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Förord 
Vi har fått möjligheten att på egen hand genomföra denna uppsats. Det har varit en lärorik, 
rolig och utmanande resa för oss. Vi har genom studien fördjupat och samlat kunskap 
förändringsmotstånd och ledarskap, vilket vi är tacksamma för. Vi har under studiens tid haft 
många personer som har hjälpt oss längs vägen, vilka vi skulle vilja tacka.  
 
Först och främst vill vi tacka våra respondenter och kontaktpersoner som har gjort det möjligt 
för oss att genomföra denna studie. Vi är tacksamma för att vi fick ihop 16 stycken intervjuer 
med väldigt duktiga och drivna ledare inom Volvo och Swedbank. Tack för att ni tog er tid 
och delade med er av er erfarenhet och kunskap. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Mikael Löfström. Med hjälp av Mikael har vi kunnat inrikta 
och avgränsa oss till rätt område.  
 
Sist, men inte minst vill vi tacka varandra för att vi under dessa månader tillsammans tagit oss 
igenom arbetet och varit där för varandra. Vi kan nu efter fyra års få en examen och bära på 
titeln civilekonom. 
 
 
 
 
 
 
 
Borås 9/6-2019 
 
 
 
 
 
 
___________________________                                    ____________________________ 
Kevin Karlsson                                                                 Rojin Sultin
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Abstract 
In an increasingly changing society, the leader and organizations face increasing resistance 
from the employees. We study how the leader in constantly changing organizations possess 
the ability to manage and prevent resistance in order to create effective change. There’s a lot 
of earlier research that cover this topic. What we want to do with our study is to provide an 
insight into what it is that creates resistance and through which strategies and methods the 
leader can prevent it. 
 
The completed study is of qualitative research and is performed on 16 respondents in 
leadership positions. The survey has been conducted on leaders with different positions, 
experiences and perspectives. The survey took place at Volvo and Swedbank, where we 
interviewed these 16 respondents. With the help of various theories within change 
management and resistance, we have designed a interview guide for these interviews. The 
result of the study show that much of previous theories and research are in good agreement 
with reality, but there is much more to it. We have found that management and prevention of 
resistance is a complexity for the leaders and organizations, but by building an understanding 
and interest in change, employee commitment increases, which simplifies the process of 
change. 
 
In genereal, with our study we want to give the reader an insight into how the leader can 
perceive resistance and change in large organizations that often undergo change initiatives in 
order to develop and survive.  
 
With this, we believe that Volvo and Swedbank are headed in the right direction with their 
positive view on change. However, we see that lack of excellent change management and 
creating understanding and interest can result in the organizations facing resistance from the 
employees in such ever changing cultures. The written language of the essay will continue in 
swedish.  
 
  
 
 
Keywords: Resistance, leader, coworker, organization, change, change management, 
understanding, commitment, knowledge 
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Sammanfattning 
I ett allt mer föränderligt samhälle möter ledaren och organisationer på allt mer motstånd från 
medarbetarna. Vi studerar hur ledaren i ständigt föränderliga organisationer besitter 
möjligheten att hantera och förebygga motstånd för att skapa effektivt förändringsarbete. Det 
finns mycket tidigare forskning som behandlar detta ämne. Det vi vill göra med vår studie är 
att ge en inblick i vad det är som skapar motstånd och genom vilka strategier och metoder 
ledaren kan förebygga det. 
 
Den genomförda studien är av kvalitativ forskning och är utförd på 16 respondenter i 
ledarroller. Undersökningen har genomförts hos ledare med olika befattningar, erfarenheter 
och perspektiv. Undersökning skedde på Volvo och Swedbank där vi intervjuade dessa 16 
respondenter. Med hjälp av olika teorier inom förändringsledarskap och motstånd har vi 
utformat en frågeguide inför dessa intervjuer. Studiens resultat visar att mycket av tidigare 
teorier och forskning stämmer bra överens med verkligheten, men det finns mycket mer som 
spelar in. Vi har funnit att hantering och förebyggande av motstånd är komplext för ledarna 
och organisationerna, men genom att bygga förståelse och intresse till förändring ökar 
medarbetarnas engagemang vilket förenklar förändringsprocessen. 
 
I helhet vill vi med vår studie ge en inblick till läsaren hur ledaren i förändringsarbetet kan 
uppfatta motstånd och förändring i stora organisationer som ofta genomgår 
förändringsinitiativ för att utvecklas och överleva. 
 
Med detta anser vi att Volvo och Swedbank är i rätt riktning med sin positiva syn på 
förändring. Dock ser vi att brist på utmärkt förändringsledarskap och skapande av förståelse 
och intresse kan resultera i att organisationerna möter på motstånd från medarbetarna i sådana 
föränderliga kulturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motstånd, ledare, medarbetare, organisation, förändring , förändringsledarskap, 
förståelse, engagemang, kunskap 
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1 Inledning 
Vi kommer i följande avsnitt redogöra bakgrunden för vår studie samt presentera tidigare 
forskning kopplat till det studerade ämnet. Vidare kommer vi att avgränsa och framhäva 
problematik för att utgöra uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  
 
 

 Bakgrund 
Framväxten av ny teknologi såsom internet och kommunikationsteknologi har bidragit till allt 
mer djupgående samhällseffekter. Ekonomin tar nya riktningar och förändras ständigt på 
grund av sådant som global integration och turbulenta finansmarknader, vilket skapar allt 
större behov för organisationer att utvecklas. Organisationer behöver ständigt tillfredsställa 
samhällets krav för att fortsätta utvecklas (Vodonick, 2018). Förändring i organisationer är 
essentiellt för deras överlevnad och utveckling i dagens ständigt föränderliga samhälle 
(Harvey Hegarty, 1993). Verkligheten visar en annan bild av förändring. Enligt Beer & 
Nohria (2000) och Oreg (2006) misslyckas många initiativ till förändring på grund av 
motstånd, vilket i sin tur bemöts av bristande förändringsledarskap. Förändringsarbetet i en 
organisation är bland det svåraste uppgiften ledaren möter på dagligen (Oreg, 2006). 
 
Förändring är enklare att diskutera i teorin än att utföra i praktiken. Det beror på att teorin ger 
enbart förenklade bilder av en scenarion medan verkligheten behandlar olika komplexiteter. 
De teoretiska strategierna finns för att hjälpa organisationen att analysera, hitta den svaga 
punkten och potentiella problem. På så sätt kan strategierna göra ett försök till att 
implementera den förändring det krävs för att fortsätta utvecklas (Burnes, 2009). I praktiken 
är det mer utmanande att genomföra olika slags förändringsarbeten. Förändringen kräver i sin 
tur utmärkt förändringsledarskap, vilket innebär att ledaren i organisationen måste förstå 
naturen och förändringsprocessen i organisationen bättre. Ledaren måste knäcka 
förändringskoden genom att förstå vad som skapar motstånd och hur det ska bemötas för att i 
sin tur förebyggas (Beer & Nohria, 2000). 
 
Organisationer förändras i princip ständig då vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle. 
Förändring är väsentlig för organisationens överlevnad och bidrar till utveckling (Burke, 
2011). Den institutionaliserade kulturen kan hämma förändring som är vital för 
organisationens utveckling (Vodonick 2018). Allt fler förändringar är bidragande faktor till 
förvirring och konflikter för de inblandade, därmed blir det en komplexitet (Burnes, 2009). 
Organisationer som misslyckas att förändras i takt med samhället och konkurrenter förlorar 
med tiden konkurrens- och handlingskraft (Vodonick, 2018). Därmed lever vi i intressanta 
tider som kännetecknas av ständiga förändringar och omvälvningar. Det blir extra viktigt att 
hela organisationen arbetar proaktivt med förändring för att se till att det blir lyckat. 
Medarbetarna i organisationen utgör det dagliga arbetet och påverkas mycket vid 
förändringar. Det krävs således en bra ledare som kan bemöta potentiellt motstånd och skapa 
förståelse till varför förändring är nödvändigt (Jacobsen, 2013). 
 
Motstånd till förändring ses som ett vanligt beteende i organisationer. Förändringsinitiativ 
väcker ofta försvarsmekanismer till liv, och är grunden till motstånd.  Shimoni (2017) 
förklarar genom att lära sig nytt och arbeta på nya sätt kan det skapa ångest och minskat 
självförtroende i organisationen. Shimoni (2017) förklarar vidare att ledaren i organisationen 
hamnar i en komplex roll. Det beror främst på att ledarens möjlighet till att leda en lyckad 
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förändring bemöts av motstånd, vilket måste hanteras på bästa sätt. Med bristande ledarskap 
kan motståndet resultera i inkompetens, ignorans och ångest på arbetsplatsen, vilket är 
faktorer som försvårar förändringsarbetet. Vid förändringsarbeten möts ledaren av många 
typer av motstånd som kan hämma förändringsarbetet. En typ av motstånd är mänskligt 
motstånd vid förändringar och  växer fram främst från anställdas beteende.  
 
De anställdas beteenden och syn på förändring ses som en nyckelkomponent till en lyckad 
implementering av nya tillvägagångssätt i organisationen och kulturen. Ledaren och 
medarbetarna utgör en stor faktor till hur väl förändringsarbetet implementeras. Bortsett från 
medarbetarna är ledarens förmåga att leda och kompetens även vitalt för lyckad förändring. 
Det krävs ledare med förmågan att coacha, motivera och inspirera sina anställdas beteenden. 
Viktigare än allt är att ledaren i första hand måste kunna ändra sig själv innan de anställda är 
villiga att ändra på sig själva (Oreg, 2006). 
 

 Forskningsöversikt 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning. Forskningen avser hur förändringsarbeten i 
organisationer kan möta på motstånd och hur det kan hanteras i den mån det går. Forskningen 
vi redogör för ska ge en helhetssyn kring framväxten av motstånd och hur det kan hanteras 
och förebyggas. 

1.2.1 Motstånd vid förändring  
Efter genomförda studier och analyser av dussintals lyckade och misslyckade förändringar i 
organisationer kommer Kotter & Schlesinger (2013) fram till att den vanligaste typen av 
motstånd i organisationer är mänskligt motstånd. Studiens resultat visar att ledaren har 
förmågan att förutse och hantera potentiellt motstånd vid förändring, men det krävs utmärkt 
förändringsledarskap då mänskligt beteende finns i många olika former. Kotter & Schlesinger 
(2013) menar att alla människor påverkas olika när det kommer till förändring. Vissa 
välkomnar det medan vissa gör motstånd. Motstånd kan göras på ett aktivt sätt då personen 
förklarar direkt till ledaren vad som är fel och varför förändringen inte bör ske. Sedan finns 
det passiva motståndare som i det tysta gör motstånd. De aktiva motståndarna är lättare att 
hantera då de i princip säger vad som är fel och hur det ska fixas. De passiva motståndarna 
utgör en stor komplexitet för förändringsarbetet då de är svårare att identifiera. Kotter & 
Schlesinger (2013) kommer fram studie fram till att det finns fyra faktorer vars mänskligt 
motstånd grundas från.  

 
• Egenintresse grundar sig från de anställdas egna motiv. En förändring som hotar det 

som de anställda håller kärt såsom makt, status och säkerhet. Alla är bidragande 
faktorer till motstånd.  
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• Olika värderingar av situationen menar att det finns oenighet i organisationen till 
synen på förändring och vilken riktning organisationen bör gå.  

• Låg tolerans till förändring och tröghet kopplar till att vissa vill ha det som det är och 
fortsatt bekvämt. Om tidigare förändringsinitiativ misslyckas är det också en stor 
faktor till låg tolerans. 

• Brist på förtroende och missförstånd är vanligt när de anställda inte ser eller förstår 
varför de behöver förändras. Brist på förtroende till ledaren leder till att de anställda 
har svårt att bli övertygade om att förändring är nödvändigt.  

 
Förändringsarbete innebär mycket osäkerhet i organisationen. Oreg & Sverdlik (2011) 
kommer fram till att det finns mycket som orsakar motstånd till förändring. Osäkerhet är en 
faktor som alltid är aktuell vid förändring, men tillit till ledaren kan ändra de anställdas 
perspektiv till förändring. Studien visar att ledare som har de anställdas förtroende ofta 
bemöter mindre motstånd vid förändring. Anställda brukar vara mer positivt inställda till 
förändring om de litar på ledaren. Om de anställda inte tror eller litar på ledaren, är motstånd 
högst aktuellt. Oreg & Sverdlik (2011) visar i sitt resultat att anställda som har låg tillit är allt 
mer negativt inställda till förändringsinitiativ. I dessa fall har ledaren förmågan att skapa tillit 
och förtroende genom kommunikation, involvering och motivation, men det finns fall då 
ledaren kan bemöta motstånd som orsakats på grund av externa faktorer. Oreg & Sverdlik 
(2011) menar att externa faktorer som orsakar förändring är en stor faktor till motstånd från de 
anställda. Sådant som nya lagar och regler kan tvinga igenom en förändring i en organisation. 
Motstånd kan då skapas genom brist på tillit och förtroende till de externa aktörerna och de 
nya lagarna, vilket bidrar till minskat engagemang och förståelse till varför de ska förändras, 
då det är en tvingande förändring. 
 
Motstånd till förändring sker ofta för att personalen är rädda för det okända. Anställda fruktar 
vad det okända har att erbjuda, missförstånd av nya strategier, rädsla för nya teknologier och 
förändringar i kulturer är alla aspekter som skapar motstånd från anställda (Fuioaga & Rusu, 
2018). Motstånd till förändring växer främst på grund av rädslan över att förlora sin makt och 
det tillkommer allt för mycket nytt, vilket leder till minskad kompetens och förståelse på 
arbetsplatsen. Själva organisationen i sig kan också vara motstånd till förändring menar 
Fuioaga & Rusu (2018). Organisationer är rädda för att riskera sin nuvarande status, 
konservativt tänkande kan därför vara en stor faktor till misslyckad förändring. Resultat från 
Fuioaga & Rusu (2018) studier visar att genom förändring kan sådant som nuvarande status 
och etablerade kulturer och traditioner vara barriärer för förändringsinitiativ.   
 
Det kräver mycket samspel och kommunikation mellan alla involverade i organisationen 
(Fuioaga & Rusu, 2018). En stark kultur kan oftast uppfattas som att alla involverade delar 
normer och värderingar. Organisationens kultur har genom tiden visat sig kunna hindra 
ledarens förmåga att implementera nya tillvägagångssätt och idéer (Johansson, Åkström, 
Kauffeldt, Helldin & Carlström, 2014). Johansson at el (2014) kommer fram i sin studie till 
att motstånd är av större risk i kulturer som är etablerade och besitter större erfarenhet och 
välkända rutiner bland personal. Starka kulturer har lägre vilja att förändra sig och det beror 
främst på beteendet och synen de involverade har på förändring. Det kan vara allt från 
samhörighet, relation, tillit och hur bekväma de är i dagsläget som leder till en negativ syn till 
förändring. En stark kultur kan skapa större resistens mot förändring. Det är när den starka 
kulturen inte har en anpassningsförmåga till den förändrade omgivningen som det blir ett 
hinder (Johansson at el. 2014). Det är viktigt att prioritera beteenden som finns inpräglade i 
organisationen vid förändringar, alltså behöver ledaren ha kompetensen att genomföra 
förändringar (Burke, 2011). Ledaren bör ha kompetensen att förändra den kulturella avtrycket 



 

 - 4 - 

i organisationen. Den etablerade kulturen kan vara i vägen för förändringar som är väsentliga 
för organisationens överlevnad. Bligh, Kohles & Yan (2018) förstärker det genom att komma 
fram till att ledaren behöver vara uppmärksam och närvarande i syfte till få de involverade att 
vara positivt inställda till förändringsprocessen. På så sätt kan den etablerade kulturen bli en 
del av utvecklingen.  
 
