställning. Ett sådant scenario kan också beskrivas som 
brott av ett så kallat psykologiskt kontrakt. Det psykologiska kontraktet utgörs av en 
subjektiv föreställning av en överenskommelse mellan individen och organisation 
(Robinson, 1996). Enligt Robinson ökar risken för psykologiska kontraktsbrott i samband 
med förändringsprocesser men hon hävdar också att de negativa konsekvenserna av ett 
sådant förefaller bli lindrigare ifall tilliten till organisationen och dess chefer från början 
är hög. Detta talar för att en organisation som vill sträva efter förändringsbenägna 
medarbetare gör gott i att prioritera skapandet av relationer till sina medarbetare byggda 
på förtroende och tillit. 
 
Resultatet ger att otrygga människor tenderar att vara förändringsovilliga människor. 
Även Greenhalgh och Rosenblatt (1984) uppvisar en positiv korrelation mellan 
anställningsotrygghet och motstånd till förändringar. Detta förhållande ger stöd till 
uppfattningen att det är av största vikt att med alla tänkbara medel försöka stävja oro 
bland de involverade medarbetarna. Detta då inte enbart ur ett humant perspektiv men 
även i syfte att lyckas genomföra en framgångsrik förändring. Resultatet beskrivs av 
Greenhalgh och Rosenblatt (1984) som överraskande då de går emot en tidigare 
uppfattning om att människor anstränger sig mer och blir medgörligare då de upplever sin 
position som hotad. Vidare resonerar forskarna att det går emot förväntat rationellt 
agerande hos medarbetare att, i ett läge då man känner anställningsotrygghet, motsätta sig 
förändringar som är ämnade att främja organisationens överlevnad (Greenhalgh & 
Rosenblatt, 1984). Resonemanget förutsätter dock att medarbetarna dels är övertygande 
om förändringens nödvändighet och dels att det inte är själva förändringen som utlöst 
känslan av anställningsotrygghet. I annat fall framstår det snarare som ett uttryck för 
rationalism att motsätta sig en förändring som man upplever hota sin anställning eller 
position i organisationen. Särskilt om man inte delar känslan av nödvändighet eller tycker 
sig se alternativa lösningar. 
 
Enligt respondenterna saknas ofta medvetenhet och förståelse för att de inre psykologiska 
processer som individen genomgår i samband med förändringsprocesser, i allmänhet tar 
betydligt längre tid än själva förändringen i sig. Denna medvetenhet saknas även ofta hos 
individen själv. Därför kan det vara till stor hjälp för den enskilde medarbetaren att få 
hjälp med att skapa förståelse för vilka reaktioner som kan väckas i det egna psyket under 
olika perioder av förändringsfasen. Att förändringar kan ge upphov till känslor som sorg 
och förlust ska öppet erkännas och fångas upp. Resonemang är unisont med Bridges 
(2002) teorier, där han kallar den inre psykologiska representationen av förändringar för 
”transitioner”. Grunden i detta resonemang är att ingen verklig och hållbar yttre 
förändring kan ske innan dessa inre processer har fått ha sin gång.  Än en gång framhålls 
vikten av att respektera, förhålla sig till och hantera individens förutsättningar och behov 
som en förutsättning för en framgångsrik och human förändringsprocess. 
 
Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte valdes en öppen ansats vid intervjuerna för att så brett som möjligt 
fånga in respondenternas kunskaper och erfarenheter inom det valda området. Således 
fanns inga strukturerade frågor, men väl förutbestämda frågeområden, vilka frågorna i 
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intervjusituationen formulerades kring.  Detta innebar att varje intervju blev ett unikt 
samtal med varierande följdfrågor. Det öppna intervjuformatet i kombination med att 
respondenterna utifrån sina respektive positioner i organisationen belyste frågeställningen 
utifrån olika perspektiv, gav ett mycket rikt material. De tre huvudteman som vid 
analysen framträdde ur materialet representerade var sitt perspektiv, som sedan i sin tur 
definierades av underteman. Ambitionen med denna ordning var att försöka ge en 
hanterbar struktur till materialet. Metoden innebar att de teman som framträdde vilar på 
en empirisk grund snarare än på ett teoretiskt fundament. Analysfasen genomfördes 
inledningsvis av författarna oberoende av varandra och en hög grad av kodningen hade 
också en hög grad av samstämmighet vilket indikerar en god interbedömarreliabilitet.  
  
