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Sammanfattning 

I en värld av höga krav på anpassningsbarhet behöver organisationer förändras för att fortsätta 

vara konkurrenskraftiga och effektiva på världsmarknaden. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka ledarskapet i en kunskapsintensiv organisation som nyligen genomgått en 

organisationsförändring.  Med denna studie hoppas vi kunna belysa vikten av användandet av ett 

pedagogiskt ledarskap och problematisera dess användning i samband med 

organisationsförändringar. Informationen samlades genom kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med två chefer och tre medarbetare på ett forskningsinstitut. Resultatet av en tematisk 

analys visade att organisationens verksamhet karaktäriserades av arbetsintegrerat lärande och 

kompetensutveckling. Organisationens anställda framstod som högkompetenta och autonoma. 

Cheferna utövade ledarskap genom konsultation och medbestämmande där de tillsammans med 

medarbetarna kom överens om riktning mot gemensamma mål. Resultatet visade även att 

organisationsförändringen initierades av ledningen på grund av obalans mellan lönsamhet och 

organisationsstorlek. Det framgick att ledarskapet under förändringen förlorade de pedagogiska 

aspekterna av inflytande, meningsskapande och engagemang mot den gemensamma visionen. 

Vi tolkar detta som att organisationsförändringens karaktär inte gjorde det möjligt att utöva ett 

pedagogiskt ledarskap.  

Nyckelord: organisationsförändring, drivkrafter, ledarskap, delaktighet, lärande. 



Abstract 

 
In a world of high standards of adaptability, organizations need to change in order to remain 

competitive and efficientt in the world market. The purpose of this study is to investigate the 

leadership in a knowledge-intensive organization which has recently undergone an 

organizational change. With this study we wish to highlight the importance of the use of an 

educational leadership and to problematize its use in relation to organizational change. The 

information was collected through qualitative semi-structured interviews with two managers 

and three employees at a research institute. The result of a thematic analysis showed that the 

organization's activities were characterized by work-integrated learning and skill development. 

The employees appeared as highly competent and autonomous. The managers exercised 

leadership by consultation and participation where they together with the employees agreed 

upon common goals and directions. The results also showed that the organizational change was 

initiated by the management due to a mismatch between profitability and business volume. It 

appeared that the leadership during the change lost the pedagogical aspects of influence, 

creating meaning and commitment to the common vision. Our interpretation of this is that the 

character of the organizational change did not allow for the practice of an educational 

leadership.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
I dagens globaliserade världsmarknad krävs anpassnings hos organisationer för att de ska kunna 

fortsätta att vara konkurrenskraftiga och effektiva. De krav som ställs på organisationer är inte bara 

externa utan även interna i takt med större förståelse för de behov människan har. Det praktiska svaret 

på dessa skiftande krav har blivit organisatoriska förändringar. Med organisatoriska förändringar avser 

vi i denna uppsats förändring av strategier, uppgifter, strukturer och kulturer. 

 

Sverige förändras från att ha varit en industrination till en kunskapsekonomi och således finns ett 

behov av att främja kompetensutveckling och organisatoriskt lärande (Powell & Snellman, 2004). 

Under våra verksamma år på arbetsmarknaden har vi stött på företag som är olika bra på att ta vara på 

personalens kompetens. Hur påverkar detta ett företag? Hur stor inverkan har en chef på medarbetares 

kompetensutveckling och hur påverkar ett företags struktur chefers möjlighet att främja lärande? Vi 

intresserar oss av det lärande som sker på arbetsplatsen och i det dagliga arbetet, eftersom mycket av 

lärandet sker där och inte bara vid formella utbildningstillfällen och kurser. I linje med detta ser vi ett 

behov för företag att främja lärande på arbetsplatsen och tycker därför att det är relevant att studera 

ledarskap som har lärande i fokus. 

 

Ett sådant tidsenligt ledarskap med lärande i fokus är det pedagogiska ledarskapet, vilket vi har för 

avsikt att belysa och problematisera. Vi har valt att göra detta i en kunskapsintensiv organisation, dels 

eftersom lärande i den organisationstypen är centralt och av största vikt, och dels eftersom 

kunskapsintensiva organisationer blir vanligare. Med kunskapsintensiv organisation menar vi att 

största delen av medarbetarna är högskoleutbildade och att arbetsuppgifterna är av komplex och 

varierande karaktär. Vi anser att det behövs mer forskning kring begreppet pedagogiskt ledarskap för 

att brygga över ledarskapsstilen från skolväsendet, där den hittills främst förekommit, till 

kunskapsintensiva organisationer. Därför har vi valt att undersöka en kunskapsintensiv organisation i 

ett skede där ledarskapet har en stor roll, nämligen i ljuset av en organisationsförändring.  

1.2 Bakgrund 
Organisationsförändringar följer ingen allmängiltig mall utan genomförs på diverse sätt hos olika 

organisationer. Granberg och Ohlsson (2011) anser att dessa omorganisationer definieras som 

nödvändiga förändringar inom organisatoriska strukturer, befogenhets- och ansvarsfördelning samt 

rapporteringsvägar. Armstrong (2009) fastställer organisationsförändringar i liknande termer vilket 

utmynnar i definitionen: systematiska stegliknande åtgärder för att öka organisationens kapacitet, 

kompetens och effektivitet. Döös belyser nödvändigheten av organisationsförändringar och menar att 

de bör ses i samma ljus som individuella förändringar, utan förändring stagnerar vi. För organisationer 

kan stagnering innebära exempelvis bristande måluppfyllelse, dåliga prestationer eller konflikter. Det 

innebär att strukturella förändringar kan motverka utvecklandet av sådana negativa strömningar 

(Granberg & Ohlsson, 2011). 

 

Angelöw (1991) menar att förändringstakten kontinuerligt ökat, vilket idag är lika aktuellt som på 

nittiotalet när Angelöw gjorde sin analys. Vidare menar Angelöw att förändringar inte sker i sociala 
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vakuum utan genom mänsklig interaktion, vilket gör en beteendevetenskaplig infallsvinkel nödvändig. 

Jacobsen (2013) konstaterar att förändring förekommer i alla sektorer och branscher, vilket gör det till 

något vi måste förhålla oss till. Han menar också att vi lever i en tid där trycket på förändring blir 

starkare och att det därmed är viktigt att kunna hantera organisationsförändringar på ett bra sätt för att 

hålla jämna steg med utvecklingen.   

 

En traditionell syn på organisationsförändringar har varit ledningens drivande roll där de formulerat 

riktning och innehåll för omorganisationen. I takt med att de anställda blivit mer uppmärksammade 

och frånskilda organisationens andra resurser så har ledarskapet tagit en större roll inom 

organisationsförändringar. Enligt Angelöw (1991) har denna insikt kommit till stånd eftersom 

organisationerna i större grad blivit kunskapsintensiva och således blivit mer beroende av sina 

anställda än tidigare. 

 

Ur ett historiskt perspektiv har ledarskapsbegreppet förändrats mycket det senaste århundradet. I 

början 1900-talet handlade ledarskapet till stor del om utformning av strukturer, säkerställande av 

rutiner samt att skapa befattningsbeskrivningar och att sedan kontrollera att dessa utfördes korrekt. 

Synen på chefen och chefskapet var att “chefen kan arbetet bäst” och där av hade befattningen 

(Ekman, 2003). I moderna organisationer finns många gånger en stor variation av arbetsuppgifter som 

kräver både bred och djup kompetens i form av allt från högskoleutbildningar till lång erfarenhet. 

Därför kan inte chefen förväntas vara den som kan mest och vet bäst om allt. Framväxten av 

kunskapsintensiva organisationer gör att medarbetarbetarnas arbetsuppgifter ofta är så komplexa och 

olika att chefen inte har kunskap nog att på detaljnivå kunna kontrollera deras arbete.  

 

Organisationsförändring har varit ett återkommande tema i vår utbildning och innehåller många 

element. Det omfattar allt från strukturella, ekonomiska aspekter till ledarskapsteorier och 

medarbetares inflytande och ägande. Förändringens mångsidighet tillsammans med ett starkt intresse 

för mellanmänsklig interaktion, beteendevetenskapliga aspekter och lärande gör ämnet väldigt 

intressant för oss som personalvetare. Organisationsförändring, ledarskap och lärande är aspekter som 

påverkar arbetet i alla organisationer och forskning inom dessa områden är något alla kan dra nytta av.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ledarskapet i en kunskapsintensiv organisation som nyligen 

genomgått en organisationsförändring.  

 

Hur påverkas förutsättningarna att bedriva ett pedagogiskt ledarskap under en 

organisationsförändring?



 

3 

 

2. Teori och tidigare Forskning 

I avsnittet 2.1 Teori presenterar vi de teorier vi valt att analysera vår studie med. Det 

efterkommande avsnittet 2.2 Tidigare forskning presenteras ett axplock av den forskning som 

förts kring ledarskap och organisationsförändring, vilket vi anser vara viktigt för att kunna dra 

paralleller till våra resultat. 

2.1 Teori 

Drivkrafter vid organisationsförändringar 

Ett sätt att hantera organisationsförändring är med en infallsvinkel som Beer & Nohria (2000) och 

Jacobsen (2013) benämner som “Strategi E”. Strategi E står för economic och beskrivs som en “Top-

down” styrning och planering av förändring. Detta sker vanligen genom att ett företags ledningsgrupp 

ser ett behov av förändring, varpå lösningar till dessa behov utarbetas. Implementering av dessa 

lösningar följs enligt en formell och sekventiell planerad förändringsprocess, med klara och tydliga 

förutbestämda tidsramar för olika sekvenser av förändringen. Processer, formella strukturer och 

system är fokus i denna strategi och syftar till att göra ekonomisk vinst. Med denna infallsvinkel är det 

ledningen som är drivkraften för förändringen. Externa konsulter är typiska för att både identifiera de 

problem som finns och skapa lösningar.  

 

Ett annat sätt att organisera för förändring är med “Strategi O” (Beer & Nohria, 2000; Jacobsen, 2013). 

Strategi O står för organization och fokuserar på människor, grupper och organisationskultur. Detta är 

en “bottom-up”-strategi för hantering av förändring. Förfarandet kan ses som naturlig utveckling med 

kontinuerlig anpassning till en ständigt föränderlig omgivning. I enlighet med ett “bottom-up”-

perspektiv kommer drivkrafterna till förändring av de som äger problemet. Målet med strategi O är en 

organisation där medlemmarna själva identifierar förändringsbehov och har befogenhet att anpassa 

verksamheten. Denna strategi bygger på en kontinuerlig anpassning till omvärldens krav med mindre 

organisationsförändringar snarare än färre, stora omorganiseringar.  

 

Vid organisationsförändringar kan olika strategiska inriktningar på ledarskapet användas. Exempelvis 

är det särskilt effektivt att använda sig av ett konsultativt ledarskap. Detta innebär att medarbetarna 

bjuds in i för att bidra med förslag och hjälpa till att förändra organisationen (Yukl & Seifert, 2002). 

Det positiva med detta är det involverar medarbetarna samt ger dem en känsla av ökat inflytande och 

kontroll gällande deras arbetsuppgifter (Bies & Shapiro, 1988). 

 

Organisationsklimat 

För att en organisationsförändring ska ha önskad effekt måste mellanmänskliga aspekter tas i 

beaktning. En faktor som påverkar människor i organisationer är organisationsklimatet, vilket kan 

definieras som de anställdas upplevelse av att arbeta på arbetsplatsen (Woods och West 2010). 