Det är av stor vikt att ledaren tar hänsyn till kulturen genom att visa förståelse innan 
förändringar presenteras (Johansson at el. 2014). Motstånd i förändringsarbetet kommer att 
uppstå om ledaren inte kan framhäva fördelarna. De anställda behöver se att förändringen har 
förbättrat organisationen för att inte återgå till gamla tillvägagångssätt. Det är något ledaren 
bör jobba med proaktivt. Ledaren ska ständigt utbilda personalen kommunicera men även 
involvera dem för att de ska förstå logiken i det (Kotter & Schlesinger (2013). Oreg (2017) 
framhäver att motstånd från de anställda sker när arbetsuppgifterna i samband med 
förändringsarbetet är för monotona och långdragna. Oreg (2017) menar att dessa monotona 
och långdragna arbetsuppgifter kan resultera i att de anställda inte ser målet till varför 
förändring ska ske och tappar därmed engagemang. Resultatet av detta är att motivation och 
fokus på arbetsplatsen minskar, vilket skadar förändringsarbetet. Därav krävs det ledare som 
har kompetensen att motivera och skapa en delad mening och förståelse till varför förändring 
är nödvändigt.  
 
Ledaren i organisationen är avgörande för att företag ska lyckas nå sina mål och fortsätta i sin 
önskade riktning (Uyterhoeven, 1989). Galpin, Whittington & Bell (2015) kommer fram till 
att deltagande av de anställda, ständig kommunikation, träning och uppföljning i arbetet är 
vitalt för att effektivt förebygga motstånd. Alla anställda bör ha tillgång till samma 
information i organisationen för att på så sätt se till att alla har en klar och tydlig syn på hur 
förändringen ska gå till, alltså ska de känna sig involverade redan från början. Utan 
information och tydlig kommunikation om visionen är motstånd till förändring ofrånkomligt 
(Kotter & Schlesinger, 2013).  
 
De anställdas beteenden och motivation är avgörande vid förändringsinitiativ. Förändring i 
sig, vare sig det gäller förändring av kultur, nya rutiner eller organisationsförändring i 
samband med att samhället förändras påverkar oftast de anställda. Denna påverkan kan vara 
både positivt och negativ. Folger (1999) menar att då de anställda är negativt inställda till 
förändring kommer motstånd uppstå. Detta motstånd kan vara signifikant avskräckande medel 
till en lyckad förändring. Om förändringen inte är klar och tydlig och ledaren inte har rätt 
kompetens, är motstånd oundvikligt. Anställda är unika i sig och alla kommer ha olika syner 
på förändringen. Folger (1999) kommer fram till att osäkerhet och orättvisa är stora orsaker 
till att motstånd uppstår vid förändring. Motstånd kommer på lång sikt stå i vägen för en 
effektiv och lyckad förändring.  
 

1.2.2 Ledarens roll i förändring  
En stor faktor till misslyckade förändringar är ledarens egna misslyckande i att förändra sig 
Tobias (2015). Ledaren som endast fokuserar på andras beteenden kan ses som arroganta. När 
ledaren inte är beredd på att ändra sig själv är det stor risk att de anställda kommer reagera 
negativt och göra motstånd till förändringsinitiativet. Tobias (2015) kommer fram till att det 
är inte de som leds som skall förändras först, utan det är den som leder som måste förändras 
först. Ledaren behöver alltså förstå förändringen och tro på den. Det är något som behöver ske 
för att få med sig medarbetarna. Det är viktigt att ledaren kan erkänna att förändring behövs 
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och våga misslyckas några gånger för att i slutändan komma i hamn. Ledarens ovilja att själv 
förstå och reflektera leder till motstånd vid förändringsinitiativ.  
 
Cannon & Edmondson (2005) finner resultat som visar att allt för lite organisationer lär sig 
från sina misstag. Ledaren i organisationen som vågar skapa nya förändringar trots tidigare 
misslyckanden leder till att organisationens förståelse och lärande växer. Att se misslyckande 
som lärdom och inte se det som hinder för framtida förändringsinitiativ är viktigt för både 
organisationer och ledare. Cannon & Edmondson (2005) kommer även fram till att ledaren 
kan använda misslyckande som lärdom för andra. Ledare som kan demonstrera värdet av 
lyckad förändring, men även misslyckad förändring är ledare som på sikt kommer leda 
organisationen på rätt väg och skapa bredare förståelse på arbetsplatsen. Misslyckande bör ses 
som en del av läroprocessen som leder till utveckling. 
 
För att implementera förändringar i organisationen behöver ledaren införskaffa djupare 
förståelse till varför vissa förändringar misslyckas (Werkman, 2009). Resultatet från studien 
visar att förståelse för förändringar är vitalt. Förändringar som sker i samhället och hos 
konkurrenter går allt fortare och begäran från omgivningen såsom intressenter blir allt större. 
Trots det kan inte organisationer påbörja förändringsinitiativ utan förståelse. Förändring 
kräver att ledaren har förståelse om varför förändring är nödvändigt och på vilket sätt det kan 
bidra till organisationens tillväxt. Greenwood & Hinings (1996) kommer fram till att 
förståelse är ett krav vid organisationsförändring, både för ledaren och organisationen i sig. 
Genom förståelse kan ledaren skapa tydliga mål för att klargöra varför förändring behövs och 
hur de ska ta sig till önskad destination.  
 
Det är viktigt att implementera förändringsarbetet i organisationskulturen och se till att det 
nya synsättet fastställer sig. Utöver ledarens kompetens och villighet att ändra på sig är det de 
involverade som i slutändan är företagets emotionella komponent vid nya tillvägagångssätt 
(Burke, 2011). Resultat från Oregs (2006) studie förstärker Burkes argument att det är de 
anställdas attityd och beteende som verkställer förändringen genom att de är den avgörande 
faktorn till att en ny kultur kan implementeras i organisationen. Vidare poängterar Tobias 
(2015) att ett skifte i kultur och förändring i organisationen kräver ledare som kan motivera de 
anställda och kommunicera ut information på ett sätt där de känner sig involverade. Utan 
verbala instruktioner och motivation är människan oftast allt mer motvillig att förstå 
meningen med nya tillvägagångssätt. 
 
Förändring har blivit vanligt tillstånd i alla organisationer och leder till att det är något som 
alla involverade behöver förhålla sig till (Tsoukas & Chia, 2002). Organisationer kommer 
alltid vara under utveckling för att överleva och utvecklas på grund av det föränderliga 
samhället. Ständig förändring kan leda till oförutsägbara händelser, vilket resulterar i 
motstånd. Motstånd skapas när försvarsmekanismer såsom rädsla och osäkerhet för det 
okända väcks till liv. Gunnarsdóttir (2016) kommer i sin studie fram till att ledaren bör ha 
förmågan att skapa förståelse och motivation bland anställda. På så sätt bidrar det till effektivt 
förändringsarbete genom att motivationen och förståelsen växer bland de anställda. Det leder 
till ökat engagemang då de anställda förstår varför förändringen behöver ske och därmed 
minskar osäkerheten. 
 
Organisationens viktigaste resurs är individen (Gill, 2018). Rouleau & Balogun (2010) 
kommer fram till att receptet till en lyckad förändring är förståelse i organisationen. Ledaren 
har en möjlighet att skapa en stark förståelse med hjälp av kommunikation för att förklara 
avsikten med förändring. Mizrahitokatli & Guney (2016) förstärker detta genom att lägga 
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extra tyngd på hur viktigt det är för organisationen att de anställda är med på vad ledaren 
säger och ser att ledaren är tillgiven till förändring. För att skapa en lyckad förändring krävs 
det att de anställda håller med ledaren och förstår visionen. Därmed krävs det tydlighet och 
kommunikation för vad avsikten med förändringen är. Kommunikation och uppföljning är 
verktyg som ledaren kan använda sig av för att genomföra och förankra en förändring 
(Rouleau & Balogun, 2010; Mizrahitokatli & Guney, 2016).  
 
Allt börjar med medarbetarnas engagemang (Godkin, 2014). Ledarens förändringsarbete 
startar i samspel med de anställda. Godkin (2014) och Sharma & Good (2013) kommer fram 
till att genom motivation av anställda, goda relationer och delad mening, kan ledaren ha en 
stor påverkan på hur effektiv organisationsförändringen blir. Ju mer engagemang och 
deltagande från de anställda, desto större chans till lyckad förändring av organisationen och 
dess kultur (Godkin, 2014; Sharma & Good, 2013). Cameron & McCollum (1993) finner i sin 
studie att medarbetare och ledaren ska ha samma uppfattning om förändringen och slutmålet 
för att en delad mening och vision ska finnas. För att ha detta krävs det att ledaren i 
organisationen tillåter de anställda att vara allt mer involverade i beslutstagande genom att det 
finns en tvåvägskommunikation mellan dem. På så sätt skapar det mindre förvirring och mer 
förståelse och engagemang. Om det bara finns ett topp till ned styre och de anställda inte 
involveras minskas förståelsen. Utan de anställdas involvering tappar de engagemang. Utan 
att få delta i förändringsprocessen är det enkelt att medarbetarna skapar sin egen bild och har 
olika värderingar.  
 

1.2.3 Sammanfattning av forskning 
Forskningen ovan visar att mänsklig beteende är en stor bidragande faktor till att motstånd 
uppstår. Ännu en faktor som försvårar processen är de passiva motståndarna som inte yttrar 
sig i första hand. Det krävs i sin tur att ledaren har effektivt förändringsledarskap för att kunna 
överkomma motstånd. Motståndet bygger oftast på just rädslan för det okända som 
förändringsarbetet bidrar med. Förändringsinitiativ från ledaren möter i sin tur på barriärer 
och hinder i form av motstånd från medarbetarna. Ledaren behöver belysa fördelarna med 
förändringsarbetet för att på sikt kunna påverkan människans beteende och få dem att röra sig 
framåt. Ledaren behöver arbeta proaktivt med att ständigt utbilda personal och föra 
kommunikation för att skapa tydlighet och förståelse. De anställdas beteende och motivation 
blir avgörande vid förändringsinitiativ.  
 
Ledaren ska ha rätt kompetens och förstå att alla är unika och har olika syn på förändringar. 
Ledaren bör även förstå att reflektion är viktigt för att senare kunna fokusera och utveckla de 
anställda. För att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad förändring behöver ledaren 
skapa sig en djup förståelse till varför förändringsarbetet tar längre tid eller misslyckas. 
 

 Problemdiskussion 
Ledaren stöter på problematik i förändring. Involvering, ständig kommunikation, skapa 
förståelse och få anställda positivt inriktade till förändring kan vara en utmaning för ledaren. 
Kotter & Schlesinger (2013) menar att ledarens möjlighet till att hantera och förebygga 
motstånd kan påverkas av sådant som arbetsgruppens storlek, förändrings storlek, mängden 
motstånd och ledarens kompetens. Ledarens utmaning att överkomma motstånd kan resultera 
i stor tidskonsumtion och utgifter som på sikt kan stagnera förändringsarbetet.  
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Organisationer med bristfälligt förändringsledarskap kan hämma samspelet med de anställda 
och vara en faktor till motstånd vid förändring (Godkin, 2014; Galpin et al, 2015). Ledare i 
dagens organisationer möter på mer komplexitet då de måste skapa förståelse till varför 
förändring är nödvändigt. Uyterhoeven (2015) förklarar att trots ledarens hårda arbete är 
denne fortfarande beroende av att de andra i organisationen verkligen gör sin del. En ledare 
som inte lyckas att skapa förståelse och förklara syftet bakom förändringen kan bli ifrågasatt 
av medarbetarna och det kan i sin tur skapa problem i form av motstånd (Sharma & Good, 
2013).  
 
Ledarens möjlighet att genomdriva förändring i organisationen kan mötas av många hinder, 
ett av dessa är organisationskulturen (Baumgartner, Mark-Herbert & Ketola, 2009). Kulturen i 
organisationen  är ett område som kan förhindra att nya tillvägagångssätt och arbetsrutiner 
implementeras i organisationen. Det kommer i sin tur begränsa organisationens chans att växa 
och utvecklas. Kotter (1996) förstärker Baumgartner et al. (2009) argument genom att 
förklara att organisationskulturen är den vitala delen för en lyckad förändring. Kotter (1996) 
menar att trots utmärkt förändringsledarskap, kan en etablerad kultur vara det som förhindrar 
en lyckad förändring. 
 
En förändring som behöver förankras och etableras i organisationen kan av många 
anledningar möta motstånd. I ledarens förändringsprocess upplevs anställdas beteende och 
reaktion gentemot förändring som mest utmanande (Jacobsen, 2013). Det beror främst på att 
det är nytt för de involverade, det är något som inte är etablerat ännu (Burke, 2011). Burke 
(2011) menar att stor ångest kan uppkomma i samband med att förändra organisationen och 
dess nuvarande tillvägagångssätt. Ett annat problem som kan associeras med förändringar är 
att de involverade inte har något val i utförandet. Motstånd har en tendens att uppstå i de 
fallen anställda inte har någon talan i förändringen. Enligt Brehm (1966) beror det på att 
människan känner att ledaren och organisationen äventyrar deras rutiner och säkerhet. Utan 
involvering  kan medarbetarna fortsätta att hålla fast vid de gamla tillvägagångssätten även 
om det inte är organisationens riktning längre, mestadels för att de är bekväma. Cameron & 
Green (2012) förstärker Brehms argument och menar att människans försvarsmekanismer är 
högst aktuella vid implementering av nya uppgifter och tillvägagångssätt. Brist på förståelse 
och involvering kan skapa en känsla av rädsla och osäkerhet som kan leda till motstånd vid 
förändringsarbete. 
 
Motstånd kan uppenbara sig i olika former; blind, politiskt och ideologiskt motstånd. 
Hambrick & Canella (1989) menar att blint motstånd beror på att de involverade blir skrämda 
och intoleranta mot förändring. Politiskt motstånd uppstår när de involverade känner att de 
kommer förlora något av värde såsom status, lönen eller makt. Ideologisk förändring däremot 
härstammar från misstron om förändringen. I de involverades värld kommer 
implementeringen av förändring vara ett misslyckande och det är något de genuint tror på. 
Ideologisk motstånd är något som ofta ses hos de anställda med längre erfarenhet och de som 
har varit med om flera förändringar. Dessa anställda gör direkt motstånd för de känner att de 
genomgått samma process tidigare. Tsoukas & Chia (2002) förklarar att ledaren som inte 
förstår hur förändringen påverkar den enskilde individen, har större risk att misslyckas på 
grund av motstånd. 
 