Fokus i denna studie har varit på användbarheten samtidigt som stor noggrannhet och 
systematik i analysen iakttagits för att säkerställa den empiriska förankringen. Strävan har 
varit att notera och medvetet förhålla sig till egna förutfattade meningar och personliga 
åsikter vid analys och tolkning av materialet så att eventuell snedvridning på grund av 
dessa minimerats. Bland annat genom de två författarnas dialog har sådana potentiella 
felkällor blivit tydligare. Detta utesluter dock på intet sätt att det kan finnas alternativa 
tolkningar av ett så pass omfattande material och dessutom ett stort antal alternativa 
presentationsformer.  
 
Frågan om generaliserbarhet är alltid intressant att diskutera och inte minst vid 
användande av kvalitativ metod. En intervjusituation är ett möte mellan människor som 
påverkas och formas av ett brett register av signaler förutom de ord som slutligen utgör 
det transkriberade materialet. Kroppsspråk, statusförhållanden, tonfall, och förväntningar 
är några aspekter som förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Intervjuarens uppgift är 
således att efter bästa förmåga hålla sig så neutral som möjligt vid frågeformuleringar och 
bekräftande av svar från respondenten. Detta samtidigt som det också är viktigt att visa 
engagemang och närvaro samt kommunicera till respondenten att vad denne har att säga 
är av intresse. Trots att medvetenhet och uppsåt funnits att, i de aktuella 
intervjusituationerna för denna studie, förhålla sig till den kunskapen och därmed agera 
neutralt, är det troligt att intervjuerna i viss mån påverkats av intervjuledarnas 
förförståelse och prioriteringar. Förmodligen mera så avseende fokus på och fördjupning 
av vissa områden framför andra, än innehållet i själva svaren.  
 
En specifik potentiell källa till snedvridning som uppmärksammades innan 
intervjuarbetet påbörjades var att den ene av intervjuledarna själv arbetade inom den 
aktuella organisationen. Denna perspektivmedvetenhet och den potentiella risken för att 
detta skulle kunna göra respondenterna mer försiktiga i sina uttalanden 
uppmärksammades vilket ledde till att denne intervjuledare endast genomförde tre av 
intervjuerna varav två gällde de externa konsulterna. Att båda intervjuledarna var män 
bedöms inte ha påverkat resultatet nämnvärt då frågetällningen var begränsad inom 
respondenternas professionella område. Däremot kan inslag av social önskvärdhet  
förekommit då intervjuledarnas bakgrund som psykologistuderande var känd och 
ämnesområdet är starkt länkat till människors psykiska välbefinnande. 
 
I samtliga fall utom ett förlades intervjuerna i ett för båda parterna neutralt rum. Detta 



 39 

dels i syfte att underlätta fokus på själva ämnet och intervjusituationen men även för att 
undvika potentiella statusskillnader som en möjlig konsekvens av att den ene parten 
befann sig mer på hemmaplan. I undantagsfallet gavs på grund av tidsskäl inget annat 
alternativ än att förlägga intervjun till respondentens kontor. Även om detta var ett avsteg 
från ambitionen om neutral miljö för intervjuerna, kan man argumentera för att den 
negativa påverkan inte blev så stor då frågeställningen i denna specifika studie baserar sig 
på arbetslivet och att respondenterna blivit utvalda i egenskap av sin yrkesroll.   
 
Inför studien var ambitionen att tillämpa ett kvalitativt representativt urval i förhållande 
till frågeställningen. De kriterier som sattes upp var att respondenterna skulle ha en 
bakgrund där de innan studien behövt reflektera och sätta sig in i frågeställningar kring 
förändringsprocesser. Vidare valdes personer ut som bedömdes som informativa. En 
begränsning i urvalet kan sägas vara att det till stor del utgjordes av ”experter” på 
området då merparten av respondenterna haft som en del i sitt arbete att planera och driva 
förändringsprocesser. Samtidigt som denna aspekt bedömdes som en viktig tillgång hos 
respondenterna i egenskap av bred erfarenhet och kunskap i ämnet, har det också lett till 
en obalans i studien där perspektivet från medarbetare ”på golvet” som inte haft samma 
möjligheter och mandat att påverka förändringsprocesser, inte fått motsvarande utrymme. 
Den inre generaliserbarheten kan därför i högre grad sägas vara tillämpbar gällande 
cheferna i populationen. Den inre generaliserbarheten avseende aspekter kopplat till 
strategier och ledarskapets betydelse i förändring bedöms därför som god, samtidigt som 
den inre generaliserbarheten kopplat till medarbetarnas reaktioner, behov och 
förutsättningar bör betraktas som begränsad. Den yttre generaliserbarheten bedömer vi 
följa ett liknande mönster som den inre. Det förefaller rimligt att tillskriva resultatet 
avseende ledarskap och organisationsstrategier viss generaliserbarhet gentemot andra 
grupper med liknande roller, inom andra organisationer med liknande struktur och kultur 
som inom företaget där studien gjordes. Detta i synnerhet med tanke på att två av 
respondenterna hade perspektiv och erfarenheter från organisationer och sammanhang 
som inte är begränsade till det studerade företagets verksamhet. I vilken utsträckning och 
i vilken omfattning är svårare att bedöma då studien inte innefattar någon komparativ 
analys vilket bidrar till att lämna denna grad av yttre generaliserbarhet mer öppen. Enligt 
författarna förefaller dock vissa parametrar stärka den yttre generaliserbarheten och ge en 
fingervisning inom vilka områden och situationer denna skulle kunna anses mer 
betydande än i andra. Exempel på detta är organisationer vars verksamhet och 
företagskultur i likhet med föreliggande organisation är värdebaserad, där 
ledarskapsfilosofin är likartad, där medarbetarna i hög grad identifierar sig med sin 
yrkesroll samt att medarbetarkåren har en relativt mycket lång anställningstid och hög 
genomsnittsålder. Konkreta exempel eller förslag på sådana organisationer skulle kunna 
vara statliga, icke vinstdrivande, organisationer och organisationer inom kommuner och 
landsting.  
 