Organisationsklimat har stor inverkan på organisationer och innefattar dimensioner av autonomi, tillit, 

samhörighet, stöd och innovation. I ett organisationsklimat reflekteras organisationskulturens 
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dominanta normer, värderingar och attityder (Crawford, 2008; Ekman, 2003). Organisationskulturen 

påverkar medlemmarnas sätt att tänka, känna, värdera och reagera på åsikter utifrån rådande 

värderingar. Med en tydlig kultur förenklas samordning mellan medarbetare. Organisationer med 

starka kulturer har visat sig ha hög motivation bland sina medarbetare (Ekman, 2003). Klimatet har 

också visat sig vara en av huvudfaktorerna som bidrar till välmående när det kommer till 

organisationers medlemmar, men välmående påverkas även av andra faktorer såsom empowerment, 

fysisk arbetsyta, medinflytande, närmsta chefens ledarstil och vilket stöd medlemmarna får (Crawford, 

2008). Organisationsklimatet påverkar hur medlemmar skapar en gemensam uppfattning om vad 

organisationen förväntar sig av dem, vilket med ett bra organisationsklimat kan bidra till att öka 

medlemmarnas prestationer (Randhawa & Kaur, 2014). Auktoritära och krävande chefer påverkar 

anställda på ett negativt sätt och organisationsklimatet upplevs i sådana organisationer som dåligt 

(Woods & West, 2010). Randhawa och Kaur (2014) diskuterar begreppet organisationsklimat och 

anser att klimatets beståndsdelar främst är tillfredsställelse, delaktighet och engagemang.  

 

Lärande och lärande organisationer 

Förändring hör ihop med lärande och de två förstärker varandra. Då omvärlden förändras måste 

organisationer också utveckla kunskap för att utvecklas i takt med omvärlden och kunna hantera 

förändring (Dixon, 1994). Dixon (1994) menar att det omvända gäller, att kunskapen en organisation 

utvecklar även kan användas till att påverka omvärlden. 

 

Lärande kan enligt Kolb (Granberg & Ohlsson, 2009) definieras som en cyklisk process där erfarenhet 

omvandlas till kunskap. Individen möter omvärldens information och processar den enligt ett cykliskt 

schema. Initialt upplever individen något och får ett intryck. Detta intryck reflekterar individen över 

och bildar sig sedan abstrakta begrepp och handlingsregler. Slutligen tillämpas dessa begrepp och 

regler i praktiken vilket leder till nya upplevelser. Denna lärcykel karakteriserar Granberg och Ohlsson 

(2009) som en loop. De menar att lärande sker cykliskt och att utgångspunkten förflyttas med lärandet. 

Denna syn bygger på Argyris och Schöns beskrivning av lärande som “single- och double loop”. I ett 

singleoop-lärande löses ett problem och regler för framtida agerande, handlingsstrategier, skapas men 

ingen djupare förståelse av problemets uppkomst nås. Med doubleloop-lärandet angrips problemet på 

ett djupare plan för att kunna få en bestående lösning. I detta lärande ifrågasätts bakomliggande 

värderingar som i praktiken styr beteendet. Dessa bakomliggande huvudprogram benämner Argyris 

och Schön som theories-in-use. Den ena theory-in-use-modellen bygger på individens strävan av egen 

måluppfyllelse utifrån den egna uppfattningen om vad målet är. Individen försöker vara rationell, 

kämpar för att den egna åsikten ska vinna och minimerar negativa känslor. Den andra modellen 

handlar om att basera beslut på välgrundad information. Handlandet ska enligt denna modell baseras 

på interna överenskommelser och gemensamma åtagande.  

 

Granberg och Ohlsson (2009) anser att dialog är en förutsättning för att ett doubleloop-lärande ska 

kunna ske. En dialog är ett samtal där tankar och åsikter fritt kan föras fram, till skillnad från 

diskussion som är en kamp om att få igenom den egna åsikten. För att i grupper uppnå ett så kallat 

teamlärande är dialoger en förutsättning för att gemensamt expandera sitt tänkande och förstå andras 

resonemang, vilket främjar lärande. I dialogen är målet att trots hierarkiska strukturer kunna ha ett 

jämlikt samtalsklimat där alla kan komma till tals och lyssnas till, utan att exempelvis chefens åsikt 

väger tyngre (Granberg & Ohlsson, 2009). Detta kan tas steget längre till att betrakta hela den lärande 

organisationen som arena för dialog mellan människor, där kollektivt lärande kan ske. Dialogen 

tillsammans med gemensamma visioner och meningsstrukturer är av stor betydelse för ett kollektivt 
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lärande (Ohlsson, 2004). Granberg och Ohlsson (2009) belyser att hela organisationen måste 

genomsyras av dialog för att organisationen ska kunna betraktas som lärande.  

 

En konstruktivistisk grundtanke för att lärande ska kunna ske i dialog är att kunskap betraktas som 

föränderlig (Bron & Wilhelmson 2004). Ses kunskap som konstruerad innebär det också att den kan 

förändras med nya insikter och erfarenheter, exempelvis genom att ta del av andras perspektiv. Ett 

mervärde kan uppstå när lärande sker i grupp (ibid). Lärandet uppstår i en kollektiv eller gemensam 

process där människor interagerar, kommunicerar och handlar tillsammans. Mervärdet av denna 

lärprocess sker genom synergi, det lärda anses bli kvalitativt annorlunda än om någon av de 

tillsammans handlande individerna utfört samma uppgift på egen hand (Bron & Wilhelmson, 2004; 

Olsson, 2004).  

 

Förutsättningarna för en lärande organisation definieras av Granberg och Ohlsson (2009) som att den 

tar tillvara på och skapar förutsättningar för medlemmarnas lärande. Den lärande organisationen är 

tänkt att dels öka effektiviteten, men är också ett sätt för organisationer att anpassa sig till omvärlden. 

Jones (2002) menar att premisserna för den lärande organisationen är att företagskulturen tillåter och 

stöder ifrågasättande i alla led i organisationen. För att detta ska bli verklighet måste det inte bara 

finnas ett tillåtande klimat, utan även arenor och tillfällen för medarbetarna att kunna ställa frågor om- 

och reflektera över arbetet.  

 

Granberg och Ohlsson (2009) anser att begreppet lärande organisation i sig inte är helt oproblematiskt. 

De menar att om det finns en lärande organisation måste också motsatsen finnas, vilket skulle vara den 

icke lärande organisationen. Detta anser de dock inte vara troligt då lärande alltid sker i organisationer. 

 

Ledarskap 

Ledarskap kan ses som hur väl en ledare kan engagera medarbetare utifrån de möjligheter och resurser 

som finns tillgängliga. Ledare som lyckas skapa en tillfredsställelse bland de anställda belönas inte 

sällan med lojalitet och benägenhet hos de anställda att följa ledaren. Ledarskap bör präglas av 

egenskaper som decentralisering, uppskattning och feedback (Sveningsson & Alvesson, 2010).   

Sveningsson och Alvesson (2010) menar att ett dynamiskt ledarskap är viktigt för att främja 

medarbetares utveckling och kompetens. 

 

Ett ledarskap som har visat sig vara direkt associerat till höga nivåer av prestation är det deltagande 

ledarskapet. Ett sådant ledarskap karaktäriseras av att medarbetare involveras och rådfrågas innan 

beslut fattas, exempelvis genom att fråga gruppmedlemmar om nya idéer (Kahai et al., 1997). Genom 

att involvera medarbetarna i beslutsfattande överlåter chefen även en del av ansvaret för 

arbetsuppgiften (Sauer, 2011). Detta har visat sig ha positiva effekter på arbetsresultatet i olika 

kontexter (Kahai et al., 1997; Huang et al., 2010). 

 

Ett ledarskap präglat av lärande kallas pedagogiskt ledarskap och förknippas ofta med skolväsendet. 

MacNeill et al. (2005a; 2005b) anser att amerikansk litteratur framställer lärande som synonymt med 

att ge instruktioner. De anser att detta inte stämmer då instruktioner snarare är en del av lärande och 

bör inte likställas med pedagogik. Vidare anser de att instruktioner fastställer en maktposition mellan 

två parter, den som instruerar och den som instrueras vilket kan liknas vid ett transaktionellt ledarskap. 

MacNeill et al. (2005a) anser att det transaktionella, instruerande, ledarskapet leder till beroende icke-

professionella medarbetare i likhet med taylorismens rationella arbetsledning. Detta beroende av 
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auktoritet hämmar individens lärande eftersom den enbart reproducerar kunskap utan att lära sig (Bron 

& Wilhelmson, 2004). I motsats till detta instruktionella ledarskap tar det pedagogiska ledarskapet i 

aktning kulturen, moralen och den sociala aspektens inverkan på lärande. Det pedagogiska ledarskapet 

handlar om att motivera medarbetaren till lärande (ibid). Döös och Wilhelmson (2014) benämner det 

pedagogiska ledarskapet som lärorienterat ledarskap. Det lärorienterade ledarskapet handlar om att 

leda kunskapsutveckling i organisationen, vilket görs genom att skapa förutsättningar för 

arbetsintegrerat lärande.  

 

Det pedagogiska ledarskapet syftar till att främja ett lärande som inte bara handlar om vad som lärs, 

utan också hur, när och varför (MacNeill et al., 2005b). Ett sådant ledarskap leder till en lärande 

kultur som kännetecknas av effektivitet och sammanhållning. En sådan kultur främjar 

kompetensutveckling, sätter höga mål och strävar efter ständig förbättring.  

MacNeill et al. (2005a:2005b) vidareutvecklar att det pedagogiska ledarskapet bygger på förandet av 

dialoger. Detta eftersom dialoger till skillnad från monologer betraktar de som lär sig som essentiella 

deltagare i samtalet. Det pedagogiska ledarskapet handlar om att förmedla adekvata lärtillfällen genom 

att tillsammans med medarbetare fastställa enade ingångsvärden och en delad vision. Vidare bör fokus 

ligga på att ge medarbetare känslan av egenmakt utifrån ett underlättande ledarskap som inriktar sig på 

att belysa vad andra förmår göra istället för vad andra ska göra (MacNeill et al. 2005b). 

 

MacNeill et al. (2005a) menar att människor fortfarande tar för givet att ledarskap går att förknippa 

med den tidigare mytomspunna hjälte-ledaren som definierades tidigt i ledarskapsforskningen. Av den 

anledningen är medarbetare benägna att lägga förändringsinitiativ på ledningens axlar istället för att 

själva starta förändring i enlighet med “bottom-up”-perspektivet. 

2.2 Tidigare forskning 

Vikten av ett positivt förändringsarbete belystes av Huy et al. (2014) genom en longitudinell studie där 

de granskade hur en omvälvande organisationsförändring upplevdes. Deras fynd var att 

förändringsledningen initialt upplevdes som kompetent genom förmedlandet av väldefinierade mål 

samt att de snabbt initierade förändringen och lyckades förmedla ett brådskande behov. Successivt 

ändrades denna uppfattning bland personalen, detta i takt med att ledningen inte höll de löften de 

kommit överens om samt att nya drastiska åtgärder implementerades för att uppfylla aktieägarnas 

krav. Bland de krav som ledningen inte höll var antalet uppsägningar, vilket i slutändan blev 20 % mer 

än vad de lovat. Att fler än beräknat blev uppsagda gjorde att arbetsbördan ökade för de som var kvar, 

vilket fick dem att känna sig överbelastade. De fann även att förmedlandet av information hade brustit 

från ledningens sida vilket skapade oro och frustration bland linjecheferna och deras underställda. I 

takt med att situationen förvärrades ökade oviljan att förändras till den graden att linjecheferna 

ignorerade att implementera ledningens direktiv. Det stöd ledningen tidigare haft från linjechefernas 

ersattes med en ilska och illojalitet. Personalen upplevde ledningen som enbart fokuserad på att lösa 

kortsiktiga ekonomiska mål istället för att koncentrera sig på långsiktiga utfall. Huy et al. fann att de 

ovan nämnda faktorerna påverkade medarbetarnas lärande negativt eftersom personalen enbart gjorde 

det minst möjliga för att klara av sina arbetsuppgifter.  