Organisationsförändringar är återkommande i den värld vi lever i idag. Bligh et al (2018) 
faställer att allt fler företag tar mer risker i samband med organisationsförändring. Med fler 
risker, möter ledaren på fler utmaningar. Genom det ständiga och allt mer riskfyllda 
förändringsinitiativ organisationen besitter idag, leder det ofta till skadliga mentala effekter 
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för personerna i organisationen. Bligh et al (2018) menar att ledarskapet är vitalt, men möter 
många hinder vid förändringar. En organisation måste misslyckas för att kunna utvecklas, 
men om inte ledaren kan hantera misslyckande och se till att alla i organisationen lär sig av 
misslyckandet kan det leda till förluster på kort och lång sikt inom organisationen. Cannon & 
Edmondson (2005) menar att om ledaren inte har förmågan att “glömma” misslyckade 
förändringar, saboterar det framtida förändringsinitiativ då de inte lärt sig från tidigare 
misslyckanden. Förändringsarbeten är en utmaning för många ledare i dagens föränderliga 
samhälle. Ledaren möter på problem då medarbetarna kan utgöra motstånd som stagnerar 
förändringsprocessen. Vidare är beteendehantering av det mänskliga motståndet en avgörande 
faktor för ledaren och kan avgöra om förändringen går igenom eller inte. 
 

 Syfte och forskningsfrågor 

1.4.1 Syfte 
Syftet med studien är att utforska hur ledaren hanterar motstånd från medarbetarna vid 
förändringsarbete i organisationen. Studiens resultat ska ge större inblick i vad det är som 
skapar motstånd och hur ledaren bemöter och förebygger det.  
 
 

1.4.2 Forskningsfrågor 
• Vad är de bakomliggande faktorerna till mänskligt motstånd? 
• Genom vilka metoder och strategier kan ledaren förebygga motstånd? 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer vi att presentera de teorier vår studie baseras på. Vi 
kommer att presentera teori om varför förändring misslyckas, vad som skapar motstånd vid 
förändring och ledarens roll i förändring.  
 
 

 Vanliga misstag vid förändring 
Dagens förändringar är en stor del av organisationens utveckling och många av dem riskerar 
att misslyckas (Kotter, 1996). Cameron & Green (2012) poängterar att det är viktigt för 
ledaren att förstå arbetskulturen som finns i organisationen. Det är på så sätt ledaren lär sig att 
påverka medarbetarnas beteenden och därmed implementera en förändring. Det är inte alltid 
enkelt för ledaren att lyckas med det. Kotter (1996) menar att misslyckande uppstår när 
ledaren inte gör sig i förstånd med sådana ting som kan stjälpa implementeringen av nya 
tillvägagångssätt. Alvesson (2015) diskuterar för att en organisation ska kunna utvecklas 
behöver medarbetarna identifiera sig med den. 
 
Allt mer organisationer ändrar strategier, sammanslås med varandra, förminskas, arbetar med 
kvalitet och kulturella projekt. Kotter (1996) menar att orsaken till dessa nya initiativ i 
affärsvärlden beror på makroekonomiska krafter. Kotter (1996) poängterar vidare att dessa 
krafter är något som kommer att växa allt starkare i de kommande decennierna. Allt mer 
företag skapar initiativ till förändring. Vissa lyckas adaptera sig till de nya förhållanden och 
vinner stora marknadsandelar. Det finns dock en baksida till det förändringsinitiativ som 
skapats. Kotter (1996) menar att utmaningar med förändring är oundvikligt. När människor 
tvingas justera och ändra förhållanden, finns det alltid smärta. Kotter beskriver åtta vanliga 
misstag som begås i sin förändringsledarskapsteori och beskrivs nedan: 
 
För mycket självbelåtenhet 
Kotter (1996) menar att ett av de största misstag vid förändring är att rusa framåt för snabbt 
utan att skapa tillräckligt med förståelse och vikt till förändring bland medarbetarna i 
organisationen. Kotter (1996) beskriver det som ett dödligt misstag som kan leda till att 
organisationens förändringsinitiativ misslyckas då självbelåtenhet är allt för hög. Bristen på 
en delad mening i kulturen är förödande vid förändring. Cameron & Green (2012) förstärker 
Kotters teori och menar att organisationen bör dela allt mellan dess medlemmar och inte 
gömma något. 
 
Misslyckas skapa en stark vägledande koalition 
Kotter (1996) förklarar att större förändring är omöjligt om de högre upp i organisationen inte 
är aktiva i förändringen. Ledarna i organisationen måste gå ihop och skapa en kraftfull 
vägledande koalition. Trots hur bra vissa individer är på sitt jobb eller hur karismatiska de är, 
kan de inte genomföra en förändring på egen hand. Utan en stark vägledande allians mellan 
ledarna kommer förändringen förr eller senare misslyckas.  
 
Underskattad vision 
Vision spelar en stor roll i förändringsarbete. Kotter (1996) menar att utan en vision som 
tydliggör, justerar och inspirerar handlingar i organisationen, kan förändring leda till 
förvirring, inkompetens och tidskonsumerande projekt. Det bidrar till att förändringen går i fel 
riktning eller stagnerar. Visionen bör vara klar och tydlig.  
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Visionen kommuniceras i för små mängder 
Medarbetarna spelar en vital roll vid förändring, förändringsarbeten är oftast omöjliga utan 
deras engagemang. Kotter (1996) menar att anställda oftast inte är villiga att uppoffra på kort 
sikt om de inte ser potentiella fördelar med förändring eller om de inte ser att förändring är 
möjligt.  
 
Visionen blockeras av hinder 
Nya förändringsinitiativ misslyckas allt för ofta när det finns för stora hinder i vägen för de 
anställda, trots att de är positivt inriktade till förändring. Kotter (1996) menar att hinder kan 
vara mentala och i många fall är de äkta hinder. Sådant som organisationens struktur kan vara 
hinder som blockerar visionen för de anställda. Anställda kan se hinder i form av att ge upp 
gamla arbetssätt och system, vilket är skadligt för visionen och förändringsarbetet.  
 
Misslyckas skapa kortsiktiga vinster 
Förändring av en organisation tar sin tid. Kotter (1996) menar att förändringsarbetet riskerar 
att förlora sin drivkraft om det inte finns några kortsiktiga vinster att nå och fira. De flesta 
kommer inte vara engagerade genom förändringen och tro på visionen om de inte ser resultat. 
Utan kortsiktiga vinster kommer de anställda att ge upp eller göra motstånd.  
 
Förklara vinst för tidigt 
Efter mycket arbete kan de i organisationen vilja förklara seger i förändringsarbetet efter stora 
framsteg. Kotter (1996) menar att förklara vinst och tro att jobbet är klart är ett stort misstag. 
Fram tills förändring har etablerat sig djupt i kulturen, är nya tillvägagångssätt ömtåliga och 
lätt utsatta för regression.  
 
Inte förankra förändringar i organisationskulturen 
Förändring fastnar endast när det blir en del av sättet organisationen gör saker och ting. Tills 
att nytt beteende har rötter i de sociala normer och värderingar, är organisationens förändring 
alltid under press att stagnera och i värsta fall återgå till gamla vis (Kotter, 1996).  
 

 Motstånd vid förändring 
Motstånd till förändring har länge diskuterats och forskats om. Mänskligt motstånd är den 
vanligaste typen av motstånd vid förändringar. Dent & Goldberg (1999) menar att människor 
inte fruktar själva förändringen, utan det är faktorer som skapar motståndet. Sådant som 
minskad status, finansiell förlust, förlust av bekvämlighet och säkerhet är vad människor 
fruktar, inte förändringen i sig. Dent & Goldberg (1999) menar att konceptet om motstånd vid 
förändring har genomgått en förändring av hur det tolkas. Det har gått från ett systematiskt 
koncept till ett psykologiskt koncept där motstånd idag sätter attityder och känslor av 
individer i centrum. Schweiger, Ivancevich & Power (1987) förklarar när anställda inte längre 
kan identifiera sig med organisationen uppstår motstånd. Schweiger et al (1987) menar att 
förlust av ego, självförtroende och bekvämlighet kan leda till att de anställda passivt eller 
aktivt gör motstånd.  
 
Motstånd kommer både som beteende och intentioner. Piderit (2000) förklarar att beteende är 
en sorts reaktion som uppkommer omedvetet och oplanerat medan som intention är 
motståndet medvetet och planerat. Hirschman (1970) menar att avgå eller talan är de två 
alternativen för personalen när de inte är nöjda med situationen. Hirschman (1970) förklarar 
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att använda sin röst ses och ge sina åsikter är det lojala alternativet, istället för att avgå och 
lämna organisationen vid förändring. Att ge sin talan och ge sina åsikter ger ledaren 
möjligheten att rätta felet, om ledaren väljer att ta till sig kritiken. Piderit (2000) menar att 
motstånd bör välkomnas istället för att fördömas. Motstånd kan bidra till information och 
idéer som kan leda till en bättre och smidigare förändringsprocess. Watson (1982) förstärker 
argumentet genom att förklara hur motstånd bör kunna förstås istället för att ses som 
motvillighet. 
 

 Ledaren möjlighet att förebygga motstånd 
Tre dimensioner av ledarskap 
Förändring kan hanteras på många sätt. Cameron & Green (2012) förklarar att det är ledarens 
möjlighet att hantera förändringen som bestämmer utfallet av implementeringen. Ledaren 
behöver ha viss kompetens såsom att kunna leda, vara tolerant, alltid ha målet i åtanke, vara 
självsäker och ha förståelse. Ledarens egenskaper bestämmer delvis hur framgångsrik 
implementering av förändringen blir. Ledarens roll i förändringen anses oftast paradoxalt. 
Figuren nedan fungerar som en påminnelse om hur ledaren bör agera. Ledaren behöver 
balansera olika faktorer som påverkar organisationen i helhet; 

• utveckling- och förmedling av organisationens resultat. 
• inflytande, kontroll och makt. 
• möjliggöra för medarbetarna att anpassa sig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bildkälla: Cameron & Green, 2012) 
 
Ledaren behöver fokusera på alla tre dimensioner lika mycket för att lyckas utveckla 
organisationen och få medarbetarna att anpassa sig till det. På sikt kommer förändringen även 
att implementeras i organisationen och dess kultur då medarbetarna anpassar sig (Cameron & 
Green, 2012). 
 
Underbyggnadsteorin 
Underbyggnadsteorin handlar om hur arbetet, individerna och organisationen i sin helhet bör 
samspela för att utvecklas. Cameron och Green (2012) förklarar att det blir mer effektivt att 
arbeta på alla dimensionerna, då de är lika viktiga för hållbar förändring. Ledaren behöver 
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förstå hur de olika komponenterna ska samverka för att jobba mot rätt riktning. Utan 
samförstånd leder det till motstånd, kontroll- och maktproblem. Motstånden växer på grund 
av rädslan inför det okända samt instabila förhållandet som verkar. Individen känner sig inte 
lika självständig som tidigare.  
 
Ett sätt att minimera motståndet enligt underbyggnadsteorin är att involvera medarbetarna i 
olika planeringar. Vid förändring är den mänskliga instinkten ofta att hålla sig till det gamla 
och frukta det nya. Cameron & Green (2012) menar att ledaren kan hantera motstånd vid 
förändringsinitiativ genom att förvandla denna rädsla till en form av säkerhet. Det finns fyra 
stycken nyckelelement som ledaren måste förtydliga för att hjälpa organisationen mot det nya 
och okända. 
 

• Ledaren behöver tydliggöra syftet med förändringsarbetet. De anställda måste känna 
sig säkra till att förändring är nödvändigt och att det kan leda till fördelar för både dem 
som individer och organisationen.  

• Ledaren måste skapa en bild för hur organisationen kommer att se ut och kännas. 
Genom att skapa en mental bild för de anställda kommer förändring inte vara lika 
farligt längre.  

• Steg för steg planering. Ledaren ska vid förändring förklara hur de ska genomföra 
förändring, steg för steg. Genom detta vet de anställda vad de ska göra och hur de ska 
arbeta, vilket leder till deras självsäkerhet ökar.  

• En roll att spela vid resultatet. Ledaren ska tydliggöra hur anställdas roller kan komma 
att förändras och att de kanske spelar en ny roll i samband med förändring. Med detta 
gör ledaren de anställda medvetna om att de potentiellt måste uppoffra kortsiktigt för 
att vinna långsiktigt.  

 
Cameron & Green (2012) menar i helhet att underbyggnadsteorin är till för att skapa säkerhet 
och hantera eventuellt motstånd i förändringsarbeten. Genom att bygga upp säkerhet och 
klargöra organisationens mål och riktning, kommer de anställda beteenden skiftas från rädsla 
till en delad vision och mening.  
 
Förväntningsteorin 
Hantering av medarbetarnas beteende samtidigt som ledaren måste se till att organisationen 
uppnår de uppsatta målen vid förändring är viktigt i förändringsledarskap. Förväntningsteorin 
försöker förklara och förutse motiverat beteende hos de anställda. Lagaards (2006) teori tar 
inspiration av rationell vetenskap och menar att mänskligt beteende är kontrollerat av en 
begäran av maximalt användande av ett särskilt beteende. Lagaard (2006) menar att anställdas 
motivation avgörs av tre faktorer; 
 

• Förväntan: De anställdas förväntan att deras prestation leder till önskat resultat. 
• Instrumentalitet: Det personliga bedömandet av sannolikheten av olika belöningar som 

en konsekvens av väl genomfört arbete. 
• Värde: Värdet knutet till dessa belöningar av den berörda anställda. 

 
Lagaard (2006) förklarar att alla tre faktorer samspelar och tillsammans avgör de hur 
motiverade anställda är. Om en faktor är väldigt låg, kommer den totala motivationen också 
vara låg. Motivation hos anställda är i helhet kontrollerat av deras förtroende i en positiv 
koppling mellan prestanda, framgång och värdet av belöning.  
 



 

 - 13 - 

Utan motivation i arbetet och utan utförande av de tre faktorerna är motstånd vid 
förändringsarbete oundvikligt. Lagaard (2006) menar att ledaren kan hantera motstånd genom 
att den spelar en viktig roll i skapandet av motivation hos de anställda. För att hantera 
motstånd bör ledaren göra sådant som;  
 

• Se till att veta vad som är viktigt för alla individer, så inte alla behandlas likadant.  
• Måste göra det klart och tydligt vad som är framgång och vad som är misslyckande.  
• Se till att de anställdas kompetens hanteras på så sätt att de kan uppnå kompetensen 

realistiskt och inte sättas under stress. 
• Se till att belöningssystemet inspirerar till bättre prestanda. 
• Träning och coachande ledarskap är essentiellt för skapande av motivation. 

 
Ledaren måste kontinuerligt förklara syftet med arbetet och justera de anställdas tänkande när 
det är nödvändigt (Lagaard, 2006).  
 
Vägledningsteorin 
Vägledningteorin som i vissa avseenden är lik förväntningsteorin bygger på beteendet av de 
involverade i organisationen. Teorin framhäver hur och under vilka omständigheter ledaren 
kan förstärka engagemanget och motivationen hos medarbetarna (Lagaard, 2006). Lagaard 
(2006) skriver för att nå en förändring är det av stor vikt att ledaren motiverar förändringen på 
ett sätt som de involverade kan förstå. På så sätt förstärker ledaren medarbetarnas 
engagemang och motivation. Det är av stor vikt att ledaren klargör otydligheter som kan vara 
i vägen för utvecklingen av organisationen. Medarbetarna är olika och har olika behov. I en 
arbetsmiljö där medarbetarna har olika mycket motivation och engagemang behöver ledaren 
enligt teorin vara flexibel och situationsanpassad. Vidare är det av stor vikt att lösa oklarheter 
som kan uppstå i organisationen genom att vara tydlig som ledare. Det underlättar i sin tur för 
ledaren att hantera motstånd. 
 