Då studien uppvisar ett rikt spektrum av faktorer som förefaller påverka 
förändringsprocessens genomförande, dessutom ur flera olika men samverkande 
perspektiv, anser vi att studiens resultat uppvisar en meningsfullhet kopplat till syftet 
samt presenterar en rik och bred innebördsrikedom. Vidare är vår bedömning att studien 
har en rik beskrivande meningsfullhet då resultatet presenterats såväl utförligt som 
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nyanserat och en tolkande meningsfullhet i och med diskussion och jämförelser med 
teori. Användbarheten av studiens inriktning och fokus anser vi vara god i och med att 
förändringsprocesser i dagens organisationer är ett vanligt förekommande fenomen.   

 
Avslutande diskussion och reflektioner 
Syftet med studien var att identifiera och söka förståelse för de faktorer som, ur ett 
psykologiskt perspektiv, påverkar genomförandet av förändringsprocesser i en 
organisation. Studien gjordes med förhoppningen att resultatet skulle visa sig värdefullt 
för människor som på olika sätt är engagerade i förändringsprocesser. Att organisatoriska 
förändringsprocesser är ett allt mer vanligt förekommande fenomen som engagerar, oroar 
och inspirerar många människor i arbetslivet står bortom tvivel. Reaktioner och individuella 
agendor uppstår och avgörs när individens förutsättningar möter organisationens realiserade 
förändringsstrategier. På så sätt påverkas utfallet av förändringsprocessen, enligt vår studie, 
av såväl organisationens förändringsstrategier som medarbetarnas individuella 
förhållningssätt men också av det ledarskap som utgör länken och kontaktytan dessa 
emellan. 
 
Vår tolkning av resultatet ger oss intrycket att många människor och organisationer 
påverkas negativt av förändringsprocessens konsekvenser. Detta övertygar oss om vikten 
att söka ytterligare förståelse och kännedom om vilka faktorer som är essentiella att ta 
hänsyn till i samband med genomförande av förändringsprocesser. Med antagandet i 
ryggen att förändringsprocesser är en oundviklig del i det nu rådande arbetslivsklimatet 
torde målet med ytterligare studier vara att söka fler strategier och förhållningssätt som 
kan underlätta och bidra till en mer positiv upplevelse och önskvärd utgång för såväl 
individ som organisation. Dessutom motiverar de ständigt pågående förändringarna 
avseende förutsättningar, trender och motiv för såväl den individuella människan som 
organisationer, till en fortlöpande forskning på området. Det ekonomiska, kulturella, 
juridiska och etiska klimat som råder idag såg annorlunda ut igår och kommer med all 
sannolikhet att se annorlunda ut imorgon. Detta leder till att den kunskap, de strategier, 
motiv och mål som nu framhålls som framgångsrika, förmodligen är förknippade med ett 
”bäst före datum” och framöver kommer att behöva omprövas, omstöpas eller bytas ut. 
Trender liksom karismatiska ledare fungerar så länge tillräckligt många människor tror på 
dem och förlorar därefter sin kraft. I och med att nya generationer av medarbetare, 
företagsledare och styrelseledamöter träder in på arbetsmarknaden med nya krav, 
förväntningar och förhållningssätt sker med största sannolikhet en förskjutning av vilka 
normer och trender som blir gällande inom området. Ett område som utifrån dessa 
antaganden gör anspråk på kontinuerlig forskning och utveckling.  
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