 

Vikten av att förbereda sin personal att vilja förändra sig undersökte Seo et al. (2012) i sin studie av en 

organisationsförändring på en statlig myndighet. Förändringen innebar en sammanslagning av flera 

avdelningar vilket fundamentalt ändrade organisationsstrukturen. De fann ett samband mellan 

medarbetarnas positiva inställning till förändring och det ledarskap som utövades. Det ledarskap som 
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positivt korrelerade med positiv inställning till förändring var det transformativa ledarskapet. Det som 

utmärker ett transformativt ledarskap är att ledaren skapar motivation hos de underställda genom att 

utveckla dem. Denna utveckling nås genom att få medarbetarna att inkorporera företagets intressen 

och bli varse om att deras prestationer gör skillnad. Motivationen ökar hos medarbetarna genom 

ingjuta en känsla av delaktighet och självförverkligande (Sveningsson & Alvesson, 2010). Seo et al. 

(2012) konkluderade att adekvat involverande och utbildande av linjechefer kan öka chanserna till en 

lyckad organisationsförändring. Detta eftersom linjechefer som utövar ett transformativt ledarskap 

således kan påverka medarbetarnas inställning. 

 

Ledarskapsstilens inverkan på ledarens underställda undersöktes även av Lutz Allen et al. (2013) 

genom deras studie på icke vinstdrivande organisationer. De undersökte i sin studie upplevelsen av 

beredskapen hos medlemmar i olika kyrkosamfund. Samfunden drevs med olika ledarskap och 

studiens resultat pekade på en positiv korrelationen mellan tranformativt ledarskap och ett 

organisationsklimat gynnsamt inställt till förändring. 

 

Mangundjaya et al. (2014) genomförde en enkätstudie på två statligt ägda organisationer och fann att 

den viktigaste aspekten av ett förändringsledarskap är medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse är den variabeln de fann påverka medarbetarnas benägenhet att vilja förändra 

sig, inte ledarskapet i sig. Mangundjayas et al. konklusion var att ledaren bör uppnå tillfredsställelse 

och välbefinnande hos sina medarbetare innan organisationsförändringen påbörjas för att minska 

risken för friktion och missnöje bland de underställda. 

 

Att lära sig på sin arbetsplats lyfts idag fram som en av de mest framstående formerna av 

vuxenlärande. Ellinger (2005) besökte fem företag som karaktäriserades av att främja lärandet bland 

sina anställda. Det framträdde av studiens resultat att är det viktigt att organisationer har ett ledarskap 

som fokuserar på lärande. Detta eftersom ett sådant ledarskap möjliggör framväxten av en kultur som 

främjar lärande. En lärande kultur främjar medarbetarnas potential till informellt lärande. 



 

8 

 

3. Metod 

3.1 Metodologisk ansats 
Till denna studie valdes en kvalitativ inriktning eftersom denna ansats anses särledes adekvat för att 

finna en djupare förståelse och innebörd (Langemar, 2008). Vi har en hermeneutisk inriktning i vår 

forskningsprocess. Enligt Langemar (2008) är förståelse relativ till sammanhanget precis som 

förförståelsen kring ämnet. Hermeneutiken som vetenskaplig teori syftar på att öka förståelse för 

människan och dess uttryck (Hyldegaard, 2006). Denna förståelse är inte alltid lättillgänglig utan varje 

del av ett fenomen måste tolkas i kontrast till helheten.  Hyldegaard (2006) och Langemar (2008) 

lyfter upp vikten av förförståelsen och hur vi präglas av vad vi redan vet och upplevt när vi försöker 

förstå och predicera framtiden. Detta synsätt ifrågasätter huruvida det finns en objektiv kunskap 

eftersom de mänskliga uttrycken är svåra att skilja från det som präglar dem. I vårt fall handlade det 

om att tolka andemeningen av intervjuerna gentemot vår förståelse kring den valda teoretiska 

bakgrunden och tidigare forskningen. 

3.2 Urval och avgränsningar 
Det företag som vi besökte och gjorde intervjuer på var ett forskningsinstitut. Största delen av de 

anställda var högskoleutbildade och utförde ett komplext, mångfacetterat arbete, vilket gör att 

organisationen är att betrakta som kunskapsintensiv.  Kunskapsarbetarna i organisationen bestod till 

stor del av forskare och arbetet de bedrev finansierades bland annat av statliga medel kopplade till 

stora samarbetsprojekt. Övriga intäkter kom från enskilda projekt och direkta uppdrag.  

 

Initialt kontaktade vi en bekant som jobbade på företaget. Denna person agerade grindvakt och hjälpte 

oss i förfarandet att finna personer som kunde tänka sig bli intervjuade. Bryman (2011) definierar en 

grindvakt som en länk genom vilken en forskare kan få tillträde till en arena. Ofta är grindvakten 

intresserade av motivet och syftet med forskningen och vilka organisationen kan tänkas få av att vara 

med. Av grindvakten fick vi kontaktuppgifter till ett tiotal personer som potentiellt var villiga att delta 

i studien. Detta ledde till att fem intervjuer genomfördes på företaget. Efter dessa intervjuer var det 

inte nödvändigt att genomföra fler eftersom vi ansåg att en teoretisk mättnad hade uppnåtts 

(Langemar, 2008).  

 

Av de fem personerna som deltog i studien hade två stycken chefspositioner och tre stycken var 

medarbetare. Valet att intervjua både chefer och medarbetare gjorde vi för att få olika perspektiv på 

hur ledarskapet och organisationsförändringen upplevdes. Respondenternas åldrar var mellan 40-60 

och de flesta hade en långvarig arbetslivserfarenhet knuten till företaget. Könsfördelningen mellan 

respondenterna var fyra män och en kvinna.  
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3.3 Datainsamlingsmetod 
Som insamlingsmetod användes semi-strukturerade intervjuer vilka utgick från intervjuguider vi 

skapat i förhand (se Bilaga 1 och 2). Dessa intervjuguider användes för att rikta samtalet mot frågor 

som vi ansåg skulle vara relevanta för att besvara vår frågeställning. Frågorna i intervjuguiden var 

formulerade på ett sådant sätt att vi kunde avvika från frågeguiden med frågor som bad respondenten 

förklara närmare och fördjupa sina svar. Vi ansåg att det var viktigt att kunna ställa kontrollfrågor och 

kunna ha utrymme att summera vad respondenten sagt för att inte ta för givet eller dra egna slutsatser 

av respondenternas svar. Valet att använda oss av semi-strukturerade intervjuer gjorde vi eftersom vi 

ansåg att stängda intervjuer inte hade gett oss möjlighet att svara på forskningsfrågan. För att kunna 

göra detta ansåg vi att vi behövde vara mer flexibla och kunna frångå intervjumallen. Stängda 

intervjuer liknar enkäter i sitt användningsområde att få fram material som går att kvantifiera. Valet att 

inte ha öppna intervjuer å andra sidan gjorde vi eftersom vi ville beröra ett visst antal teman och inte 

låta intervjun ha alldeles för obunden karaktär. 

 

Innan intervjuerna gavs respondenterna tillgång till intervjuguiderna så att de kunde ta ställning till 

frågorna och förbereda svar. Respondenterna informerades om de etiska riktlinjer som gällde för 

deltagandet, såsom att de kunde avbryta intervjun när som helst eller välja att inte svara på en specifik 

fråga. De blev även informerade om de skulle förbli anonyma och att informationen enbart skulle 

användas i studiesyfte. 

 

Två intervjuer utfördes i mötesrum i företagets fastigheter och tre intervjuer genomfördes på 

respektive respondents kontor. Av dessa intervjuer utfördes två stycken där vi båda var närvarande och 

resterande intervjuer delades upp mellan oss. Under de intervjuer som vi båda var närvarande valde vi 

att låta en av oss skulle leda intervjun för att undvika att tala i mun på varandra samt undvika att 

respondenten på något sätt skulle känna sig i underläge eftersom vi var två intervjupersoner. 

Intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter och spelades in med hjälp av en handdator och en 

mobiltelefon.  

 

Intervjuerna transkriberades för att underlätta tematiseringen och analysprocessen. Redundanta uttryck 

som saknade meningsfull relation till tolkningen av materialet raderades (Langemar, 2008). Enligt 

Harboe (2013) finns det en problematik med inspelning av intervjuer. Denne anser att ljudinspelning 

skapar en konstlad situation där respondenten ständigt påminns om att den är med i en studie vilket 

kan hämma respondenten från att tala fritt. Ett annat problem Harboe lyfter fram är att transkriberingar 

är tidskrävande. Han menar att det kan undvikas genom selektiv transkribering av det ljudinspelade 

materialet. Vi ansåg dock att de positiva aspekterna av inspelning övervägde de negativa eftersom det 

annars skulle finnas risk för att vi inte fick med allt respondenterna sa om vi skulle anteckna samtidigt 

som vi fokuserade på att genomföra en bra intervju. Transkriberingar av intervjuerna gjordes utan den 

selektion Harboe (2013) föreslår men vi hoppade över stycken som svävade iväg från ämnet, i enlighet 

med Langemar (2008). Vi anser att om vi använt en selektiv transkribering hade risken att 

respondenternas andemening kring ämnet gått förlorad. 

3.4 Analys 
De transkriberade intervjuerna bearbetades genom tematisk analys (Langemar, 2008). Denna 

analysmetod kan kategoriseras som induktiv eller deduktiv. Vid deduktiv tematisk analys bestäms 

teman i förväg. Den induktiva ansatsen strukturerar data utifrån teman som utarbetas fram under 

studiens gång och utifrån det insamlade materialet. Gällande denna studie var det en kombination av 
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båda kategorierna. Vi hade en teoretisk förnimmelse om hur vi ville lägga upp arbetet och vad vi 

förväntade oss få för resultat, men påverkades av de resultat vi fick vid skapandet av våra teman 

eftersom det till stor del utkristalliserades nya och oväntade teman vid själva bearbetningen. I 

praktiken innebar detta att råmaterialet sorterades upprepade gånger efter att ha kodats med nyckelord. 

Efter växelvis kodning och sortering ledde nyckelorden till ett antal teman som successivt växte fram. 

Dessa teman blev slutligen de olika rubriker under vilket resultatet är strukturerat. Vi ansåg att dessa 

rubriker kunde besvara studiens frågeställning på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med tematisk 

analys (ibid). 

 

Vi valde att ersätta respondenternas namn med bokstäver för att låta dem vara anonyma. För att 

läsaren ska kunna se ur vilka perspektiv svaren kommer ifrån valde vi att ersätta respondenternas 

namn med bokstäver och siffror. De som hade chefspositioner ersattes med C1 och C2 och 

medarbetarna ersattes med M1, M2 och M3. 