 Sammanfattning av teori 
Det finns alltid en risk för motstånd med förändringsinitiativ. Enligt teorier behöver ledaren 
förstå organisationen och dess kultur för att på så sätt kunna påverka medarbetarnas beteende. 
Det beror främst på att medarbetaren som tvingas justera och förändra sig kommer alltid 
känna någon typ av smärta, vare sig det gäller förlust av bekvämlighet eller prestige. Det finns 
många återkommande misstag som begås i förändringsarbeten. Visionen kan bli underskattad 
och den behövs för att kunna tydliggöra och inspirera olika handlingar. Ett annat misstag som 
begås är att inte fullfölja förändringar och se till att bli förankrad i organisationen. Det finns 
risk att förändringsarbetet stagnerar.  
 
Mänskligt motstånd grundar sig inte i motstånd mot förändring, utan det grundar sig i 
motstånd mot förlusten av bakomliggande faktorer för de anställda. Dent & Goldberg (1999) 
menar att motstånd ses som något psykologiskt där individen sätts i centrum. Schweiger et al. 
(1987) förklarar att det är viktigt att de anställda känner att de kan identifiera sig med 
organisationen, annars kan motstånd uppstå. Motstånd uppstår i många former och det krävs 
utmärkt förändringsledarskap för att bemöta och förebygga på rätt sätt. Motstånd bör förstås 
istället för att ses som ett hinder (Watson, 1982). I helhet krävs det att ledaren skapar 
tydlighet, förståelse och motivation som gör de anställda säkra inför det okända som väntar.  
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3 Metod 
I det här kapitlet presenteras de metodval och strategier vi har använt oss av för att samla in 
vår data till studien. Både metod och materialinsamlingen kommer att redogöras för samt 
motiveras. Studiens tillförlitlighet samt giltighet kommer att presenteras. Kapitlet avslutas 
med en reflektion av studiens etiska principer. 
 
 

 Val av metod 
Vårt val av metod är baserad på en kvalitativ forskningsstrategi. Motiveringen till vårt 
metodval hjälper oss att besvara vårt syfte, skapandet av motstånd och hur ledaren hanterar 
det. Vi fokuserar på hur ledaren i organisationen uppfattar motstånd vid förändring, deras 
erfarenheter och synsätt är viktigt för vår studie. Bryman & Bell (2015) förklarar att 
respondentens perspektiv ligger i fokus i en kvalitativ studie och ord utgör en större roll i vår 
studie än en kvantitativ metod som grundas på siffror och mätningar. Ännu en anledning till 
att vi valt kvalitativ metod är för vi vill få utvecklade svar från respondenter samt skapa en 
djupare förståelse kring våra frågeställningar.  
 
Deduktivt synsätt hade potential just för att vi använder oss av teorier som styr forskningen. 
Nackdelen blev att om inte forskningen stämmer överens med teorin, skapar det 
begränsningar (Bryman & Bell 2015). Ett deduktivt synsätt begränsar vår studie på så sätt att 
den enbart förlitar sig på teorier och hypoteser. Vi vill studera forskningen med hjälp av 
teorier, men om forskningen säger annorlunda än teorin vill vi kunna dra egna slutsatser 
utifrån det, likt en induktiv ansats. Vi har valt en abduktiv ansats i vår studie som rör sig 
mellan teori och empiri. Den abduktiva ansatsen är en kombination av deduktiv och induktiv 
ansats. På så sätt frigör vi oss av de begränsningar som deduktiv- och induktiv ansats innehar 
(Bryman & Bell, 2015). Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar att abduktiv ansats, likt 
induktiv studie utgår från empirisk fakta, men den avvisar inte den teoretiska förståelse en 
deduktiv ansats bidrar med.  
 

 Datainsamling 
Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ intervjustudie. Intervjustudien hjälper oss 
att  samla in vårt datamaterial som är nödvändigt för resultatet. Vi har specifikt valt att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer. Bryman & Bell (2015) förklarar att den 
semistrukturerade intervjun utgörs av standardiserade frågor där följden kan ändras och 
respondenterna får väldigt mycket frihet och utrymme att uttrycka sig. Fördelen med 
semistrukturerad intervju är att det ger respondenten möjlighet att vara flexibel i jämförelse 
med strukturerad intervju där frågorna är kontrollerade i större utsträckning. Flexibiliteten i 
semistrukturerad intervju bidrar till utvecklade och personliga svar då följden på frågorna kan 
ändras beroende på vad som sägs. Semistrukturerad intervju är optimalt för vår studie för att 
det tillåter respondenterna att ge sina olika synsätt och tankar kring frågorna. Det bidrar till att 
vi får en bredare grund för resultatet och analysen. Vi kan därmed se hur empirin potentiellt 
stämmer överens med teorin eller eller bygga på befintlig teori.  
 
Vår data grundas enbart på intervjuer med hjälp av en frågeguide. Frågorna gör det möjligt för 
oss att se hur respondenterna upplever sin värld och sitt liv. Frågeguiden utformas av frågor 
som berör olika områden kopplade till vårt syfte och frågeställningar. Då våra respondenter 
pratar öppet om sina upplevelser och synsätt tyckte vi att det skulle vara lämpligt att vår 
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frågeguide utgörs av tre olika områden som respondenterna kan förhålla sig till. Områdena 
innefattar olika frågor där det första området är mer allmänna frågor för att få en inblick på 
respondentens roll och vardagliga arbete. Andra området fokuserar på respondenternas syn 
och erfarenhet av förändring. Tredje området fokuserar på hur respondenterna ser på motstånd 
till förändring och hur de hanterar det. Vi valde att genomföra fysiska intervjuer på 
respondenternas arbetsplats under deras arbetstid för att få en bättre bild av deras verklighet. 
Genom att göra på detta sätt håller vi det professionellt. Intervjuerna hölls i en lugn isolerad 
miljö för ge respondenten ska ge oss sin fulla uppmärksamhet. Vi valde även att spela in 
intervjuerna via telefon, vilket krävde en tyst omgivning (Bryman & Bell, 2015). 
Genomsnittstiden för intervjuerna var cirka 35-45 minuter långa. Vi kände att tiden var 
tillräcklig för att få djupgående svar och all information vi behövde för att genomföra vår 
analys.  
 
Det fördelaktiga med fysiskt möte var att vi fick se sådant som förbättringsplaner och 
idéförslag samt visuella beskrivningar. Nackdelen var att det var svårt att få till intervjuer då 
många inte har möjlighet att delta. En annan nackdel med fysiska intervjuer är att de är 
tidskrävande då vi behövde åka till kontoren, vilket i vissa fall låg långt bort. 
 

 Urval 
I vår studie har vi använt oss av icke sannolikhetsurval när det kommer till att hitta möjliga 
respondenter. Icke sannolikhetsurval innebär att det inte görs utifrån sannolikhetsprincipen, 
alltså är alla inte aktuella för undersökningen (Bryman & Bell, 2015). De som var aktuella för 
oss under studiens gång var personer i en ledarroll med erfarenhet av förändringsarbete och 
personalansvar. Respondenter med dessa egenskaper är de som vi ansåg bidrog mest till att 
besvara våra forskningsfrågor. Vi kontaktade många möjliga kandidater för att få intervjuer, 
men svarsfrekvensen var låg. Vi lyckades med tiden få ett antal intervjuer på Swedbank AB 
och Volvo AB, med hjälp av kontaktnätverk i form av två personer som arbetar i vardera 
organisation. Vi hade som mål att genomföra 15 stycken intervjuer. Till en början visade det 
sig vara svårt då svarsfrekvensen var låg, trots kontaktpersoner i båda organisationerna. Detta 
kom att ändra på sig efter de första fem intervjuerna, tack vare ytterligare hjälp från 
respondenterna. Genom att de första respondenterna har kontakt med andra personer i en 
ledarroll, resulterade det i ett snöbollsurval. Bryman & Bell (2015) beskriver snöbollsurvalet 
som en snöbollseffekt. För varje respondent vi intervjuade, fick vi kontakt med ytterligare 
respondenter vilket ledde till att vårt urval växte. Totalt intervjuade vi 16 stycken 
respondenter i en ledarroll med personalansvar som visat sig vara väsentliga för studien. Vi 
spenderade cirka sex veckor på att samla in datamaterialet. Vi begränsade oss inte till kön, 
ålder eller erfarenhet bland respondenterna. Eftersom vi ville ha ett brett perspektiv tyckte vi 
att det är bra med ledare med olika titlar, ledarstil och erfarenheter. Det viktiga är att de har en 
ledarroll med personalansvar. 
 
Icke sannolikhetsurval var optimalt för oss då det lät oss få tillgång till respondenter i den 
rollen vi sökte. Denna typen av urval är också mindre tidskonsumerande än sannolikhetsurval. 
Vi försökte hålla alla intervjuer inom Göteborgsområdet för att spara tid och kostnader, men 
det hände att vi fick åka ut till Kungälv eller Kungsbacka för att samla in material. Med icke 
sannolikhetsurval kommer vi inte kunna dra en generell slutsats som går att applicera på en 
hel population (Bryman & Bell, 2015), men vi kommer kunna ge en inblick hur ledare 
hanterar och förebygger motstånd vid förändring.  
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Vi valde att intervjua ledare inom Volvo och Swedbank eftersom de är stora organisationer 
som kontinuerligt genomgår förändringsinitiativ. Vi tyckte att det var intressant att få 
perspektiv från ledare inom såpass olika branscher med olika värderingar. Fler branscher hade 
gett oss allt större helhetsbild och djupare förståelse i vad som skapar motstånd och hur 
ledaren hanterar det, men på grund av tidsbrist höll vi oss till två stora organisationer. 
 

 Trovärdighet och autencitet 
Vi kommer i vår studie att använda oss av de alternativa kriterierna för att utvärdera kvalitativ 
forskning. Denna alternativa utvärdering baseras på Lincoln & Gubas studier (Lincoln & 
Guba, 1985 se Bryman & Bell, 2015 ss. 395) som förklarar att kvalitén i en kvalitativ studie 
bedöms utifrån trovärdighet och autenticitet. Bryman & Bell (2015) förklarar att trovärdighet 
utgörs av fyra kriterier; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelse.  
 
Den genomförda studien visar tillförlitlighet då vi spelade in varje intervju med respondentens 
samtycke och därefter transkriberade vi det insamlade materialet gemensamt. Genom att 
transkribera materialet gemensamt och se till att allt tolkades korrekt, fick vi tillförlitlighet till 
det insamlade materialet. Ännu ett kriterium för att öka tillförlitligheten i studien såg vi till att 
respondenterna och våra kontaktpersoner fick ta del av vår frågeguide. Vissa respondenter 
valde att ta del av den, medan vissa valde att komma oförberedda, det var deras egna val. Vi 
ville ge dem möjligheten till att få en inblick i vad som väntas inför intervjun. Det andra 
kriteriet pålitlighet innebär att forskarna ska ha granskande synsätt av undersökningen, alltså 
borde forskarna anta en “revisors synsätt” (Bryman & Bell, 2015). Vi anser att vi har uppnått 
pålitlighet då vår forskningsprocess har en fullständig beskrivning. Vi uppnår även pålitlighet 
då vi har gjort forskningsfrågor och forskningsbeskrivning tillgänglig för våra 
kontaktpersoner såväl som respondenter. Då vissa respondenter visade stort intresse för 
studien och gärna ville ta del av studien valde vi att skicka den till de intresserade. Detta 
gjorde vi för att de skulle kunna granska och komma med synpunkter, vilket även ökar 
studiens pålitlighet. 
 
Vi valde att forska på Swedbank och Volvo, som är två organisationer i olika branscher, trots 
det finns det många likheter. De båda är två stora och globala organisationer som 
kontinuerligt genomgår förändringar. Bryman & Bell (2015) förklarar kriteriet överförbarhet 
som möjligheten att överföra resultatet till andra miljöer. Genom att vi har gjort en detaljerad 
beskrivning av den studerade miljön, ökar studiens överförbarhet till andra miljöer. Det fjärde 
kriteriet är bekräftelse vilket Bryman & Bell (2015) beskriver som objektivitet i form av att 
forskarna inte ska låta personliga värderingar och åsikter påverka studiens resultat. Vi har 
under studiens gång valt att vara objektiva för att inte påverka studiens bekräftelse. Vi har 
undvikit att blanda in egna åsikter och värderingar om ledarskap för att göra studien så 
objektiv som möjligt.  
 
Även autencitet delas upp i kriterier. Första kriteriet är att det ger en rättvisande bild. Andra 
kriteriet är att det hjälper respondenter komma till bättre förståelse av sin sociala verklighet. 
Tredje kriteriet innebär att studien bidragit till att respondenterna får en bättre bild av hur 
andra upplever saker och ting. Fjärde kriteriet innebär att de medverkande kommer kunna 
förbättra sin situation. Sista kriteriet ger de medverkande möjligheterna att vidta rätt åtgärder 
som krävs vid motstånd. (Lincoln & Guba, 1985). Vi anser att vår genomförda studie har 
uppnått autencitet inom samtliga kriterier eftersom vi har intervjuat ledare inom olika roller 
och olika erfarenheter. Vår stora diversifikation bland ledarna bidrar till att studiens resultat 
grundas ur ett brett perspektiv som kommer kunna bidra till en rättvisande och autentisk bild. 
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 Analys av data 
För att analysera vår insamlade data har vi valt att använda oss den narrativa analysen. 
Bryman & Bell (2015) beskriver den narrativa analysen som tillvägagångssätt vid 
framtagning och analys av detta. Denna typen av analys är mottaglig till livsberättelser, det 
som sker omkring dem sätts i fokus. Vi ser att denna typ av analys passar bäst i vår studie då 
vi använder oss av semistrukturerade intervjuer där vi sätter respondenternas erfarenheter och 
perspektiv i fokus. Att fånga respondenternas perspektiv och erfarenheter för att sedan 
identifiera och skildra på dessa, bidrog till att vi fick fram ett starkt resultat. Genom 
analysverktyget har vi gemensamt transkriberat och därefter kodat datamaterialet i olika 
teman som presenteras i resultatet. Vi utgår ifrån sju teman;  
 
Ledarens syn på förändring i organisationen, ledarens tillvägagångssätt vid förändring, 
ledarens möjligheter- och barriärer med organisationsförändring, samspelet mellan kompetens 
och arbetssätt, motstånd, vem som gör motstånd och ledarens möjlighet att förebygga 
eventuell motstånd. 
 

 Etiska principer 
I vår studie har vi förhållit oss till de fyra etiska principerna Diener & Crandall (1978, se 
Bryman & Bell, 2015 ss. 128) presenterar. Dessa fyra principer är följande:  

• Om respondenterna skadas 
• Om det är brist på samtycke 
• Om det är invasion på respondenternas privatliv 
• Om undanhållning av information eller falska antydningar uppstår 

 
Vi följer de ovanstående principerna för att ha en etisk grund i vår studie. I vår studie har vi 
valt att anonymisera respondenterna. På så sätt minskar vi risken att respondenterna tar skada 
genom att yttringar. Detta förhindrar även invasion på deras privatliv. Inför varje intervju 
frågade vi tydligt om respondenternas samtycke till inspelning av intervjun. Även 
inspelningen är konfidentiell och bara tillgänglig för forskarna och respondenten. Vi har vid 
varje intervjutillfälle valt att genomföra intervjun på ett professionellt sätt för att inte göra 
intrång på respondenternas privatliv. Genom att utföra intervjun på arbetsplats och frågor som 
endast är professionellt kopplade, såg vi till att inte göra intrång på deras privatliv. Genom att 
vi i förväg skickade ut intervjufrågor och beskrivning av studien, säkrade vi på så sätt att det 
inte skedde falska antydningar. Vi ville skapa klarhet och tydlighet på vad som förväntades 
inför intervjun. På så sätt känner respondenterna inte sig lurade eller obekväma. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet vi har samlat ihop genom våra 16 
intervjuer. Resultatet är uppdelat i sju teman och kommer bidra till att besvara vårt syfte och 
forskningsfrågor. 
 