3.5 Etiska överväganden 
När intervjuerna bokades in med respondenterna berättade vi att vi var flexibla och frågade efter tider 

som passade respondenterna. Samtliga respondenter bokade in oss under sin arbetstid och intervjuerna 

genomfördes i företagets lokaler. Detta gör att den forskningsetiska aspekten av anonymitet kan ha 

äventyrats. Oavsett om vi behandlar informationen konfidentiellt kan respondenterna potentiellt 

identifieras eftersom deras scheman är öppna och att de bokat mötesrummet med pretexten att det var 

ett besök från Stockholms Universitet. 

 

Valet att hålla företaget anonymt bottnar i att vi genom grindvakten fick tillträde till organisationen. 

Eftersom vi inte officiellt kontaktat deras enhet för studentkontakter ansåg vi det adekvat att behålla 

organisationens namn anonymt. Detta för att inte riskera att respondenterna skulle kunna bli 

identifierade av individer som inte deltagit i studien. Ur ett anonymitetsperspektiv skulle det kunna ha 

varit fördelaktigt att kontaktat organisationen på ett mer formellt sätt, men då hade vårt urval av 

respondenter troligtvis blivit annorlunda. Vi anser att användandet av grindvakt var fördelaktigt för 

studien då vi genom denne fick tillgång till respondenter som företaget inte valde åt oss. Urvalet och 

svaren hade kunnat vara annorlunda och eventuellt vinklat för att framställa företaget i bättre dager om 

företaget istället hade valt vilka medarbetare vi fått intervjua.  
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4. Resultat 

4.1 Resultat och analys 

En planerad förändring med låg påverkansmöjlighet för medarbetarna 

Samtliga respondenter beskrev hur det låg ekonomiska drivkrafter bakom förändringen, företagets 

lönsamhet matchade inte dess volym. År 2008 fick företaget en ny VD. Från att ha haft en tradition av 

att ha äldre forskare i slutet av sin karriär som förvaltade bolaget med en forskningsinriktad ledning 

gick de över till en kvinna i medelåldern med bakgrund i industrin. Företaget i sig är icke 

vinstdrivande, men tanken är att de inte ska gå med för stora förluster. Den nya VDn fick i uppdrag 

från styrelsen att ta tag i de budgetunderskott som fanns i företaget och efter overheadkostnaderna 

gåtts igenom bestämdes det att personalstyrkan behövde reduceras. 

 

Ett par av respondenterna berättade att organisationen var trögflytande och inte förändrades särskilt 

ofta, vilket ledde till att omvärlden förändrats i snabbare takt än organisationen. De beskrev det som 

ett latent behov av förändring som inte möttes och därför ledde till en större förändring. 

 

M3: “Det är helt skilda sätt att hantera omvärldens krav på förändring, för alla bolag 

behöver förändra sig ständigt. Antingen förändrar man sig inom en kostym som är ganska 

styv eller så småanpassar man sig hela tiden.” 

 

Respondent C1 var med under delar av förändringsplaneringen och berättade att denne till stor del 

hade haft möjlighet att påverka riktningen på förändringen. Efter att ha inventerat organisationen 

skapades listor som användes vid förhandlingarna med de involverade fackorganisationerna. De flesta 

respondenterna ansåg sig haft möjligheter att påverka organisationsförändringen i varierande grad, allt 

ifrån planeringsstadiet till att ha blivit representerade av de lokala fackklubbarna. Respondent C2 

ansåg att cheferna hade större möjligheter att påverka än vanliga medarbetare. 

 

C2: “Chefslinjen har både mer information och mer möjlighet att påverka.” 

 

Några av respondenterna beskriver att när de såg över personalstyrkan letade de först efter lösningar 

med naturliga avgångar, nämligen genom förtidspensionering som enligt utsago var väldigt 

fördelaktiga. Efter dessa gick de inte enbart efter turordningslistan och “sist in, först ut”- principen, 

utan de gick efter produktivitet och behov och köpte ut resten. Enligt respondent C1 behövde företaget 

förnyas och detta genom att anställa folk som kunde tillföra samtidigt som de gjorde sig av med 

mindre produktiva anställda. Respondent C2 beskriver de som slutligen fick lämna företaget var 

svårarbetade medarbetare, vilka var svåra att ge meningsfulla arbetsuppgifter och således bidrog till att 

företagets volym inte matchade lönsamheten. 

 

C2: “De personerna som lämnade bolaget var för mig inte alltid de mest lättarbetade 

medarbetarna, att förankra dem i en verksamhet och se till att de hade tillräckligt med 

meningsfulla arbetsuppgifter och att det som de gjorde matchade bolagets inriktning och 



 

12 

 

behov, det var nog en utmaning för organisationen. Det löste upp sig i och med att de 

inte längre var anställda på bolaget.” 

 

C1: “Samtidigt så nyanställde vi ju, så ska vi vara krassa så handlade det också om att ta 

bort folk som inte riktigt passade in längre, men även fylla på med nytt folk som kunde 

tillföra. Så det är både gasa och bromsa samtidigt.” 

 

Respondent M2 beskrev hur denne upplevde att en kollega som hade en viktig funktion på 

arbetsplatsen fick avslutad anställning i samband med nedskärningarna. Respondenten misstänkte att 

denne fick sluta på grund av personliga skäl snarare än att den presterade dåligt. Respondenten 

beskrev kollegan som lite svår att ha och göra med men mycket kompetent, och att vissa processer 

idag fungerar dåligt på grund av att denne medarbetare fick sluta. 

 

M2: “Han var en av de som fick gå, jag tror inte han var omtyckt av sin chef helt enkelt. 

Och vi vart av med honom, han var bra och skötte sitt jobb och så, men han var också 

ganska, ja, stor i mun och kanske lite svårstyrd person så” 

 

Respondent M3 berättade hur företaget anlitade externa konsulter i samband med 

organisationsförändringen. De var experter på uppsägningar och hade till uppgift att informera 

om uppsägningsförfarande. 

 

M3: “Dessutom kom det också hit uppsägningsmänniskor. De sa inte upp oss, eller de sa 

inte upp folk, det var ett antal tillfällen de var här och informerade sätt man kan ha när 

man kommer till det här läget.” 

 

Istället för att se över verksamhetens karaktär och exempelvis lägga ner en enhet, valde företaget att 

tillämpa vad några respondenter beskriver som osthyvelprincipen. De valde att ta några från varje 

affärsområde, några fler från de affärsområden som var minst lönsamma och några färre från de 

områden som var mest lönsamma.  

 

C2: “Det vi gjorde var att dra ned med storleksordningen 5-10 % på hela bolaget och man 

gjorde varianten; osthyveln. 10 % överallt istället för att ta en situation där man 

genomlyser hela organisationen och plockar ut hela verksamheter. Här var det en 

reduktion utav alla affärsområden.” 

 

Respondent M3 ansåg sig inte ha möjlighet att påverka förändringen. Den respondenten hade en annan 

åsikt om vad som var nödvändigt för organisationen och ansåg att det hade behövts en mer granskande 

process där de borde analyserat om alla sektioner av organisationen verkligen var nödvändiga. 

 

M3: ”När du då har den här knivåsikten, svaret som man kan få och som jag alltid 

har fått, man kan inte göra så för då påverkar det själva det här programmet (som 

finansierade stora delar av verksamheten). För då kan man inte utföra det som står i 

upphandlingen. Det kan man ju då inte skriva om. Nä nä.” 

 

Några av respondenterna belyste att förändringarna var nödvändiga även om det krävde ganska stora 

ansträngningar med allt från uppsägningar och anpassning av arbetsuppgifter. Dessa menade att ett 

större perspektiv får intas för att rättfärdiga organisationsförändringen. 
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C2: “Jag ser det inte enbart som negativt, om jag tänker på det bolaget som är kvar. Bolaget 

hade blivit sämre om vi inte hade gjort det.” 

 

Respondenterna M1 och M2 ansåg att påverkansmöjligheterna främst var genom facket. M2 satt inte 

med som fackrepresentant men pekade på att det hade varit annorlunda om denna varit med som 

facklig representant. Samma respondent ansåg däremot att en påverkansmöjlighet hade kunnat vara 

genom att gå via sin närmsta chef, även fast denne inte gjorde det. Det lyftes fram av respondent M1 

att fackorganisationen arbetade primärt kring den framtagna listan, att hitta motivationspunkter för att 

identifiera vilka personer som var viktiga för organisationen och som inte borde bli uppsagda.  

 

Analys: En planerad förändring med låg påverkansmöjlighet för 

medarbetarna 

Respondenternas svar tyder på att de incitament som fanns och låg till grund för 

organisationsförändringen var förenliga med teorin om “Strategi E” (Beer & Nohria, 2000; Jacobsen, 

2013). Speciellt eftersom de flesta respondenter berättade om negativa resultat vilket går att knyta an 

till förändringsbehovet Döös lyfte fram (Granberg & Ohlsson, 2011).  

 

Av intervjuerna framgick det att förändringen initierades av ledningen som identifierat ett 

förändringsbehov och utarbetat en förändringsplan. Ledningen kan således också ses som drivkraften i 

förändringen och karaktären är av en typisk “top-down”-styrning. I linje med Strategi E är det även 

utmärkande att rekrytera externa konsulter för att assistera vid organisationsförändringen, vilket en 

respondent uppmärksammade med begreppet “uppsägningsmänniskor” (Jakobsen 2013). 

 

Respondent C2 använde metaforen “styv kostym” för att beskriva förändringsbegränsningar. 

Metaforen “styv kostym” går att relatera till omvälvande och planerade organisationsförändringar som 

exempelvis Huy et al. (2014) observerade. En möjlig tolkning är att organisationen inte är så flexibel 

vilket kräver en ny “kostym” när den gamla inte längre passar. Motsatsen till denna strategi skulle vara 

att ha en “kostym i stretchmaterial”, vilket är en organisation med förmåga till kontinuerlig förändring.  

 

Den upplevda påverkansmöjligheten skiljde sig mellan respondenterna. Respondent C1 som hade en 

hög chefsposition i företaget och ansåg sig i stor grad kunna påverka förändringens riktning. De flesta 

respondenter ansåg däremot att påverkansmöjligheterna var låga och att de som kunde påverka var 

fackklubbarna. Respondent M3s åsikt belyser ett alternativt sätt att möta förändringsbehovet, genom 

att ta bort delar av verksamheten istället för att skära ner på personalstyrkan på alla avdelningar. En 

möjlig tolkning är att ett konsultativt ledarskap inte utövades eftersom förändringen är av “top-down”-

karaktär. Hade ett konsultativt ledarskap utövats kanske förändringen istället tagit en “bottom-up”-

karaktär genom medarbetarnas inflytande i förändringsprocessen (Yukl & Seifert, 2002). 

 

Högt i tak och informationsutbyte i fikarummet 

Respondenterna berättade om hur de hade tillfällen på arbetsplatsen där de gemensamt diskuterade 

arbetsrelaterade problem. De ansåg alla att det var en bra stämning på dessa typen av möten där det 

fanns möjlighet att lufta både negativa och positiva åsikter. Respondent M1 berättade att alla var 

viktiga i organisationen vilket gjorde att de kunde berätta sina åsikter fritt. 
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Organisationen ansågs ha högt i tak vilket tillät avvikande åsikter att framföras även fast det var tydligt 

att det inte alltid handlar om att få konsensus för att genomföra beslut, chefen hade mandat att ta beslut 

men valde att låta sina medarbetare lyfta fram sina åsikter. 

 

Respondent M2 lyfte fram vikten av de informella arenorna, exempelvis fikarummet och korridoren. 

Respondenten menade på att dessa arenor gav upphov till ett stor informationsutbyte vilket gjorde att 

personen i fråga kunde hålla sig uppdaterad till graden att den redan hade information innan det blev 

offentligt. Detta gjorde att respondenten ansåg att de möten som den deltog på hade mer av en formell 

karaktär eftersom informationen redan blivit delad via de informella kanalerna. Respondent M1 

bekräftade vikten av de informella arenorna och berättade att de formella mötena oftast inte 

genererade någon större mängd frågor utan att personen antog att de flesta ställde frågorna vid de 

informella tillfällena eller gick direkt till närmsta chefens kontor för att ställa sina frågor. 

 

M1: “I gruppmötena kan man bolla en kritik om stämningen i gruppen eller om vad man 

tycker och sådant.” 

 

C2: “Det är ett rätt öppet klimat för diskussion. Sen är det ju en forskarorganisation så det 

är en väldigt dömande organisation, som forskare är man inskolad till att leta fel. Men så 

länge man fattar att det är så det funkar, folk är inte aggressiva utan det är en forskares 

arbetsuppgift eller drivkraft. Att försäkra sig om att alla möjliga fel är undanröjda så att 

om man känner sig bekväm med det så är detta en organisation som bidrar och tycker till 

och ställer frågor och kritiskt granskar. “ 

 

Respondent M3 berättade om deltagande på veckomötena. Alla bjöds in till dessa möten, men enligt 

utsago valde folk att inte närvara.  

 

M3: “Vi ses varje fredag, en halvtimme och då går vi också igenom de närmsta 

veckorna. Vad som kommer hända och vad som borde hända. [...] Alla är välkomna, 

men alla kommer inte.” 

 

Analys: Högt i tak och informationsutbyte i fikarummet 

Respondenternas beskrivning av de tillfällen de hade för gemensam diskussion av arbetsuppgifter går 

delvis att relatera till det Bron och Wilhelmson (2004) lyfter fram som mervärdet av kollektivt lärande 

och de synergieffekter det medför. Skillnaden mellan dialogen och diskussionen klargörs utav 

Granberg och Ohlsson (2009) vilket i viss mån kan appliceras till respondenternas svar. De berättar att 

de kan yttra både positiva och negativa åsikter under möten. En tillåtande kultur av ifrågasättande i 

alla led är enligt Jones (2002) en viktig del av en lärande organisation. Dock framgick det att mötena 

inte genererade någon större mängd frågor och att information som delades i många fall redan var 

känd, vilket kan tolkas som att mötena var av officiell karaktär.  

 

Respondenterna berättar om hur information och frågor hanterades i första hand i de informella 

arenorna såsom fikarum, korridorer och kontor. De informella arenorna respondenterna berättar om 

kan anses ha de kvalitéerna av jämlikt samtalsklimat där tankar kan framföras fritt (Granberg & 

Ohlsson, 2009).  
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Arbete med lärande i centrum 

Företagets anställda beskrevs som motiverade och kompetenta av de respondenterna som hade 

chefspositioner. Detta gjorde att de inte behövdes detaljstyras utan ansågs utveckla sig själva. Båda 

cheferna ansåg att utveckling och kompetensökning skedde med nya arbetsuppgifter. Genom att arbeta 

med nya grupper, metoder och personer ansåg respondenten att individer utvecklas. Praktiskt skedde 

detta genom chefen involverade medarbetare i nya typer av projekt. Att besöka kurser och konferenser 

ansåg denne chef också vara kompetensutvecklande men inte i samma grad som nya arbetsuppgifter. 

 

C1: “Men jag tror helt mest på kompetensutveckling genom att göra nya grejer på jobbet, 

jobba i nya grupperingar, lära dig nya metoder, jobba med nya personer. Är du fysiker jobba 

med kemister, kompetensutveckling på jobbet i en verklig situation, vara med i nya typer av 

projekt. Det tror jag är mest givande” 

 

Respondent M1 berättade att den ansåg sig lära sig nya saker varje dag, speciellt eftersom de är ett 

forskningsinstitut riktat mot industrin där de försöker finna nya saker. 

 

M1: “Jag lär mig ständigt nya saker, dels om vetenskap men också om mig själv, hur jag 

fungerar i olika situationer och med personer.” 

 

Samma respondent berättade också att arbetets flexibilitet ställer stora krav vilket kan upplevas som 

jobbigt eftersom de anställda snabbt måste definiera mål och greppa vad arbetsuppgiften handlar om. 

Respondent M1 berättade om vikten av att kommunicera sina önskningar för att utvecklas. Denne 

menade att sin närmsta chef fördelade arbetsuppgifter och var respondenten tydlig med vad den fann 

vara intressant ökade chanserna för att få intressanta arbetsuppgifter. Respondenten berättade också att 

arbetsuppgiftsfördelningen skedde på ett sådant sätt att chefen ändå hade i åtanke vad personen i fråga 

ville jobba med och frågade om projektet passade medarbetaren. Respondent C2 ansåg att den dagliga 

kompetensutvecklingen var normalt för forskare och det snarare var så att närmsta chefen behövde 

tjata för att medarbetarna skulle ge sig iväg på formella utbildningar. Samma respondent tryckte på 

vikten mellan att matcha rätt projekt med rätt person och därefter kom kompetensutveckling i takt med 

arbetsprocessen. Respondenten ansåg också att kompetensutveckling var en normal del av de anställda 

forskarnas arbetsrutin, exempelvis att åka på utbildningar, konferenser, läsa litteratur och få kunskaper 

genom arbetet. 

 

Ett konkret exempel som nämndes var att den anställde som jobbade på ett visst labb fick möjlighet att 

gå över till ett annat och testa nya saker och vara med i arbetsuppgifter som den inte gjort tidigare. 

Respondent C1 menade att företaget hade potential att arbeta med denna typ av kompetensutveckling 

men kanske inte alltid genomförde det praktiskt av olika skäl. Vidare nämnde Respondent M1 att det 

sker mycket arbete mellan grupper och att de kan tillhöra flera olika grupperingar samtidigt vilket gör 

att arbetet sker väldigt horisontellt och gränslöst. 

 

Analys: Arbete med lärande i centrum 

De förutsättningar som respondenterna beskriver för att utveckla kompetens i det vardagliga arbetet 

kan relateras till Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande (Granberg & Ohlsson, 2009). Genom 

arbetet får medarbeten upplevelser som sedan reflekteras över. Reflektionerna leder till abstrakt 

konceptualisering som sedan testas igen i prakten. Grunden till att arbetet utgör en stor del av 

medarbetarnas kompetensutveckling beror på dess karaktär, det är av en sådan art att det inte går att 
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arbeta rutinmässigt utan reflektion. Medarbetarna ställs ständigt inför nya situationer som kräver nya 

lösningar. Eftersom en stor del av de anställda var forskare ansågs det vara naturligt att kontinuerligt 

lära sig mer genom att delta på konferenser och läsa litteratur. Det framgick också att chefen aktivt 

arbetade med att ge de anställda projekt som aktiverade och utmanade medarbetarna i den utsträckning 

de själva ansåg att de klarade av.  

 

Det framgick att delar av arbetet skedde horisontellt mellan arbetsgrupperna och att anställda kunde 

tillhöra flera projektgrupper samtidigt. Denna gränslöshet kan relateras till Bron och Wilhelmsons 

(2004) beskrivning av kollektivt lärande genom att människor interagerar, kommunicerar och handlar 

tillsammans. 

 

Självgående medarbetare med inflytande i arbetet 

Respondent C1 berättar att dennes ledarskap till stor del är influerat av sin arbetsgrupps åsikter. De 

samlas kontinuerligt och diskuterar gemensamt hur strategiska mål ska sättas upp. Samma respondent 

värderar andra åsikter. 

 

C1: “Jag har en ambition och tro att delaktighet är viktigt så jag försöker med det. Sen är 

det så att i vissa fall är det folk som tycker att det inte är så i tillräckligt stor 

utsträckning, och så måste det nog vara.“  

 

Dock anser respondenten att beslut inte alltid kan vara förankrade i konsensus mellan alla men bör 

bottna i att alla känner sig delaktiga. 

 

C1: “Men jag tror det är viktigt, försöker med det och tror att många känner att de kan 

påverka de besluten jag tar. “ 

 

Som exempel nämndes det att ett förslag till förändring som chefen kom med influerades av sina 

underställdas åsikter så det slutliga beslutet ändrades med ungefär 50 % jämfört grundförslaget.  

 

Respondent C1 berättade att förslag och synpunkter alltid välkomnas, men att detta inte innebär att de 

alltid genomförs. Det lyftes också fram att de stora profilerna inom företaget fick mer utrymme att 

påverka något som en respondent liknade vid “den starkaste vinner”. Denne reflekterade över 

konsekvenser av att försöka få ett lika stort medbestämmande i arbetslaget. Samtidigt som 

respondenten ansåg att det var viktigt att ha ett välfungerande team talade denne också om vikten av 

att ge vissa individer större inflytande. Respondenten ansåg att de mest kompetenta och drivkraftiga 

individerna måste få ett större inflytande eftersom det är dessa som driver verksamheten framåt. 

Konsekvenserna av detta var att vissa individer kunde tappa känslan av att de själva drev framåt. Detta 

till trots ansåg respondenten att detta i längden var det bästa sättet att få en välfungerande och 

produktiv grupp.  

 

C1: “Utmaningen är ju att få folk att gå åt samma håll, samarbeta, vara ett lag och inte 

bara individer som går åt hållet de själva vill. [...] Samtidigt att låta de största profilerna 

få påverka och bestämma ganska mycket, lite att den starkaste vinner. [...] Priset att 

betala för det är kanske att inte så många heller känner att de själva driver framåt. [...] Få 

ett välfungerande team samtidigt som man har några väldigt kompetenta personer som 

faktiskt bestämmer över och drar verksamheten framåt.” 
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Respondent C2 berättade att dennes dröm vore att medarbetarna var autonoma till den graden att de 

enbart berättade om sina beslut eftersom deras kunskaper skall vara tillräckligt breda för att ta 

adekvata beslut på egen hand. Respondenten utvecklade det med att denne inte har tillräcklig kunskap 

för att granska sina medarbetares arbete utan litar på att de har den specialiserade kompetensen själva. 

 

C2: “Jag har bara en formellt, i bolaget, högre beslutsrätt. Jag kan inte gå in och fatta 

någon annans beslut. Men jag kan ju coacha fram ett beslut.” 

 

Respondenten menade på att dennes roll är att assistera sina medarbetare i att finna riktningen som 

ligger i linje med bolagets strävan, även fast respondenten kan ta ett beslut åt dem. Således att 

tillsammans med medarbetarna definiera när de nått de utsatta målen. 

 

Respondent C2 berättade om insikten att denne inte upplevde sig som en arbetsledande chef utan en 

chef som organiserar och gör det möjligt för sina underställda att nå de mål de vill. Delvis för att 

individen inte ansåg att sådan direkt arbetsledning behövdes i organisationen men också för att denne 

inte full ut trivdes med den typen av ledarskap. Främst handlar ledarskapet om att involvera sina 

medarbetare i synen på mål och vad som är tillräckligt.  

 

Respondent M3 påpekade vikten att förstå företagets hierarkiska struktur.  

 

M3: “Det kan ju upplevas som att företag är demokratiska, men det är chefen som 

bestämmer. Inser man inte det då har man inte riktigt fattat. Det är fortfarande så att han 

eller hon som är chef kan fråga sina medarbetare; vad tycker du? Det är fortfarande 

chefen som fattar beslutet. Sen är det bara att gilla läget.” 