 

 Ledarens syn på förändring i organisationen 
Samtliga ledare gör det klart och tydligt under intervjuerna att förändring är högst aktuellt och 
återkommande i de roller och organisationer de arbetar i idag. Swedbank och Volvo är företag 
som förespråkar och välkomnar förändring, starkt förändringsledarskap eftertraktas i sådana 
förändringsbenägna organisationer. Alla ledare förklarar att de arbetar i branscher som är i 
ständig förändring. De menar att stora omorganisationer inte sker hela tiden, men mindre 
förändringar och justeringar sker i princip varje dag. Kontorschef 5 på Swedbank ger en 
förklaring som passade in på organisationers och ledarnas syn på förändring idag; 
  

[…] vi är i ständig förändring, hela tiden förändras det. Det beror på att samhället 
förändras, mycket digitalt. Det är det vi pratar om mycket, vad som kommer att hända 
i framtiden, hur våra arbetsroller kommer att se ut, kommer det finnas kontor kvar. 

 
(Kontorschef 5, Swedbank) 

  
Trots att Volvo och Swedbank befinner sig i så pass olika branscher med olika målsättningar 
beskriver respondenterna att de båda är stora och globala organisationer i ständigt 
föränderliga miljöer. Likt Burkes (2011) studie förändras båda organisationerna i princip 
ständigt, vilket är väsentligt i det ständigt föränderliga samhälle vi lever i idag. 
  
Organisationerna har i grunden liknande syn när det gäller förändring, men finns det många 
lik- och olikheter när det kommer till ledare, kontor och avdelningar i organisationerna. 
Förändring i helhet välkomnas av såväl ledare som organisationer, men ledarnas syn på 
förändring varierar. Mycket beror på ledarens ansvarsområde, arbetsgrupp och 
förändringsmotiv. Trots att förändring innebär nytt och okänt, är det ingen respondent som ser 
på förändring som något negativt. Det är okej att vara rädd eller osäker, men Teknisk chef på 
Volvo Cars förklarar att en ledarens syn på förändring inte får vara negativt inställd. Ledarens 
obenägenhet till förändring och negativ syn på det är en risk för organisationens överlevnad. 
Vodonick (2018) styrker argumentet genom att poängtera att organisationer som förlorar sin 
handlingskraft kommer inte lyckas följa med i samhällets utveckling. Att inte förändras i takt 
med omgivningen kan på lång sikt resultera i att anställda går miste om sitt jobb eller att 
organisationen fallerar. Kontorschef 3 på Swedbank förstärker vidare och menar att 
organisationer inte kommer kunna verka om de inte hänger med i förändringen. 
  

Vi kan inte göra på något annat sätt, annars är vi inte kvar på lång sikt. Alla företag 
känner till Kodak eller Nokia. Om man inte är med eller är duktig på förändring, då är 
man inte kvar till slut. Alla är ju lite rädda för det samtidigt också. 

  
(Teknisk chef, Volvo Cars) 

  
Jag är en person som gillar förändringar. […] Jag ser positivt på det för att hur ska vi 
annars kunna verka om vi inte är med? Vi måste vara öppensinnade för förändringar. 
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(Kontorschef 3, Swedbank)  

  
Organisationer måste omfamna förändring för att på sikt överleva (Harvey Hegarty, 1993). 
Respondenterna och organisationerna är mycket medvetna om detta. Med en stor spridning på 
erfarenhet och befattning bland respondenterna har de alla varit med om olika situationer. 
Vissa, likt den Tekniska chefen har sett konkurrenter försvinna på grund av att den 
organisationen inte vågade förändras. Medan vissa ledare har sett sin egen organisation nästan 
förfalla på grund av förändring. Många av ledarna har erfarenhet av förändringsarbeten som 
misslyckats helt och satt organisationen i fara. Vissa ledare var aktiva deltagare i dessa 
misslyckade förändringsarbeten, medan vissa tillsattes i sin roll efter förändringsarbetet och 
de fick i uppgift att ”städa upp” efter den misslyckade förändringen. Rekryteringschefen på 
Volvo är rätt så ny i sin roll, men ända sedan rollen tillsattes har ledaren fått städa upp. Den 
tidigare misslyckade förändringen lämnade rekryteringschefen, som är ny i sin roll, med 
begränsade resurser. 
  
I detta fall försökte organisationen tvinga igenom en förändrings som inte ville gå igenom. 
Det var en förändring styrd helt uppifrån. Ledarnas syn på förändring kan påverkas av 
organisationens nuvarande situation som i fallet med rekryteringschefen. Beer & Nohria 
(2000) menar att många förändringar misslyckas och att förändring är bland de svåraste 
arbeten en ledare möter på. Respondenterna ser på förändring i ett positivt ljus, men de är 
medvetna om att en förändring alltid har chansen att misslyckas. Samtliga respondenter har en 
liknande syn på misslyckade förändringar. De ser att de hellre misslyckas med en förändring 
än att inte försöka förändras. Produktionsledare 2 på Volvo Lastvagnar ser på misslyckande 
som en väg till lyckad förändring; 
  

[…] våga testa och lär dig. Man ska ju våga misslyckas. […] man ska våga testa, testar 
du inte, vet du ju inte. 

 
(Produktionsledare 2, Volvo Lastvagnar) 

  
Att våga misslyckas var ett återkommande tema i intervjuerna. Samtliga respondenter ser att 
de hellre misslyckas ett par gånger än att inte göra något alls. Genom att misslyckas och sedan 
justera och arbeta med de delar som inte fungerade såg ledarna som ett vinnande koncept. 
  
Som tidigare nämnt är organisationerna i helhet väldigt lika när det kommer till deras syn på 
förändring. Även ledarna delar många likheter, men sådant som deras ansvarsområden, 
arbetsgrupp och förändringsmotiv är alla faktorer som påverkar deras syn på förändring. I och 
med att variationen bland respondenterna är väldigt blandad innebär det att de arbetar inom 
olika områden med olika personer. Ett exempel som påverkar ledarnas syn på förändring är 
personerna de har runtomkring sig. Vare sig det gäller en ledning som är väldigt styrande eller 
om det gäller ledarens anställda, påverkas synen på förändring på grund av dessa. Från 
intervjuerna har vi samlat tre situationer då ledarens syn på förändring har påverkats av dessa 
faktorer. 
 

Jag var anställd och skulle anamma en ny kultur där vi var allt mer kunddrivna, men 
det spelar ingen roll hur mycket jag ville göra det för att bolagets ledning inte riktigt 
ville genomföra det. De sa att de ville, men de trodde inte på den helt och hållet. 

  
(Försäljningschef 1, Volvo) 
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Hur min avdelning ser på organisationsförändringar är inte så jättepositivt. […] 
Mycket är som en fluga, aja de har vi gjort innan samma snack och så vidare. Det är 
modernt, nu gör vi förändring för att det är modernt, men vi kommer återgå till det 
gamla. Så de är inställda på att det kommer skita sig. 

  
(Justeringsledare, Volvo Lastvagnar) 

  
[…] många är väldigt öppna, det är en ganska ung avdelning […] vi tycker det är kul 
med förändring. 

 
(Rekryteringschef, Volvo) 

  
I dessa tre fall har ledarens förmåga till att förändra eller ledarens syn på förändring påverkats 
av personerna runt omkring. Genom att försäljningschef 1 på Volvo inte fick fullt förtroende 
av ledningen ledde det till att förändringen aldrig nådde slutdestinationen. Ledaren tappade 
engagemang till förändring för att ledningen ville inte bidra med de önskade resurserna. I 
andra fallet påverkades Justeringsledaren på Volvo Lastvagnar av sin arbetsgrupp. Genom allt 
för mycket negativt inställt anställda och för mycket liknande förändringar påverkas ledarens 
syn. I sista fallet förklarar rekryteringschefen att hon arbetar i en väldigt ung avdelning som 
tycker förändring är kul. Ledarens syn påverkas positivt av hennes omgivning. Utifrån det 
insamlade materialet ser vi att ledarens syn på förändring är en viktig nyckel till en lyckad 
förändring. Vi ser att ledaren måste ha positiv syn på förändring och välkomna det. Om 
ledaren inte vågar förändra organisationen, är risken stor att deras utveckling stagnerar med 
tiden. 

 Ledarens tillvägagångssätt vid förändring 
Resultatet visar att ledaren behöver förstå syftet och motivet med olika förändringsarbeten. 
Genom att ta till sig motivet och förstå syftet leder det till att förmedlingen av 
förändringsarbetet blir tydligare. Det alla respondenter har gemensamt i sitt tillvägagångssätt 
är om ledaren inte förstår uppgiften som ska förmedlas blir det svårt för medarbetarna att ta in 
det. Teknisk chef nämner att ett så kallat varför-resonemang är viktigt i ett förändringsarbete. 
Genom att förstå varför just det förändringsarbetet är aktuellt skapar det större trovärdighet 
hos medarbetarna. Det är viktigt att tänka sig för kring hur idén ska presenteras, retorik och 
kroppsspråk är alltså två stora faktorer som påverkar responsen. Förmedling av information 
bör ske så snabbt som möjligt för att ge det en möjlighet att sjunka in i medarbetarnas mentala 
process. Kontorschef 4 på Swedbank poängterar tonvikten av att involvera medarbetarna i ett 
tidigt skede; 
  

[…] jag tycker att det är viktigt att få med medarbetare så tidigt som möjligt i en 
förändringsprocess. Annars är det väldigt lätt att man själv springer före och så ska de 
komma in efteråt. Desto tidigare förmedling sker desto bättre blir resultatet. Då får 
man även igång tankeprocesser. På så sätt får man med sig dem och så hinner alla 
förbereda sig. Det är ju inte alltid man kan involvera medarbetare tidigt, men det man 
kan säga bör man säga. 

 
(kontorschef 4, Swedbank) 

 
Ledarens förståelse till kommande förändring kan underlättas genom att kommunicera med 
närmsta ledningsgrupp. Det skapar en klarare bild av uppgiften och ger en möjlighet att bolla 
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mellan varandra om hur det ska kommuniceras vidare. Alla respondenter varav 
Produktionsledare 1 på Volvo Lastvagnar beskriver att ett samarbete är något bra då ledarna 
kan inspireras och ta lärdom av varandra. Kontorschef 1 på Swedbank styrker att ett sådant 
tillvägagångssätt leder till klarare bild på vad det är som kan förbättras. Kontorschef 2 på 
Swedbank säger att ett samarbete mellan ledarna reflekterar positivt på medarbetarna. Det blir 
enhetlighet då de själva är inköpta på det och det signalerar inte något annat än det som sägs. 
Det är med andra ord viktigt att ledningens samarbete går i botten med vad det är som ska 
göras och skapar en tydlighet kring förändringsarbetet. 
 
Genom att sprida information så fort som möjligt kan det förenkla acceptansen av 
förändringsarbetet. Det innebär dock inte att alla har en delad mening kring det. 
Respondenterna poängterar att alla kan inte ha en samsyn då alla är olika och har olika åsikter. 
Kontorschef 2 påvisar att samsyn är viktigt men även att ledaren har gett förutsättningen till 
medarbetarna att förstå förändringen. Alla behöver inte se likadant på förändringar men 
samsyn kring hur förändring bearbetas bör finnas. Justeringsledaren framhäver att alla 
behöver inte ha samma åsikter även om det vore idealiskt med delad mening, men 
medarbetarna måste vara med under arbetets gång. Genom att ha samsyn kring hantering blir 
det enklare att nå målet med förändringsarbetet. En sådan samsyn baseras mycket på vart 
gruppen befinner sig varför det behöver göras. Kontorschef 7 på Swedbank förstärker detta 
argument på följande vis;  

 
Vi behöver ställa oss tre viktiga frågor när det gäller förbättringsinitiativ: Var är vi 
idag? Vart vill vi komma? och hur skall vi komma dit? Svaren avgör hur ledningen 
ska genomföra förändringsarbetet. 

(Kontorschef 7, Swedbank). 

 
Respondenterna framhäver tonvikten av att vara tydlig kring förändringsinitiativ. Vidare 
poängterar majoriteten av respondenterna att förändringsinitiativ är tvingande och det är ingen 
möjlighet att välja bort det. Kontorschef 1 påpekar likt de andra respondenterna att ledaren 
kan istället involvera medarbetarna i hur förändringen ska hanteras och implementeras. På så 
sätt får medarbetarna uttrycka vad de tycker och därmed ställa sina frågor kring det som de 
inte förstår. Vidare poängteras att i sådana situationer är det viktigt med repetition. Ledaren 
behöver konstant påminna sig själv om att repetera det som har blivit sagt, alltså är 
återkoppling en viktig faktor för att skapa tydlighet och ge svar på olika frågor som kan dyka 
upp längs med förändringsarbetet. Rouleau & Balogun (2010) och Mizrahitokatli & Guney 
(2016) kommer fram till att uppföljning är väsentligt verktyg som styrker respondenternas 
argument. Ett sätt som ledaren förhåller sig till är olika visioner som underlättar 
arbetsprocessen. Kontorschef 1 på Swedbank menar att genom att förhålla sig till visioner i 
dennes fall; öppen, enkel och omtänksam leder det till effektivisering av arbetssättet. Det är 
dock inte alltid enkelt att få fram visionen. Det kräver återkopplingar, repetition samt 
framhävandet av fördelarna med visionen. Kontorschef 2 vill gärna komma med mindre 
visioner som lämpar sig bäst för medarbetarna för att på så sätt koppla det samman med 
organisationens vision i storhet; 

 

När vi gör en förändring lokalt vill vi koppla ihop det till bankens vision för att man 
ska förstå ännu mer varför vi gör detta. Det har varit lättare för mig som chef att 
snabbare göra den kopplingen än medarbetaren som sitter i det dagliga arbetet. Därför 
har jag en viktig roll i att koppla ihop den lilla visionen vi skapar här till den stora. Det 
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blir mer betydelsefull och ger helt annat värde. För att om man inte förstår den kan det 
vara lätt hänt att man fortsätter göra så som man gör idag. 

 (Kontorschef 2, Swedbank). 
 
Respondenterna lyfter fram hur viktig det är med kommunikation. Områdeschef på Volvo 
Lastvagnar förklarar att det är viktigt att upprepa sig själv och att kommunicera proaktiv men 
även i god tid innan förändringsarbetet ska vara implementerad. Områdeschefen menar vidare 
att på så sätt förbereds alla involverade i vad som kommer och leder på sikt till en mindre 
chocktillstånd. Sedan ska ledaren tro på det som är under upprepning. Produktionsledare 1 
säger att det gäller att köpa det själv för att sälja det vidare.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[…] Alla genomgår en förändringskurva. Vid varje förändring så är det en förlust. 
Direkt då man ställs inför en förändring är det en förlust. Alltså när man står här är 
första reaktionen ”nej, det ska man inte göra”. Och så ramlar man ner en bit och sedan 
börjar man klättra upp och så är man en vinnare längst upp. Då behöver man ju veta 
som ledare vem är det jag pratar med och var någonstans är personen.  […] att bygga 
förtroende om man säger så. Så att de vet att det här kommer och det är inget farligt. 
Då minskar dippen som jag ritade. 