 

Detta stärks av respondent C1 som menade att bestämmandet måste ligga hos chefen och att det inte 

går att ha det på något annat sätt. Denna respondent menade att trots dialoger så kan inte ett företag 

drivas med fullkomlig konsensus i alla beslut. 

 

Respondent C1 förväntade sig att den som inte blivit inbjuden till möte men ändå önskade att delta 

yttrade detta. Ytterst sällan nekades någon att få vara med på ett möte om inte omständigheterna var 

väldigt speciella. Informanten tog även upp att det ger individer egenmakt att bestämma över sin tid. 

Respondenten betonade vikten av att få medarbetare att känna ansvar för verksamheten och själva vilja 

driva den framåt. Samma respondent berättade att den inte trodde på ett ledarskap som utövas genom 

att peka med hela handen utan snarare genom att motivera sina medarbetare att utvecklas själva. 

 

Respondent M3 tyckte att beslutsrätten låg hos cheferna och att det enda man kunde göra var att säga 

vad man tycker.  

 

M3: “Lyssnar de och fattar ett annat beslut är det fortfarande samma, gilla läget.”  

 

Respondent D berättade om sitt behov av frihet och att dennes motivation och engagemang försvinner 

om den inte har möjlighet att planera själv. Det viktiga är att veta vad som är målet och vad som 

förväntas. Tydligheten i målsättningen gör att arbetsprestationen riktas ditåt. Respondenten resonerade 

vidare kring att ett ledarskap som ingriper för mycket resulterar i dåliga resultat och nedgången 

verkningsgrad. Därför anser respondent sig ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Respondent 

M2 belyser det med följande citat: 
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M2: “Jag har väldigt fria tyglar, jag vet, gör vi såhär så kommer det att funka, gör vi 

såhär så kommer det inte att funka. Jag får röra mig helt fritt så länge jobbet blir gjort 

och på ett bra sätt så kan jag göra hur jag vill. “ 

 

Känslan att kunna påverka sin arbetssituation delades utav alla respondenterna. Respondent C1 

betonade att om man vill påverka sin arbetssituation måste man också vara beredd att komma med 

sakliga argument. 

 

Analys: Självgående medarbetare med inflytande i arbetet 

Det båda respondenterna med chefsposition berättade angående delaktighet och diskussioner kring 

gemensamma mål kan tolkas som deltagande ledarskap (Kahai et al., 1997). Det konkreta exemplet 

som belystes där en av cheferna influerades av medarbetarna tyder på att deltagande ledarskap utövas. 

Samma respondent reflekterade även kring fördelningen av inflytande och ansåg att de mest drivna 

medarbetarna också skulle ha ett större inflytande på arbetet, då dessa ansågs driva verksamheten 

framåt och få med sig övriga medarbetare. Genom att låta medarbetare vara delaktiga i beslut ansåg 

respondenterna att ett ägande och ansvarskänsla för uppgiften uppstod vilket liknar det Sauer (2011) 

fann vara viktiga faktorer för ett effektivt grupporienterat ledarskap.  

 

Båda cheferna berättade om deras benägenhet att utöva ett ledarskap präglat av konsultation eftersom 

de inte trivdes med ett auktoritärt ledarskap. Vidare resonerade denne om den utopiska arbetsgruppen 

präglad av autonomi, där chefen inte skulle behöva fatta några beslut. Detta ligger i linje med de fynd 

Huang et al., (2010) presenterade gällande sambandet mellan delaktigt ledarskap och upplevd 

egenmakt och tillit till chefen. En möjlig tolkning är att delaktigt ledarskap kan leda till autonoma 

effektiva arbetsgrupper.  

 

Samtliga respondenters beskrivning av det utövade ledarskapet belyser hur ledarna gemensamt med 

medarbetarna sätter upp mål med det arbete de utför i förhållande till företagets övergripande strategi 

och vision.  MacNeill, et al., (2005b) beskriver skapandet av en gemensam vision och att arbeta mot 

detta som en viktig del av ett pedagogiskt ledarskap. 

 

I linje med det pedagogiska ledarskapets riktande kvalitéer är hur en respondent berättar om 

utmaningarna kring att få sina medarbetare att gå åt samma håll och inte drivas av individuella mål. 

 

Två av respondenterna resonerade kring olika aspekter på medbestämmandet och beslutsrätten. 

Respondent M3 ansåg att dennes åsikter inte spelade någon roll, även fast de fick ventileras. I 

slutändan ansåg respondenten beslutet var chefens, oavsett vad medarbetarna tycker. Respondent C1 

resonerade kring beslutsrätten och kom fram till att konsensus inte kan nås i alla beslut. 

 

Från orolig till märklig stämning 

Samtliga respondenter berättar att klimatet på ett eller annat sätt ändrades i samband med 

organisationsförändringen. Respondent M2 förstod redan innan det blev officiellt att företaget skulle 

skära ner på personalstyrkan att det skulle ske. När det väl kom ut i organisationen tyckte denne att det 

tog väldigt lång tid för det att bli klart vilka som skulle få gå och att många till följd av detta mådde 

dålig. Även respondenterna som var chefer beskrev klimatet innan det var klart vilka som skulle få gå 
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som krävande. Personalen sökte upp chefer med frågor om de skulle få vara kvar eller om de visste 

något, vilket var information cheferna inte kunde dela med sig av oavsett hur säkert eller osäkert 

medarbetaren i fråga satt. Med denna oro och andra negativa känslor som uppkom påverkades 

arbetstempot och inställningen till arbetet, men att arbetet blev ändå utfört. 

 

M2: “Under perioden tror jag att det inte var lika mycket fart som vanligt. Det var ingen bra 

stämning här, folk var oroliga tror jag man kan säga.[...] Man har sitt jobb, men saker går 

kanske inte lika fort om man tycker att saker är skit... Det, det var väl läget. Man jobbade på, 

kan man säga.” 

 

Respondent C2 berättade att det den märkliga stämningen som spreds kom redan i samband med att 

beslutet om nedskärningar annonserades. För denne, som arbetade som chef, betydde det att tiden 

därefter gick till att ge stöd, samtala, förankra och ha diskussioner med medarbetare som ofta inte ens 

var berörda av uppsägningarna. Denne beskrev att personalen i sådana situationer försöker förstärka 

och tolka de besked som ges, och att ett meningsskapande behövs för att inte medarbetarnas alla 

försvarsmekanismer ska gå igång när de försöker gissa anledningar till en förändring som inte går att 

få svar på genom att gissa. Respondenten beskrev även sina egna tankar kring 

organisationsförändringen där denne funderade av de direkta konsekvenserna gentemot de framtida 

effekterna. 

 

C2: “Den första konsekvensen är den här, men vad händer sen? Om vi inte gör det vad är 

konsekvensen av det? Det är ganska mycket scenariobeskrivning, åtminstone i skallen. 

Det som för mig var mest tydligt, det är personalens behov av stöd, närvaro, samtal, 

diskussion, bolla, förankra och påtagligt ofta hos dem som inte var berörda över huvud 

taget.” 

 

Även i perioden efter det stod klart vilka som skulle sluta var klimatet speciellt. De som sades upp och 

förtidspensionerades var kvar förhållandevis länge, de arbetade hela uppsägningstiden och den 

perioden beskrev flera respondenter som spänd. Respondent C2 trodde att den spänning och oron som 

uppstod även resulterade i några frivilliga uppsägningar som företaget inte hade planerat för. Samma 

respondent beskrev uppsägningarna som förhållandevis harmoniska och präglade av en stor lojalitet 

till arbetsuppgiften. 

 

C2: “Det som förvånade mig var, fredligt låter konstigt för det var ju inget krig såklart, 

men det var väldigt harmoniskt ändå. Präglat av en väldigt stor lojalitet till 

arbetsuppgiften från de personerna som både bestämde att gå i pension och de som fick 

sluta. Med några få undantag självklart, men människor är olika.” 

 

Att arbeta tillsammans med en uppsagd under uppsägningstid beskrevs av några respondenter som 

påfrestande. De berättade att tankar som kunde förekomma var varför en själv fick vara kvar när en 

annan fick sluta, och att detta kunde skapa förargelse. Respondent M2 berättade om en kollegas sista 

månad som anställd. Den uppsagda kollegas chef kommit och enligt beskrivning pekat med hela 

handen på vad som skulle göras klart, vilket respondenten tyckte var jobbigt att bevittna. Även att 

behöva se hur den uppsagda kollegan mådde under tiden denne var tvungen att slutföra vissa projekt 

innan den lämnade var både jobbigt i sig och spred en jobbig känsla till nära medarbetare. 
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M2: “Du gör det och det och det och det klart! Och sen bara... okej, han var tvungen och 

göra det och sen skulle han gå. Nej. Inge kul det. Skitjobbigt, och att se det. Han mådde 

ju inte bra, och det är klart att det smittar av sig, på mig till exempel.” 

 

Analys: Från orolig till märklig stämning 

De flesta respondenterna beskriver en oro i samband med organisationsförändringen. Ett sådant 

organisationsklimat kan härledas till motsatsen av de positiva effekterna Randhawa och Kaur (2014) 

beskriver. Detta sammanfaller även med några av respondenternas beskrivningar av minskad 

motivation och sänkt arbetstempo. En av chefernas redogörelse av ett ökat behov av stödjande och 

närvarande ledarskap kan ytterligare tyda på ett försämrat organisationsklimat.  

 

Respondenternas beskrivning av organisationsklimatet kan tolkas spegla två faser av 

förändringsprocessen. I ett tidigt skede tycks klimatet vara negativt och präglat av oro i samband med 

ovissheten kring vilka uppsägningarna rörde. Efterkommande fas innefattar uppsägningstiden för de 

uppsagda medarbetarna. Respondenterna beskrev klimatet som allt från märklig till jobbig. En 

respondent berättade att de jobbiga känslor en uppsagd kände smittade av sig till kollegorna. En annan 

respondents tyckte att det var märkligt hur “harmoniskt” de flesta uppsagda agerade och hur lojala de 

var arbetsuppgiften under sina sista månader.  

 

Chefens balansgång mellan arbetsuppgift och medkänsla 

Respondenterna berättar om svårigheter med chefskap i förändringstider. Chefen förväntas fatta svåra 

beslut och är betald för detta. När uppsägningar är på agendan är det chefens uppgift att ta det med de 

anställda. Chefen har krav uppifrån och i olika utsträckningar emotionella band till de anställda under 

denne. Även om chefen inte har en nära relation till en medarbetare som blir uppsagd är det ändå något 

som påverkar dennes liv, vilket gör det till en svår uppgift. 

 

C1: “Första gången såg jag det som att det är min roll att ta bort så få som möjligt, vilket 

indirekt får konsekvenserna att företaget sparar mindre pengar. Så såg jag det ju inte, 

utan jag såg bara till att skydda människorna. Men tittar jag tillbaka så vet jag inte om jag 

gjorde rätt, för min roll är ju att långsiktigt se till att företaget överlever och att vi gör det 

som är rätt.” 

 

M3: ”Som chef har du betalt för att göra vissa saker. Du har en högre lön och då är det 

vissa grejer som ingår. Det är ju inte så ofta som du behöver säga upp folk, men du måste 

kunna axla det ansvaret.” 

 

Några av de respondenter som hade erfarenhet av uppsägningar vittnade om att det var jobbigt att säga 

upp folk. Att säga upp anställda som skött sig bra framstod som särskilt jobbigt. De chefer som hade 

tidigare erfarenhet av uppsägningar berättade att de hade lättare för uppgiften då de hade skapat sig en 

större förståelse för helheten och företagets framtida överlevnad. Respondent C1 lyfte fram att det var 

svårt att säga upp folk och samtidigt motivera de som var kvar och förklara varför vissa var tvungna 

att sluta. 
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C1: “Om du gör en nedskärning på folk måste du, det är ju alltid tråkigt och jobbigt att berätta 

för folk att de inte är önskvärda och måste sluta. Men det gäller ju också att säga till de som 

ska var kvar att inte tappa suget utan jobba på och att förstå varför vissa får sluta.” 

 

Några av respondenterna var med och tog fram listan på hur många som skulle sägas upp från de olika 

affärsområdena. Även där ställs chefen inför en svår balansgång med tuffa beslut. Respondent C1 

berättade hur de fick i uppgift att se över sina affärsområde och återkomma med hur stora 

nedskärningar de ansåg vara möjliga. Cheferna ställdes inför att bedöma hur stor del av personalen 

som kunde sägas upp för att företaget skulle gå runt ekonomiskt, samtidigt som den dagliga driften 

skulle kunna genomföras.  

 

Respondenterna som inte hade chefsposition beskriver en förståelse för chefsjobbets komplexitet och 

utmaningar. Även då de själva inte var chefer berättade de att det inte kunde vara lätt eller roligt att 

säga upp folk, dels med den ekonomiska pressen uppifrån och dels att plocka bort medarbetare i deras 

affärsområde. Även då det fanns en förståelse var de klara med att chefen hade betalt för den 

arbetsuppgiften och hade vissa synpunkter på vilka som sades upp och hur förfarandet sköttes. 

Analys: Chefens balansgång mellan arbetsuppgift och medkänsla 

De svårigheter som respondenterna med chefspositioner berättade om kan ses utifrån MacNeill et al. 

(2005b) om vikten av ett motiverande ledarskap. Respondent C1 berättade om hur viktigt det är att 

motivera sina medarbetare så de inte tappar engagemanget till arbetet under 

organisationsförändringen. Vikten av att skapa mening och en delad vision blir också uppenbart när 

samma respondent resonerar kring vikten av förståelse från medarbetarna för de beslut som tagits av 

cheferna.  Den delade visionen och engagemanget är viktiga element i MacNeill et al. (2005a) 

pedagogiska ledarskap. Utmaningarna att förmedla en delad vision bland medarbetare kan förstärkas 

ytterligare då det inte är givet att cheferna själva känner ett ägande av förändringlösningen. 

Chefsrespondenterna resonerade kring chefskapet, konsekvenserna av deras arbetsuppgifter och 

handlande. Utöver detta berättade de att det kunde vara svårt att skapa mening till nedskärningarna och 

avgöra hur många som skulle sägas upp. Samtidigt som de kände lojalitet och medkänsla för sina 

medarbetare hade de ett arbete att utföra som i sin tur handlade om företagets framtida överlevnad.  
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ledarskapet i en kunskapsintensiv organisation som nyligen 

genomgått en organisationsförändring. Resultatet visar att organisationsförändringen drevs av 

ledningen för att få lönsamma ekonomiska utfall. Ledningsgruppen tog fram förändringslösningen och 

involverade inte medarbetarnas åsikter. Vidare framgick det att klimatet under förändringen upplevdes 

som växlande oroligt och märkligt vilket ledde till lägre motivation och prestation. För cheferna var 

denna period av uppsägningar jobbig då de behövde säga upp personal och motivera detta för sina 

medarbetare, men även i viss mån för sig själva. Resultatet visade även en organisation som vanligen 

var präglad av ett öppet åsiktsklimat där chefer såväl som medarbetare kunde komma till tals. Det 

framgick att informationsutbytet i organisationen till stora delar skedde på en informell nivå i form av 

samtal i fikarum och korridorer, medan de formella mötena beskrevs som officiella och fyllda av redan 

känd information. Den dagliga verksamheten kännetecknades av lärande och kompetensutveckling 

vilket framstod vara en naturlig del av arbetets karaktär. De anställda framstod som självgående och 

högkompetenta där deras närmaste chef hjälpte till att skapa mål och riktning mot en gemensam 

vision. Slutligen framstod det utövade ledarskapet som präglat av konsultation och involvering i 

beslut. Det framgick emellertid att det konsultativa ledarskapet under förändringen förlorade sina 

egenskaper av inflytande, meningsskapande och engagemang.  

5.2 Resultatdiskussion 
Den bild av organisationen som respondenterna förmedlade var att benägenhet att förändras 

kontinuerligt var låg. Hade företaget istället varit organiserat och förhållit sig till förändring i linje med 

Strategi O hade nedskärningar kanske kunnat undvikas (Beer & Nohria, 2000; Jacobsen, 2013). Sådan 

organisering med “bottom-up”-struktur skulle kunna resultera i alternativa och preventiva lösningar 

för att se till att företagets volym fortsatte motsvara lönsamheten. Alternativa metoder att hantera 

budgetunderskott kan ses utifrån Kärrmans (2013, 7 februari) Ipsos-undersökning som visade att 

personalen var villig att sänka sina löner istället för att minska arbetsstyrkan.  

 

Medarbetarnas upplevelse av förändringsprocessen utmärktes av oro och sänkt motivation vilket vi 

tolkar som ett negativt organisationsklimat (Randhawa & Kaur, 2014). Enligt Szücs, Hemström och 

Marklund (2003) är förändringsarbeten inom organisationer förknippade med negativa hälsotillstånd 

som stress och oro vilket i förlängningen kan leda till sjukskrivningar. För att möjligen undvika ett 

negativt organisationsklimat och dess effekter hade ett konsultativt ledarskap kunnat användas (Yukl 

& Seifert, 2002). Dess involverande av medarbetare ligger i linje med Strategi O eftersom det ger ökad 

känsla av inflytande och kontroll (Bies & Shapiro, 1988).  Att uppnå ett genomgående positivt klimat 

under uppsägningar kanske är en utopi eftersom människor kommer att påverkas negativt när kollegor 

tvingas lämna. Frågan är vad som kan anses vara ett tillräckligt bra klimat under en sådan förändring, 

eller hur lång en sådan bör vara för att organisationen inte ska bli lidande. Det framgår att 

förändringsprocessen tog rimlig tid och med en känsla av nödvändighet för företagets framtida 

överlevnad. Utifrån förutsättningarna anser vi att det tillfälligt negativa klimat som uppstod inte var så 
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allvarligt att organisationen skulle tagit skada av det i jämförelse med klimatförändring som Huy et al. 

(2014) undersökte.  

 

Resultatet vittnar om en organisation där lärande på ett individuellt plan är en stor del av 

medarbetarnas vardag. I enligt med Bron och Wilhelmson (2004) nås ett läromässigt mervärde genom 

interaktion, kommunikation och handling i arbetsgrupper i form av en kollektiv och gemensam 

process. Det framkommer att stora delar av arbetet sker i olika konstellationer av överlappande arbets- 

och projektgrupper, vilket kan tolkas som att det finns förutsättningar för lärandets synergieffekter 

integrerat i arbetets struktur. En av cheferna beskrev hur han medvetet organiserade för detta genom 

att få medarbetarna att arbeta med nya arbetsuppgifter och kollegor. Då förutsättningar för 

arbetsintegrerat lärande skapas kan det tolkas som att ett lärorienterat ledarskap utövas av denna chef 

(Döös & Wilhelmson, 2014).  

 

Det framgick att organisationen hade högt i tak och informationsutbyte mellan arbetsgrupper. 

Respondenternas uppfattningar om vad kunskap är och hur den kan ifrågasättas indikerar att de ser 

kunskap som relativ, vilket är grundläggande för en konstruktivistisk lärtanke (Bron & Wilhelmson, 

2004) och i förlängningen en förutsättning för dialog. Vidare bygger dialogen på ett samtalsklimat där 

åsikter värderas lika oberoende rang och social status (Granberg & Ohlsson, 2009). Det framgick inte 

av intervjuerna om huruvida något hierarkiskt åsiktsföreträde skulle existera i det vardagliga 

problemlösningsförfarandet. Vår tolkning av detta blir således att det finns potential för dialog i form 

av en syn på kunskap som föränderlig. Observationer av arbetet hade kunnat belysa huruvida det finns 

ett åsiktsföreträde i arbetsgrupperna vid de tillfällena där dialog kan uppstå. Organisationens helhet 

tolkar vi i linje med Granberg och Ohlsson (2009) syn på dialogen som nödvändig för ett doubleloop-

lärande. Även om dialogliknande samtal skulle föras i delar av organisationen, anser vi inte att 

dialogen och således inte heller doubleloop-lärande genomsyrar organisationen tillräckligt för att den 

ska vara att betrakta som en lärande organisation.  

 

Det framkom av en respondent att alla kallade till veckomötena inte deltog och att mötena i sig var 

väldigt korta, ca 30 minuter. En möjlig tolkning är att då deltagandet på mötena minskar, minskar 

också mängden olika perspektiv vid eventuella dialoger, som i sin tur kan hämma lärandets och 

dialogens synergieffekt. Mötenas längd skulle kunna vara en faktor som kan påverka 

reflektionspotentialen, beroende på mötets innehåll och syfte (Bron & Wilhelmson, 2004). Vi har inte 

haft möjlighet att observera ett sådant möte men vi tror att en halvtimme kan vara för kort tid för att en 

kvalitativ reflektion ska uppstå. En annan respondent berättade om projektmötes officiella karaktär 

med betoning på delgivande av redan känd information. Basera på detta tolkar vi det som att mötena 

inte är medvetet strukturerade som arenor för dialog. Det organisationen hade kunnat göra är att 

strukturera upp möten i syfte att uppnå dialog. Ett sådant möte skulle behandla ett fåtal frågor på ett 

djupare plan och ha som mål att få en synergieffekt av olika personers perspektiv och kunskap, istället 

för att vara av informativ karaktär.  

 

Att möten inte används som arenor för dialog och att information sprids via fikarummen behöver inte 

betyda att all form av lärande uteblir. Vikten av de informella samtalsarenorna som respondenterna 

pratar om kan tolkas utifrån Ekmans (2003) belysande av småprat i organisationer. Det Ekman menar 

är att småprat genererar gemensamma tolkningar kring organisationen och således leder till skapandet 

nya idéer drivna utifrån individernas intressen istället för organisationens agenda. Dessutom anses 

småpratet särledes viktigt för ett framgångsrikt ledarskap eftersom det skapar förtroende samt chefen 

får möjlighet att bilda sig en uppfattning kring arbetarnas vardagliga problem (ibid). En tolkning 

utifrån Ekmans argumentation är att organisationens informationsflöde till stor del sprids i småpratet 
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vilket respondenterna också bekräftat. Organisationen hade kunnat arbeta för att denna 

informationsspridning istället skulle äga rum vid möten för dialog, som vi beskrev i föregående stycke. 

Medarbetarna hade kunnat erbjudas samma möjlighet att dela information och perspektiv som i 

fikarummet fast på ett möte. Detta tror vi hade varit fördelaktigt för organisationen och underlättat för 

såväl chefen som övriga medarbetare. Ur ett chefsperspektiv hade det varit möjligt att på ett sådant 

möte kunna skapa sig en bättre uppfattning om medarbetarnas vardagliga problematik och på så vis 

bemöta detta på ett adekvat sätt. För andra medarbetare hade dessa möten varit bra för att ska sig en 

förståelse av kollegors problematik i arbetet och på så sätt få en större helhetsbild av verksamheten.  