 
(Områdeschef, Volvo Lastvagnar) 

 
Områdeschefen säger vidare att det är viktigt som ledare att kunna motivera medarbetarna 
genom att sätta dem i centrum och bygga på saker runt dem. På så sätt får de själv komma 
fram till hur och vad de kan bidra med, det kan vara ett problem som behöver åtgärdas. Istället 
för att påpeka vad som är fel och hur de ska åtgärda det, får de chansen att på eget initiativ 
komma med idéer på lösningar. På så sätt ökar ledaren medarbetarnas självförtroende och 
kompetens. I storhet behöver medarbetarna få igång sitt engagemang och ledaren ska fortsätta 
att repetera så mycket det krävs. Oreg (2018) styrker argumentet genom att poängtera att 
ledaren bör motivera anställda för att öka deras engagemang. Produktionsledare 1 styrker 
Områdeschefens argument genom att poängtera att repetition är nödvändigt att jobba med 
proaktivt; 
 

Vetenskapligt bevisat är att man minns en procent av en dialog eller kommunikation. 
Så självklart är uppföljning A till Ö här. Det är jätteviktigt att man följer upp sin 
personal genom positiv feedback, men också påtala det som behöver förbättras. 
Koppla aldrig till ordet dåligt, ingen negativitet ska finnas. 
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(Produktionsledare 1, Volvo Lastvagnar) 

 
Ännu en gång kopplar respondenterna att ingen negativitet bör vara kopplat till 
förändringsarbete. Det ligger i organisationernas natur att förändras, ledarnas mål är att 
förändring ska komma naturligt och ses som positivt. 
 

 Ledarens möjligheter och barriärer i förändring 
Resultat från samtliga respondenter visar i helhet att de har positiv syn på utveckling. På 
utvecklingsvägen kan det dock dyka upp olika former av hinder, bland annat mänskligt 
motstånd. Produktionsledare 2 berättar att det inte är ovanligt med motstånd från 
medarbetarna. Det gäller att reflektera över varför just det motståndet växer och bli bättre på 
att kommunicera. Produktionsledare 2 nämner att det är bara att försöka lära sig att 
kommunicera på rätt sätt för att skapa tydlighet och överkomma hinder. För att medarbetarna 
ska överkomma hinder vill ledaren få dem att våga testa och lära sig av sina misstag. 
Produktionsledare 2 poängterar att det är en lärande organisation, utan misstag blir det inga 
framsteg. Under intervjuerna ställde vi frågan ”Hur ser du på hinder vid förändringsarbete?” 
till våra respondenter och som tidigare nämnt ser de i helhet hinder som en möjlighet till 
utveckling. Ett svar som stack ut från mängden är följande;  
  

Möjligheter menar du? Så gör jag varje gång, jag vänder på det. Det är en möjlighet 
till förbättring. Så brukar vi göra såhär med någon som gnäller över något. Då tar vi 
fram en lapp med förbättringsförslag som anställda kan lämna in. 

  
(Områdeschef, Volvo Lastvagnar) 

 
Intervjuerna visar att samtliga respondenter gillar förändringar och att de ser det som 
förbättringsmöjlighet. Ledarna nämner också att medarbetarna kan i början se 
förbättringsmöjligheter som en barriär, då det kan leda till mycket nytt. Då behöver ledaren 
återigen lägga fram ett varför-resonemang för att på så sätt skapa tydlighet om hur just den 
förbättringsmöjligheten kommer att bli för dem. Teknisk chef menar att förstår ledaren varför 
och informationen finns tillgänglig blir det enklare för medarbetarna att sätta ihop 
pusselbitarna. Det kan även vara ett hjälpmedel som triggar igång nya idéer och leder till att 
medarbetarna självmant kommer med förbättringsförslag. Metod- och processledaren på 
Volvo Lastvagnar styrker även Tekniska chefens argument genom att framhäva tonvikten av 
att kommunicera kontinuerligt med medarbetarna om utvecklingsmöjligheter. En ytterligare 
viktig aspekt som Metod- och processledaren tar upp är att återigen behöver ledaren först 
förstå informationen innan den ska ut och bearbetas av medarbetarna, men andra ord ska alla 
vara i samma fas när det kommer till förståelsen av informationen. På så sätt är det enklast att 
hantera eventuella barriärer. 
 
Ett hinder som är överkommet borde förbli på det viset. Respondenterna berättar vidare hur 
enkelt det är att glömma av ett genomfört förändringsarbete och att de involverade sakta men 
säkert kan gå tillbaka till tidigare rutiner. Kontorschef 1 påpekar att det kan enkelt bli på det 
viset när ledaren slutar jobba proaktivt med just den förändringen. En orsak är att det finns 
många andra förändringsarbeten parallellt och organisationen väljer att lägga resurser på det 
som är relevant just då; 
 



 

 - 24 - 

Vi påbörjar en ny förbättringsmöjlighet innan vi är klara med den tidigare. Nej, men 
vet inte exakt hur många vi har, det är säker 20 stycken som går parallellt. Det är 
liksom hela hela hela tiden och man är olika långt i de olika förändringars initiativen. 
Så det är inte så att man avslutar och påbörjar annat då. Det är också det många kan 
känna är lite frustrerande. Man jobbar agilt, systemen är inte klar när man lanserar ut 
det. Man får förbättra det successivt. Det beror på att man inte har tid och vänta på att 
det ska bli klart.  

  
(Kontorschef 1, Swedbank) 

 
Respondenterna anser att utveckling leder till många möjligheter, men medarbetarna ser inte 
alltid det på så sätt. Kontorschef 6 på Swedbank menar att ibland kan det vara så att 
medarbetarna inte ser poängen trots mycket kommunikation. Kontorschef 6 fortsätter med att 
ge oss ett exempel från en nuvarande hinder. Swedbank gör kontinuerliga 
kundundersökningar där medarbetaren skickar iväg en liten förfrågning till kunden om hur de 
upplevde kundmötet. Det är många som än idag inte gör det. Kontorschef 6 berättar vidare att 
det är något i det lilla knapptrycket som bygger upp någon slags mindre motstånd och ingen 
kan avgöra varför. Det är ett exempel på en mindre förändring som anställda inte är villiga att 
utföra för att de ser inte ett varför-resonemang med det. Områdeschef förklarar för att 
överkomma hindret är det viktigt att medarbetarna har förståelse och intresse för det de gör. 
Dessa två faktorer bidrar till engagemang bland medarbetarna. Detta förklarar Områdeschefen 
genom en enkel ekvation; 
 
 
 
 
 
Områdeschefen menar att som ledare är det viktigt att väcka engagemanget till liv. Tiden det 
kan ta är även individuellt då alla reagerar på olika sätt. Det är viktigt att prata om målen som 
finns och sätta upp gemensamma mål utifrån var medarbetarna befinner sig och vad som 
behöver göras. Områdeschefen poängterar att det gäller att fira när något blir riktigt bra och 
hoppas på att det leder till ökat engagemang. Metod- och processledaren stärker 
Områdeschefens argument och berättar att med vissa förändringar kan medarbetarna tappa 
suget att fortsätta, därför är det viktigt att hylla personalen, alltså belöna dem på något vis. 
Särskilt vid många förändringsarbeten som initieras kontinuerligt. Det är vanligt att 
medarbetarna tappar engagemang. Kontorschef 1 menar att en bakomliggande orsak kan vara 
att medarbetarna tappar förtroendet och ser inte poängen med visionen eller 
förändringsarbetet. Produktionsledare 1 poängterar i samband med det att individens beteende 
bestämmer i stor utsträckning utfallet av förändringsprocessen; 
 

[…] i varje förbättring finns det ett problem och det är många bollar i luften. Det är 
främst beteendet med människor som gör det en utmaning. Man får försöka skapa ett 
nytt tänk.  

 
 (Produktionsledare 1, Volvo lastvagnar) 

 
För att förändringen verkligen ska etablera sig i organisationen och bland medarbetarna 
behöver ledarna kontinuerligt involvera medarbetarna. Respondenterna berättar även att det är 
något som behöver förbättras hela tiden. Produktionsledare 2 nämner att det blir svårt för 
förändringen att etablera sig när många känner sig utanför och det är en utmaning i sig för 
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ledaren att involvera alla. Produktionsledare 2 menar att om det är något medarbetarna inte är 
nöjda över får de gärna testa och justera på utförandet efter sina egna önskningar. Kontorschef 
3 lägger tonvikten på hur viktigt det är att lyssna på medarbetarnas åsikter men också ge dem 
den tiden de behöver för att bearbeta det. Det är något ledaren behöver återkoppla till hela 
tiden för att det ska bli en del av medarbetarnas standard. Kontorschef 1 nämner även att det 
tar tid för att förändringsprocessen ska sätta sig och bli en naturlig del av gruppen. 
Områdeschefen beskriver en sådan process med hjälp av en bild; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi säger såhär… Det röda är standard och så säger vi att det andra är kultur och då går 
de oftast såhär över tid. De är beroende av varandra, börjar du lägga en standard så 
kommer kulturen att komma. När vi väl fått upp kulturen behöver vi ta nästa steg för 
att sätta ny standard.[…] det här måste följas upp och det tar tid, man kan inte ändra 
över en dag till en annan. Man får börja med att sätta nya standard, när de sitter tar vi 
nästa steg. 

 
(Områdeschef, Volvo Lastvagnar) 

 
Områdeschefen gör det klart och tydligt att det är viktigt att förankra förändringen i 
organisationen och dess kultur. Det är en svår uppgift i sig för ledare i organisationer som 
Volvo och Swedbank. På grund av ständig förändring, vare sig det gäller stora eller små 
förändringar, kan förankringen av en förändring hämmas av det ständigt föränderliga 
tänkandet. Kontorschef 5 menar att om ledaren  inte följer upp finns det en risk att det nya 
glider av och i värsta fall återgår till det gamla. Den tekniska chefen förklarar att det krävs 
tålamod vid förankringen av en förändring. I globala och ledande organisationer som Volvo 
och Swedbank är det svårt i dagens ständigt föränderliga samhälle. Allt för lite tålamod och 
för mycket ivrighet till förändring kan leda till att organisationen och dess kultur inte känns 
igen av de anställda i slutändan. Tekniska chefen förklarar på detta vis;  
 

Ibland ger vi inte förändring tid nog för att bevisa sig. Om vi inte får resultatet vi vill 
direkt så kan det hända att vi börjar på en ny förändring, istället för att jobba med det 
och ha tålamod. Ibland är vi lite för ivriga med att sätta igång nästa. 

 
(Teknisk Chef, Volvo Cars) 

 

 Samspelet mellan kompetens och arbetssätt 
Organisationers mål är att utvecklas och att alltid bli bättre för att på så sätt generera allt mer 
kapital. Respondenterna säger att Volvo och Swedbank är inget annorlunda när det kommer 
till just detta. Båda företagen satsar oerhört mycket på förändring för att i sin tur utvecklas och 
förbättras dagligen. Utveckling och förändring innebär att mycket nytt kommer tillkomma 
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organisationerna och deras dagliga verksamhet. Sådant som arbetssätt, traditioner och rutiner 
är inget att hålla fast vid i organisationer som är under ständig förändring. Ledarna i dessa 
organisationer möter på stor komplexitet då de ska se till att de anställdas kompetens 
samspelar med de nya arbetssätten som uppstår i samband med förändring. Utifrån alla 
intervjuer har detta visat sig vara ett aktuellt och viktigt ämne för ledarna och 
organisationerna. Områdeschef beskriver kompetensutvecklingen och arbetssätten som en 
motorväg, där de anställda som utför det dagliga arbetet är startpunkten och kunderna är 
slutdestinationen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] det är en av våra grundstommar att vi måste utvecklas hela tiden. Det är grunden i 
allt jobb vi gör hela tiden. Jag tänker, ju mer mogen en organisation blir, desto mer 
strategisk kan man vara och jobba framåt. Så det är ju en del i ledarskapet att man 
måste vara strategisk och titta framåt så man kan möta allt som kommer och utifrån 
det då klä det i kompetenser på något vis. Vi ska ju möta kunden. Vi behöver veta, vad 
kunden vill ha, hur många och när. Svarar vi på dem då är ju kunden lycklig. Ju 
lyckligare kunder, desto mer köpare har vi. För att ta sig dit säger vi att vi har en 
motorväg som heter ”flödeseffektivitet”. I ena änden har vi medarbetarna, det är dem 
som ska genomföra det dagliga arbetet. Och vad ska vi göra med dem? Vi ska 
kompetensutveckla dem. Så länge vi jobbar med det här, så kommer vi nå kraven. 

  
(Områdeschef, Volvo Lastvagnar) 

 
Områdeschefen gjorde det klart att kompetensutveckling är prioritet för organisationens 
utveckling. Eftersom det är medarbetarna som gör det dagliga arbetet måste de veta vad de 
gör och vara bra på det. Alla ledarna är medvetna om att förändring kan innebära tillfällig 
brist på kompetens på grund av nya arbetssätt. I förändring krävs det ledare med förmågan att 
kunna ständigt utveckla kompetensen som finns på arbetsplatsen (Shimoni, 2017). 
  
En stor fallgrop för organisationer och ledare i dagens samhälle är att de nöjer sig med 
kompetensen som finns på arbetsplatsen. Tekniska chefen menar att vissa ledare kan gilla 
kompetensen som finns för tillfället och tycka den är bra, men om ledaren nöjer sig och inte 
utvecklar kompetensen, riskerar organisationen att halka efter. Under intervjuerna var de 



 

 - 27 - 

flesta ledarna på samma sida när det kommer till kompetensen i organisationen. Särskilt de 
mer erfarna ledarna vet vad brist på kompetensutveckling kan leda till. Försäljningschef 2 på 
Volvo har en arbetsgrupp med god erfarenhet som besitter bred kompetens och 
professionalitet. Trots detta, likt de andra ledarna vi intervjuat, försöker försäljningschef 2 
alltid utveckla kompetensen; 
  

Alla kan bli bättre, vi vill alltid bli bättre så vi försöker alltid utvecklas vare sig det 
gäller interna-, externa utbildningar eller nya säljtekniker. Det finns aldrig någon som 
är fullärd. Oavsett hur mycket en person kan, går det alltid att bli bättre. 