 

Det vardagliga ledarskap som respondenterna beskrev lyfter fram decentralisering, vilket är en viktig 

del av ledarskap i kunskapsintensiva organisationer (Ekman, 2003; Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Det framgick även att ledarskapets beslut till stor del influerades av medarbetarnas åsikter vilket går 

att relatera till vad Kahai et al., (1997) definierade som delaktigt ledarskap. Detta tillsammans med 

chefernas kompetensutvecklingsarbete och skapandet av gemensamma mål och visioner anser vi faller 

inom ramen för det pedagogiska ledarskapet (MacNeill et al., 2005a; 2005b).  

 

Det framgick däremot att ledarskapet under organisationsförändringen inte var karaktäriserat av 

inflytande från medarbetarna. Det framgick också att det fanns avvikande åsikter till hur förändringen 

borde genomförts, vilket vi tolkar som ett missnöje till följd av bristande engagemang till 

förändringsvisionen hos de anställda. Denna brist på inflytande, meningsskapande och engagemang 

mot förändringsvisionen kan tolkas som ett tecken på tillfällig förändring av det ledarskap som 

vanligtvis utövades i organisationen. Utifrån Lutz Allen et al. (2013) och Mangundjayas et al. (2014) 

studier kan en möjlig tolkning vara att de medarbetare som kände sig missnöjda med förändringen inte 

haft en chef vars ledarskap förberett och påverkat deras benägenhet att bli positivt inställda till 

omorganisationen. Orsaken till ledarskapsförändringen kan också tolkas som att 

förändringsförfarandet hämmade förutsättningarna att bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Med detta 

åsyftar vi det som karaktäriserar toppstyrning och Strategi E (Beer & Nohria, 2000; Jacobsen, 2013).  

5.3 Metoddiskussion 
Det måste lyftas fram att eftersom informanterna endast intervjuades en gång kan visst djupgående 

information kring ämnet ha förbisetts. Tidsramen för denna studie har begränsat möjligheten till 

upprepade intervjuer med respondenterna (Langemar, 2008).  

 

Denna studie kan anses vara begränsad eftersom den genomfördes av oss personligen och vi färgas av 

den förförståelsen vi har (Malterud, 2011). Exempelvis har en av oss varit med om en större 

omorganisation där flera kollegor blev varslade. Detta kan ha påverkat delar av vår inställning till 

organisationen vi besökte.  

 

Två andra faktorer är att vi båda är män och är i samma ålder. Det kan tänkas att exempelvis en ung 

kvinna skulle fått andra svar från respondenterna. Dessutom deltog vi båda inte i samtliga intervjuer, 

utan vi delade vi upp intervjuerna mellan oss vilket kan ha varit en påverkande faktor för studiens 

resultat. Detta eftersom vi utifrån vår personliga förförståelse kan ha vinklat intervjuns följdfrågor på 

olika sätt. De platser där intervjuerna genomfördes kan anses vara något problematiska eftersom de 

gjorde på arbetsplatsen. Detta eftersom respondenterna med viss svårighet kan förbi anonyma när de 

bokar upp delar av sin arbetstid för att vara med i studien. Även om det kanske kan anses att ämnet 
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inte är särskilt kontroversiellt kan respondenterna valt att utelämna viss information om de inte känt 

sig anonyma nog att vara helt öppna under intervjuerna. 

 

Anledningen till att vi valde kvalitativ metod var att vi ansåg att det gav oss en möjlighet till djupare 

förståelse på ett sätt en kvantitativ ansats inte hade kunnat. Deltagarurvalet anser vi vara bra eftersom 

det kan ha varit problematiskt att få tillträde till organisationen utan den grindvakten vi hade kontakt 

med. Valet att ha med respondenter som hade både chefs- och medarbetarpositioner anser vi bidrar till 

att belysa ämnet utifrån olika perspektiv.  Dock kvarstår frågan varför hälften av de tillfrågade valde 

att inte medverka i studien trots att de sagt att de var intresserade. Även om vi anser att ämnet 

organisationsförändring inte är kontroversiellt kan respondenterna uppleva det annorlunda. Är det så 

att informationen upplevs som känslig skulle det kunna förklara varför de tillfrågade respondenterna 

valde att inte delta i studien. Det kan tänkas att respondenterna som inte hade positiva upplevelser av 

organisationsförändringen valde att inte delta, eftersom det kan vara känsligt att ge en negativ bild av 

sin arbetsgivare. Slutligen kan avsaknaden av metodtriangulering (Langemar, 2008) anses vara en 

brist. Vi använde oss enbart av intervjuer och ansåg att detta var tillräckligt för studiens storlek.  

5.4 Konklusion 
Begreppet pedagogiskt ledarskap är knutet till lärande och är vanligen relaterat till skolväsendet 

(MacNeill at al., 2005a; 2005b). Genom denna studie har vi försökt lyfta begreppet till att tillämpas på 

en kunskapsintensiv organisation präglad av kompetens- och kunskapsutveckling. Av denna studie 

framgår det att även då en organisation präglas av lärande innebär det inte att den är att betrakta som 

en lärande organisation. Vi fann en avsaknad av dialog, vilket är en betydande förutsättning för en 

lärande organisation (Granberg & Ohlsson, 2009). Vi har även belyst ledarskap i ljuset av en 

organisationsförändring där många fler faktorer än bara lärande har en betydande roll. Detta för att få 

en djupare förståelse för tillämpningsområdet för ett pedagogiskt ledarskap. Resultatet av denna studie 

pekar på att det utövades ett pedagogiskt ledarskap i organisationen, men att ledarskapet förändrades 

under den belysta organisationsförändringen. En möjlig tolkning är att förändringsförfarandets 

karaktär inte gjorde det möjligt att utöva ett pedagogiskt ledarskap. Vi anser dock inte att pedagogiskt 

ledarskap är en komplett modell för hur ledarskap ska bedrivas, utan snarare ett värdefullt teoretiskt 

verktyg för förståelse och organisering av lärande i organisationer. 

5.5 Fortsatt forskning 
Denna studie skulle kunna ligga till grund för en mer omfattande studie av pedagogiskt ledarskap och 

dess tillämpning under organisationsförändring. En sådan studie skulle kunna fokusera på observation 

av möten för att utröna huruvida det finns dialogpotential. Detta skulle ge en ökad validitet kring 

forskningsfältet genom metodtriangulering i relation till denna studie. Att skapa ytterligare förståelse 

kring begreppet pedagogiskt ledarskap anser vi vara betydelsefullt. I takt med att Sverige förändras 

från att ha varit en industrination till en kunskapsekonomi finns ett behov av att främja 

kompetensutveckling och organisatoriskt lärande. Pedagogiskt ledarskap är ett begrepp som främst 

förekommer i skolvärlden och vi anser att ytterligare forskning inom området kan bidra till en 

överbryggning mellan skolväsendets forskning om lärande och kunskapsintensiva organisationer. 

Vidare skulle det vara intressant att ta forskningen ett steg längre och bedriva deltagande och 

ingripande organisationspedagogisk forskning för att få praktiska resultat av vad som kan 

åstadkommas genom användande av pedagogiskt ledarskap. I denna studie har vi belyst hur en 

organisationsförändring kan påverka ett pedagogiskt ledarskap. Ingripande organisationspedagogisk 
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forskning av ämnet hade varit relevant då det skulle kunna svara på motsatsen till vår frågeställning, 

nämligen hur ett pedagogiskt ledarskap kan påverka en organisationsförändring. Alla organisationer 

måste förändras för att behålla sin konkurrenskraft och det är av vikt att kunna hantera förändring på 

ett bra sätt för att förändringen ska få önskade effekter. Då förändring och lärande hör ihop ser vi 

potential för det pedagogiska ledarskapet att vara ett bra förändringsledarskap, vilket gör att vi anser 

att det behövs mer forskning inom området. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide medarbetare 

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer och medarbetare upplever om 

organisationsförändringen på Innventia påverkat ledarskapet. 

Etik: Insamlad data kommer användas av oss i vår C-uppsats (15 HP) på Pedagogiska Institutionen, 

Stockholms Universitet. All data kommer hanteras konfidentiellt. Du får avbryta och avstå från att 

svara på frågor under intervjuns gång. 

  

Bakgrundsfrågor: 

1. Demografi; 

2. Kan du berätta lite om det arbete du utför? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

4. Kan du berätta lite om den tjänsten du har nu? 

5. Vilken tjänst hade du under organisationsförändringen? 

  

Huvudfrågor: 

                   Organisationsförändring 

1. Kan du beskriva organisationsförändringen? 

2. Kan du berätta hur du upplevde organisationsförändringen? 

3. Känner du att du hade möjlighet att påverka organisationsförändringen? 

4. Vad fick ni för information? 

5. Kan du berätta hur organisationsförändringen påverkade dig och ditt arbete? 

 

Ledarskapet 

1. Kan du beskriva hur du upplevde din närmsta chef innan organisationsförändringen? 

2. Hur upplever du din närmsta chefs idag? 

3. Hur ser dina möjligheter ut till att lära dig nya saker på jobbet? 

4. Anser du att du har möjlighet att vara delaktig i beslutsfattning rörande arbetsrelaterade 

uppgifter? Kan du beskriva en konkret situation? Var det någon skillnad innan 

organisationsförändringen? 

5. Har ni tillfällen under arbetstid där ni tillsammans går igenom och diskuterar arbetsrelaterade 

frågor? 

  

Avslutande frågor: 

1. Är det något du kommit att tänka på under intervjuns gång som du skulle vilja tillägga till dina 

svar? 

2. Finns det möjlighet att återkomma till dig via email eller telefon om jag skulle behöva ställa 

kompletterande frågor? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide chef 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur chefer och medarbetare upplever om 

organisationsförändringen på Innventia påverkat ledarskapet. 

Etik: Insamlad data kommer användas av oss i vår C-uppsats (15 HP) på Pedagogiska Institutionen, 

Stockholms Universitet. All data kommer hanteras konfidentiellt. Du får avbryta och avstå från att 

svara på frågor under intervjuns gång. 

  

Bakgrundsfrågor: 

1. Demografi; 

2. Kan du berätta lite om det arbete du utför? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 

4. Kan du berätta lite om den tjänsten du har nu? 

5. Vilken tjänst hade du under organisationsförändringen? 

  

Huvudfrågor: 

                   Organisationsförändring 

1. Kan du beskriva organisationsförändringen? 

2. Kan du berätta hur du upplevde organisationsförändringen? 

3. På vilket sätt var du delaktig i implementeringen? 

4. Känner du att du hade möjlighet att påverka organisationsförändringen? 

5. Kan du berätta hur organisationsförändringen påverkade dig och ditt arbete? 

  

Ledarskapet 

1. Kan du beskriva hur du arbetar som chef? 

2. Kan du beskriva någon utmaning i ditt arbete innan organisationsförändringen? 

3. Kan du beskriva någon utmaning i ditt arbete nu? 

4. Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 

5. Får dina medarbetare möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande tillsammans med dig? 

6. Har du och dina medarbetare tillfällen där ni kan diskutera arbetet? 

  

Avslutande frågor: 

1. Är det något du kommit att tänka på under intervjuns gång som du skulle vilja tillägga till dina 

svar? 

2. Finns det möjlighet att återkomma till dig via email eller telefon om jag skulle behöva ställa 

kompletterande frågor? 
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