  
(Försäljningschef 2, Volvo) 

  
För att organisationerna ständigt ska kunna utvecklas och förbättras krävs det alltså att de som 
utför det dagliga arbetet, medarbetarna får ständigt utveckling av sin kompetens. Det gäller 
dock för ledarna och organisationen att inte förändras allt för mycket eller för snabbt. Allt för 
mycket nytt för de anställda kan skapa otrygghet och osäkerhet hos dem (Fuioaga & Rusu, 
2018). De som en gång kunde allt på arbetsplatsen kan helt plötsligt mindre än sina kollegor 
på grund av nya arbetssätt som introducerats. Många ledare från intervjuerna tog den digitala 
utvecklingen som exempel. I och med att samhället blev allt mer digitalt behöver 
organisationer förändras i takt med samhället för att följa med i utvecklingen. Volvo och 
Swedbank har varit med i täten på den digitala utvecklingen, vilket innebär en hel del 
förändringar på arbetssätt i organisationerna. På grund av en sådan omfattande utveckling av 
både organisationer och samhälle, betyder det att ny kompetens behövs på arbetsplatserna. 
Från intervjuerna ser ledarna idag att det fortfarande finns brist på kompetens på grund av den 
stora digitala utveckling som skett och sker än idag. Kontorschef 5 ser att de äldre och mer 
erfarna på arbetsplatsen är pelare i organisationen, men de besitter mindre kompetens när det 
kommer till det digitala. I koppling mellan kompetensen och nya arbetssätt säger Kontorschef 
5; 
  

[…] jag tror det är där det finns osäkerhet för medarbetarna till förändring, det är 
jättemycket nytt. Ta det här med det digitala exempelvis på mer erfarna medarbetare 
som inte jobbar så himla mycket med det digitala. Där vet jag att det blir en osäkerhet, 
det är jättemycket verktyg som är tekniska verktyg som man ska få att fungera. […] 
De kan verkligen briljera på andra områden, men kompetensen brister när det kommer 
till det digitala och tekniska. 

  
(Kontorschef 5, Swedbank) 

  
Respondenterna gjorde det klart för oss att utveckling av kompetens på arbetsplatsen som 
matchar det nya arbetssättet är vitalt vid förändringsarbeten, men det gäller att balansera det. 
Många respondenter menar att allt för mycket nytt skapar osäkerhet och de mer erfarna kan 
uppfatta en förlust av makt och prestige på grund av minskad kompetens kopplat till nya 
arbetssätt. 
  
Kontorschef 7 förklarar för att kunna bidra med god kompetensutveckling är det viktigt att det 
passar de nya arbetssätten och det krävs självklart att medarbetarna är villiga att lära sig nytt, 
men det är också upp till ledaren i slutändan. Ledaren spelar en viktig roll i 
kompetensutveckling i organisationer. Oreg (2006) menar att ledarens kompetens och 
förmåga att leda sina medarbetare är vitalt för att organisationen och medarbetarna ska kunna 
utvecklas. Från intervjuerna är ledarna enade om åsikten att en ledare ständigt ska kunna 
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anpassa och utveckla sig till förändring, likt det medarbetarna måste göra. Kontorschef 2 
menar att i sin roll som ledare är det viktigt att kunna anpassa sig till situationer, ett så kallat 
situationsanpassat ledarskap. 
  

Alla medarbetare är unika personer. De kommer reagera på förändring på olika sätt. 
Som ledare är det viktigt att ha kompetensen att anpassa sig till sina anställda och till 
förändringen för att effektivisera förändringsarbetet. 

  
(Kontorschef 2, Swedbank) 

  
För att de anställda ska kunna anpassa och förändra sig och matcha de nya arbetssätten med 
sin kompetens krävs det alltså att ledaren kan göra samma sak. Tobias (2015) menar att en 
ledare måste kunna förändra på sig först innan andra kan förändras. Resultatet från 
intervjuerna visar att kompetensutveckling bland medarbetarna innebär bra 
förändringsledarskap då ledaren även anpassar sig till de nya arbetssätten, de anställda och 
förändringen. 
 

 Motstånd 
Samtliga respondenter förklarar att motstånd i en organisationsförändring är nästan 
oundvikligt. Motstånd är ett fenomen som generellt ses på samma sätt av ledarna under 
intervjuerna. På djupare nivå däremot tolkas begreppet motstånd på olika vis. Majoriteten av 
de intervjuade menar att motstånd har med det mänskliga beteendet att göra, då det beror på 
att förändring ses som en form av hot. Rekryteringschefen berättar att människan hamnar i en 
så kallad flykt och kamprespons vid hot. Uttrycket definieras som en överlevnadsmekanism 
som människan har att antingen fly eller kämpa (Brown & Fee, 2002). Rekryteringschefen 
berättar vidare att människan reagerar på olika vis och kan bli defensiva, det beror främst på 
att de vill inte ta till sig av det föränderliga och istället kriga eller fly situationen. 
Rekryteringschefen menar att grunden till motstånd är att människan får en känsla av 
inkräktning, det innebär att de ser förändring som kritik istället för möjlighet att utvecklas. 
 
Andra ledare såsom kontorschef 1 menar att orsaken till varför motstånd skapas är okänt. 
Människan behöver veta om förändringsprocessen är något bra för dem. Justeringsledaren 
bekräftar kontorschef 1 påstående, människan behöver förstå. Utan förståelse leder det till 
osäkerhet och på så sätt skapas motstånd. Många av respondenterna menar att motstånd 
bygger på bland annat osäkerhet. Vilka faktorer som skapar motstånd kan vara många. 
Kontorschef 2 nämner följande;  
 

Det kan vara många anledningar till det. Det kan vara rädsla, osäkerhet, ovilja, 
otrygghet. Övertygelsen att man vill ha det som man har det på de sättet idag är så 
stark. 

 
(Kontorschef 2, Swedbank) 

 
Rädsla är ännu en stor faktor som leder till motstånd. Produktionsledare 1 menar att individen 
blir rädd då osäkerheten är stor. Enligt Produktionsledare 1 uppkommer osäkerheten främst i 
hur individen har brutit ner förändringsprocessen för att skapa förståelse för situationen. Det 
är återigen kommunikation som är ett stort verktyg ledaren bör använda sig av för att 
underlätta för förståelsen. Kontorschef 3 likt produktionsledare 1 anser att förståelse är 
väsentlig för att förhindra motstånd. Ledaren måste själv ha förståelsen inför förändringen. 
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Därmed behöver ledaren stanna upp och reflektera över det, bryta ner det och ta in det i första 
hand innan medarbetarna ska få möjlighet att ta till sig det. Kontorschef 3 menar att har 
ledaren inte det självförtroendet och är påläst kommer det att skapa förvirring bland 
medarbetarna som i sin tur leder till osäkerhet. Osäkerhet mot det okända, såsom ändrade 
arbetsuppgifter eller andra förutsättningar leder till att bekvämligheten som har tidigare 
funnits försvinner. Kontorschef 7 säger att det är viktigt att kommunicera ut fördelarna med 
ett förändringsarbete, ta sig tid och finnas där för de som behöver bearbeta processen mer. 
Brist på kommunikation och förståelse till hur förändringsprocessen leder till motstånd. 
 
Metod- och processledaren anser att kärnan till att motstånd skapas beror på att medarbetarna 
inte känner sig involverade. Får medarbetarna inte vara med att tycka skapas det en så kallad 
“vi mot dem känsla”. Det leder till att många klagar och förstår sig inte på varför vissa 
processer måste ske. Det leder återigen till osäkerhet och att individen är rädd för det okända 
och nya. Teknisk chef berättar vidare om medarbetarna inte förstår varför saker och ting 
behöver ske skapar det en ovilja hos medarbetarna. Enligt teknisk chef har det egentligen inte 
med rädsla att göra utan att medarbetaren tappar sin passion och engagemanget till sitt arbete 
och poängterar återigen varför-resonemanget är väldigt viktigt. Områdeschefen bekräftar 
varför-resonemanget på följande sätt;  
 

Jag tror motståndet beror på att vi inte har lyckats nå fram i förståelsebiten. Ja, de är 
osäkra… Vet man inte varför man ska göra något, då blir det lätt att man säger nej. Jag 
är helt säker på att det handlar om förståelsen. 

 
(Områdeschef, Volvo Lastvagnar) 

 
Utöver hur motstånd skapas, kan det även uppenbara sig i olika former. Motstånd kan bland 
annat utövas passivt eller aktivt. I helhet anser majoriteten av respondenterna att de passiva 
motståndarna är svåra att identifiera och hantera medan de aktiva är mer öppna då de reagerar 
på saker och ting som sker i förändringsprocessen. Justeringledaren berättar att det är inte 
alltid det märks av att vissa medarbetare är passiva. Det kanske beror på att de inte har köpt 
förändringsinitiativet än och tänker istället att det kommer att gå över snart. Det är svårt att 
identifiera dem med en gång. Kontorschef 2 berättar likt justeringledaren att det tar tid att 
identifiera passivt motstånd. Det kan märkas av i uppföljningssamtal, det brukar läcka då. Det 
beror på att ledaren märker av det på medarbetarens beteende främst och går därefter in mer 
detaljerat, det gäller att gräva sig in i det. Kontorschef 2 berättar vidare att i sin roll som 
ledare gäller det att skapa förutsättningar för dem och inte vara deras motståndare. Metod- och 
processledaren fick frågan hur ledaren kan identifiera passiva motståndare och fick följande 
som svar;  
 

Det är svårt. Särskilt de som är tysta och dessutom när man frågar dem säger att de är 
perfekta och allt är bra. Jag ser ju att de inte är perfekta, men ändå säger de att allt är 
bra. Det är svårt att komma åt. De vill inte lära sig, trots att man vet att de måste kunna 
ta in det nya säger de att de redan vet. De brukar oftast skapa problem för sig själva. 
Det gäller att vara uppmärksam och försöka läsa av dem och hur de beter sig.  

 
(Metod- och processledare, Volvo Lastvagnar) 

 
Kontorschef 5 däremot till skillnad från de andra respondenterna anser att det ganska enkelt 
att identifiera passiva motståndare. Det kan ses direkt, särskilt om ledaren jobbar nära sina 
medarbetare och är involverad i deras arbete. Kontorschef 5 menar att det är enkelt att 
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identifiera ett ointresse. De passiva protesterar i det tysta, de säger ingenting, de tar inte 
ställning till mycket. De är inte engagerade längre, därav är det enkelt att identifiera dem. Hur 
det ska hanteras är en svårare fråga anser kontorschef 5. Ledaren behöver involvera dem och 
fråga hur vissa saker och ting ska göras och vad de tycker om det. På så sätt kan ledaren hitta 
förutsättningar för dem att få tillbaka deras engagemang. Kontorschef 5 poängterar att det är 
viktigt att intresset finns för att det ska vara möjligt. Metod- och processledaren säger att det 
är lättare att identifiera aktiva motståndare då de reagerar och pratar. Det är enklare att få dem 
till sin sida till skillnad från de passiva motståndaren.  
 
Respondenternas resultat kring motstånd har mycket med människans beteende att göra. 
Respondenterna poängterar att beror på sådant som brist på kommunikation och tydlighet 
kring förändringsarbetet och varför det behöver genomföras. Det har även att göra med 
rädslan inför det okända, att inte veta hur det kommer påverka ens egna position. 
Respondenterna berättar att ledarens möjlighet att framföra syftet med förändringen är viktig 
aspekt. Det minskar förvirringen kring vad förändringsinitiativet kommer att innebära. Utöver 
det kan ledaren inte påverka hur medarbetarna kommer att reagera och i vilka former det 
kommer uppenbara sig i. Det mest vanliga formen motstånd uppenbarar sig i anser 
respondenterna är den aktiva motståndet, att de reagerar, kommer med input och säger vad de 
tycker. Det passiva motståndet är i sin tur svårare att identifiera för många av respondenterna 
och behöver i störst mån ha en involverad ledare för att se deras reaktioner;  
 

[…] Har du ett nära ledarskap så har du oftast med dig gruppen och de finns alltid 
någon som talar om att det inte stämmer. På så sätt får du inside information. Men 
samtidigt se dem och provocera dem lite. Då läcker dem va de tänker. Som ledare 
behöver du ha känslor för människor. 

 
(Kontorschef 3, Swedbank) 

 

 Vem som gör motstånd 
Vem eller vilka det är som gör motstånd vid förändring var ett populärt ämne bland 
respondenterna där de delade olika tankar och åsikter. Mycket litteratur och vetenskapliga 
källor visar att den äldre generationen har svårare för motstånd i jämförelse med den yngre. 
Hambrick & Canella (1989) påpekar i sin studie att motstånd uppstår i olika former, varav en 
av dessa är ideologisk motstånd. Ideologisk motstånd ses hos de äldre anställda som har mer 
erfarenhet. De gör motstånd direkt för att de upplever det som att de har gått igenom samma 
sak tidigare. Många av respondenterna hade liknande syn som Hambrick och Canella (1989). 
Respondenterna som delade denna syn menar att det kan vara en kamp att överkomma och 
hantera de mer erfarna anställdas motstånd, men det är viktigt att få med dem på förändringen. 
Kontorschef 7 och Försäljningschef 1 var speciellt inriktade på att det är viktigare att fokusera 
på de mer erfarna vid förändringsarbeten. Anledningen till detta är för att de innehar större 
kompetens än de mindre erfarna, en kompetens som kan vara av stor betydelse för 
förändringsarbetet. Vidare påpekar respondenterna att de yngre och mindre erfarna oftast inte 
gör motstånd, utan de bara kör. 
 
Produktionsledare 1 förklarar att sådant som makt, prestige och tidigare erfarenheter påverkar 
de mer erfarna anställda till att göra motstånd vid förändring. Förändring kan innebära mycket 
nytt, vare sig det gäller arbetssätt, rutiner eller traditioner. Denna bekvämlighet är en stor 
motståndskraft i sig förklarar Rekryteringschefen. I helhet förklarar kontorschef 5 skillnaden 
mellan de äldre och yngre bra genom att säga; 
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Skillnaden är att de äldre fortfarande tror att det kommer blåsa över. Inte alla såklart, 
men många tänker; aja, nu kommer det något nytt igen men det blåser snart över så ja 
[…] det är superviktigt att vi som ledare håller i och försöker få med dem, så är det 
bara. Jag tycker att nykomlingarna är mycket mer på förändring och har inget gammalt 
bagage med sig. 

  
(Kontorschef 5, Swedbank) 

  
Kontorschef 5 syn på vilka som gör motstånd vid förändring kopplar starkt till Hambrick och 
Canellas (1989) forskning om ideologiskt motstånd. Trots att en del respondenter ser de äldre 
som de mest vanliga motståndarna menar många respondenter att motståndet inte beror på 
ålder eller erfarenhet alls. Kontorschef 3 menar att det är en blandning av personlighet och 
erfarenhet som avgör hur de anställda reagerar på förändring. Försäljningschef 2 har ett 
liknande tankesätt till Kontorschef 3. Försäljningschef 2 menar att det inte finns någon större 
skillnad i hur de äldre och yngre i organisationen reagerar på förändring. Det kan dock i vissa 
fall vara svårt att få med de äldre om de måste genomgå liknande förändringar eller om de 
måste ge upp något kortsiktigt. Medan vissa respondenter ser att anställdas reaktion till 
förändring var en mix av både ålder och personlighet, finns det andra respondenter som 
utesluter frågan om ålder och erfarenhet helt. Istället menar dessa respondenter att det som 
avgör huruvida en anställd gör motstånd eller inte, är helt upp till personligheten, oavsett ålder 
och erfarenhet. Metod- och processledare ser att den avgörande faktorn är de anställdas 
personlighet. Det beror på vilken typ av person den anställda är och vilket trygghetsbehov den 
anställda har. Teknisk chef utesluter även ålders- och erfarenhetsfrågor. Tekniska chefen 
arbetar med rätt erfaren personal och ser på det som att det inte finns någon som helst 
koppling mellan ålder och motstånd genom att säga följande; 
  

Jag upplever inte att det finns en koppling där, det är snarare personligheten. Vissa 
personer är mer mottagliga för förändring, medan vissa är mindre mottagliga. Jag har 
sådana i min grupp som jobbat i 40 år som omfamnar förändring. 

  
(Teknisk chef, Volvo Cars) 

  
Resultatet visar att en ledares syn på vilka det är som skapar motstånd varierar mellan ledare 
och organisationer. En organisation eller avdelning som har genomfört många misslyckade 
förändringar kan bidra till låg tolerans till förändring, vilket Kotter & Schlesinger (2013) 
pekade ut som ett av de vanligaste skälen till motstånd. 
  
Respondenterna i studien har ansvar för olika arbetsgrupper kopplat till kompetens, 
erfarenhet, ålder och syn på förändring. Ett exempel är Justeringsledaren som innehar en äldre 
arbetsgrupp som genomgått många misslyckade förändringar innan, deras syn på förändring 
är inte den bästa. Rekryteringschefen däremot besitter en rätt så ung arbetsgrupp som är 
väldigt mottagliga för förändring och de välkomnar den med öppna armar. Många av 
respondenterna menar att det kan vara nyttigt för arbetsgruppen och organisationen i sig att ha 
en mix av äldre och yngre anställda i arbetsgruppen. Försäljningschef 2 menar att unga 
anställda har så pass litet bagage att de bidrar med ett starkt driv som i längden kan mana på 
de äldre anställda, en mix av äldre och yngre i arbetsgruppen är optimalt menar 
Försäljningschef 2. Produktionsledare 2  och Kontorschef 4 ser att en mix av äldre och yngre i 
arbetsgruppen kan bidra till att kompetenserna i gruppen kompletterar varandra. Medan de 
äldre är grundpelare i organisationen och har en bred kompetens, finns det fortfarande den 
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digitala utmaningen som kom med den digitala utvecklingen. Den yngre generationen växte 
upp med denna utveckling. Genom att komplettera varandra och hjälpa varandra utvecklas, 
utgör de yngre och äldre tillsammans en balanserad kompetens. Kontorschef 1 ger en bra 
förklaring till varför det behövs en blandning av yngre och äldre anställda i generationer; 
  

Har du jobbat länge så har du mycket gammal kunskap och det nya måste rinna 
igenom, men är du ny så är det den nya kunskapen som finns. Det finns inget gammalt 
och inget ifrågasättande på samma sätt. […] ibland är det ganska bra med 
ifrågasättande, för det får en att tänka om. Förändringsarbeten behöver  justeras ofta, 
då har man de äldre som är bra på att reflektera. Det är därför man behöver båda 
delarna, det är nödvändigt med en blandning av yngre och äldre. […] man ser saker 
och ting på olika sätt. De som bara tutar och kör, de tänker inte ens på vad som händer 
på lång sikt. Medan de som är mer motstridiga tänker ett steg längre “Vad kommer att 
hända om vi gör så?”. Så båda delarna behövs. 

  
(Kontorschef 1, Swedbank) 

  
En blandning är optimalt för organisationer för att inte fastna i gammalt tänkande och bli allt 
för bekväma. Likt Fuioaga & Rusu (2018) studier kan sådant som etablerade kulturer med allt 
för stark bekvämlighet och traditioner vara barriärer vid förändring. 

 Ledarens möjlighet att förebygga eventuellt motstånd 
Respondenterna anser i helhet att ledaren kan förebygga motstånd vid förändringsarbete. För 
att ledaren ska förebygga motstånd på bästa sätt behöver de själva förstå syftet och varför 
förändringsinitiativet behöver ske. Kontorschef 2 berättar för att på bästa sätt minimera 
motståndets kraft ska ledaren förstå motivet. Genom att sätta sig sig in i det, leder det till 
större mottaglighet bland medarbetarna. På så sätt visar ledaren att det finns förståelse för 
förändringsarbetet. Kontorschef 2 menar att det leder till större autenticitet och på så sätt 
skapar det även förståelse bland medarbetarna. Kontorschef 2 förklarar att genom förståelse 
kan ledaren enkelt motivera ett varför-resonemang, alltså vad syftet med förändringsarbetet 
är. På så sätt bygger ledaren upp säkerhet för medarbetarna som i sin tur skapar mindre 
förvirring.  
 
Utöver förståelse som är en viktig aspekt i förhållande till att förebygga motstånd, har även 
värderingar en stor betydelse för många av respondenterna. Under intervjun fick alla våra 
respondenter frågan om delad mening i gruppen är ett måste för att förminska 
motståndskraften. Majoriteten av respondenterna anser att det absolut vore det idealiska men i 
verkligheten är det inte så. Kontorschef 4 berättar att när gruppen har en stabil 
värderingsgrund att stå på leder det till ett starkare samarbete. Det finns de fall där 
medarbetaren inser under förändringsresan att de inte vill vara delaktiga längre. Medarbetaren 
är då inte på samma sida som resterande och delar inte någon värdering överhuvudtaget med 
förändringsarbetet. På så sätt blir det ledarens uppgift att hjälpa individen att komma till rätta. 
Kontorschef 1 ger oss en bra sammanfattning på hur de olika respondenterna ser på delad 
mening bland medarbetarna;  
 

Att alla ska vara på samma sida, ja det är ju önskvärt. absolut, för då blir det mycket 
lättare att få igång den förändringen. Sen är vi alla människor och tänker att det inte 
ser ut på det viset i verkligheten för att vi har olika infallsvinklar. En sak kan beröra 
olika människor på väldigt olika sätt. Men det är absolut det idealiska om det kan vara 
på det viset. 
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(Kontorschef 1, Swedbank) 

 
Respondenterna berättar att ledaren behöver vara nära sina medarbetare och lära känna dem. 
Sedan poängterar vissa respondenter att arbetsgruppens storlek spelar roll och ju mindre den 
är desto enklare är det att lära känna dem på en djupare plan. Kontorschef 3 berättar att det är 
en större utmaning att förstå varför medarbetarna reagerar på olika vis i en större arbetsgrupp 
just på grund av tidsbristen. Kontorschef 3 arbetsgrupp är mindre och därmed blir det enklare 
att snappa upp ett beteende hos en medarbetare. På så sätt kan ledaren fokusera på varför 
medarbetaren inte är på samma sida. Om medarbetarna klagar över det som inträffar och är 
inte nöjda menar Områdeschefen att det kan förbättras. Områdeschefen räcker då fram en 
anteckningsbok och motiverar dem att komma med förslag på hur det kan hanteras på ett 
bättre sätt. Klagomål kommer inte längre än så, det förblir ett klagomål, ledaren ska isåfall ge 
dem möjligheten att komma med bättre lösningar. Kommunikationen förstärks och på så sätt 
förstår medarbetarna att deras åsikt räknas. Det gäller vidare att ha uppföljning kontinuerligt. 
Det är viktigt för att det som ledaren har arbetat för inte ska fallera. Produktionsledare 1 
poängterar att det är viktigt med ständig kommunikation och uppföljning, på så sätt byggs det 
upp ett förtroende som i sin tur förebygger motstånd. Det är något som även Försäljningschef 
1 styrker;  
 

[…] det är det som är problemet om man inte har kontinuerliga uppföljningssamtal, 
det skapar sämre förutsättningar att bibehålla ett förtroende.  […] snappar vi upp något 
som inte är som det ska är det klart att vi inte låter det gå. Är du extrovert är det lättare 
att märka, men de introverta som sitter mer för sig själva är det svårare att märka. 

 
(Försäljningschef 1, Volvo) 

 
Respondenterna berättar att förtroende till ledaren är väsentligt. Kontorschef 3 förklarar att 
ledaren behöver ha ett starkt förtroende till förändringsarbetet och förstå dess syfte. 
Kontorschef 3 menar att det kan annars leda till att medarbetarna genomskådar en. 
Produktionsledare 2 berättar att vissa medarbetare som inte har förtroende till ledaren beror på 
att de anser att arbetssättet tidigare var bättre. Det leder till att ledaren behöver hitta rätt 
förutsättningar för medarbetaren men samtidigt ska det finnas ett intresse. Produktionsledare 2 
anser att om intresset inte finns då är det ingen ide att lägga mycket energi på det. Intresset 
måste finnas där redan om ledaren ska kunna engagera medarbetaren. Det är trots allt 
medarbetarnas beteende och ledarnas personlighet som som kan få upp gnistan till 
förändringen. 
 
Generellt är ledarna i studien väldigt diversifierade och har olika titlar, ålder, erfarenhet och 
syn på förändring. Trots den stora variationen bland ledarna fick vi i princip liknande svar 
från respondenterna. Alla var positivt inriktade till förändring trots hur det har gått för dem 
innan. Ett exempel är rekryteringschefen som är rätt så ung i jämförelse med de andra 
respondenterna. Rekryteringschefen sattes i sin roll efter en misslyckad förändring. Det var 
mycket att städa upp, men trots det fortsätter ledarens syn på förändring att vara positiv. Ett 
annat exempel är att den Tekniska chefen har sökt om sin tjänst ett flertal gånger under sina 
fyra år på sin avdelning, på grund av ständig förändring. Trots detta fortsätter ledaren att 
genomföra och skapa nya initiativ till förändring. Alla ledare har varit med om motstånd och 
misslyckanden, men de alla konstaterar att en organisation måste våga misslyckas för att 
lyckas. Trots ålder och erfarenhet är det klart att tydligt att det är personligheten som avgör 
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hur ledarna reagerar på nya förändringsinitiativ. Kontorschef 5 summerar i princip samtliga 
respondenternas inställning till förändring. 
  

Ibland blir det inte så himla bra. Då får vi göra om det, och göra det på annat sätt. Man 
får testa sig fram och våga misslyckas. 

  
(Kontorschef 5, Swedbank) 

  
Likt Edmondson (2005) ser respondenterna att det är viktigt att kunna glömma misslyckande 
och ta med sig det som gjordes bra för att lära sig och i slutändan lyckas. Detta gäller på 
ledare såväl som anställda, oavsett ålder och erfarenhet. 
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5 Analys 
I följande avsnitt analyserar vi det insamlade materialet med hjälp av vår teoretiska 
referensram. Analysen är uppdelad i tre underrubriker och är följande; vanliga misstag vid 
förändring, motstånd vid förändring och ledarens möjlighet att förebygga motstånd. 
 
 

 Vanliga misstag vid förändring 
Det finns alltid någon typ av smärta när det kommer till förändring. Att justera och ändra de 
förhållanden som är trygga och bekväma är en stor faktor till detta (Kotter, 1996). Från 
resultatet gjorde respondenterna det klart att förändring i sig är komplext och möts på av 
mycket smärta och motstånd längs vägen. Alla respondenter hade varit med om någon sorts 
misslyckad förändring. Vi kommer studera vanliga misstag vid förändring genom att 
analysera resultatet med Kotters (1996) förändringsledarskapsteori.   
  
Resultatet visar att förståelse är ett måste vid förändring. En ledare måste förstå förändringen 
innan den sätts i rörelse, annars är det stor risk att förtroendet till ledaren och förändring inte 
finns där. Kotter (1996) förklarar att brist på förståelse till förändring är ett av de största 
misstagen organisationer gör. Kotter (1996) och Cameron & Green (2012)  menar att hela 
organisationen bör dela en förståelse och mening bakom förändring för att lyckas. Resultatet 
visar dock att detta är nästintill en omöjlighet för ledaren. Förståelse är oerhört viktigt, men att 
alla i organisationen delar samma mening är önskvärt, men i princip omöjligt att uppnå på 
grund av de många personligheter som finns i organisationen. Resultatet visar att alla inte 
behöver ha samma åsikter eller en delad mening med det hela, men det är viktigt att det finns 
förståelse till varför förändringen sker och hur förändringens slutdestination ser ut. Kotter 
(1996) förklarar vidare att en viktig faktor för att skapa förståelse, tydlighet och förtroende på 
arbetsplatsen är att ledare i organisationen jobbar tillsammans och visar att de är aktiva i 
förändringen. Resultatet visar att ledarna brukar göra detta innan varje förändring för att se till 
att alla ledare är på samma sida och visa att de är tillgivna till förändringen. Ledarna känner 
att de på så sätt får med mer anställda på förändring, samtidigt som ledarna kan lära sig från 
varandra och inspireras genom samarbetet. Tydlighet, förståelse och förtroende vid förändring 
är vitalt för Swedbank och Volvo. Alla dessa faktorer bidrar till allt mindre motstånd och ökar 
chansen för en lyckad förändring. 
  
När det inte finns en vision kopplad till förändringsarbetet kan det leda till en misslyckad 
förändring. Kotter (1996) menar att utan en stark vision som tydligt visar i vilken riktning 
förändring ska ta organisationen, är chansen stor att slutdestinationen blir annorlunda än 
planerat. Resultatet visar att ledarna kopplar till vision för att underlätta arbetsprocessen. En 
vision som kopplar till förändringen och organisationens identitet förstärker förståelsen om 
varför förändring är nödvändigt och hur de ska ta sig till mål. Resultatet visar dock att det inte 
alltid är enkelt att få fram eller förmedla visionen till de anställda. Det krävs ständig 
återkoppling och repetition kring visionen och framhävning av fördelarna med visionen. 
Kotter (1996) menar att en stor anledning till misslyckande vid förändring är för att de 
anställda inte är villiga att uppoffra kortsiktigt. Resultatet visar att det är en svårighet vid 
förändring när de anställda vet att de måste ge upp kortsiktigt, det är ofta en stor faktor till 
motstånd.  
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Visionen spelar en stor roll i förändringsarbetet, men det finns mycket som kan stå i visionens 
väg. Kotter (1996) förklarar att en bidragande faktor till att förändring misslyckas är för att 
visionen blockeras av hinder. Från resultatet är det tydligt att ledaren ständigt möter på hinder 
vid förändring, men det handlar om hur ledaren ser på hindret. Resultatet visar att ledarens 
syn på hinder är en viktig nyckel till lyckad förändring. Om ledaren ser på hindret som en 
barriär, är det just det. Ser dock ledaren på hindret som en möjlighet till att utvecklas, är så 
mycket mer möjligt. Kotter (1996) menar att hinder som blockerar visionen till förändring kan 
vara en orsak till att förändring misslyckas, men resultatet visar att ledarens förmåga att få 
personal att överkomma hinder är en chans till ytterligare utvecklingsmöjligheter.  
  
En del förändringar kan ta lång tid, risken är då stor att de anställda i organisationen tappar 
engagemang till förändringen om de inte ser framsteg eller om de inte har någon anledning att 
fira. Kotter (1996) förklarar att om det inte finns en anledning till att fira kommer de anställda 
med tiden tappa engagemang och sluta tro på visionen, vilket i sin tur leder till motstånd. 
Resultatet visar att detta är något som ledarna arbetar med dagligen, att se till att det finns 
engagemang i förändringsarbetet. Resultatet visar att för att få engagemang är det viktigt att 
det finns förståelse och intresse för förändringen, men även att fira när det går bra. I 
organisationer som Volvo och Swedbank där förändring sker ständigt visar resultatet att det är 
viktigt att belöna och hylla de anställda så ofta som möjligt. Med den ständiga förändringen 
som sker i Volvo och Swedbank är det vanligt att organisationerna tar sig från ett 
förändringsarbete till ett nytt väldigt snabbt. Resultatet visar att ledaren bemöter svårigheter i 
sitt förändringsarbete då det ständigt sker förändring. Allt för lite tålamod eller för många 
förändringsarbeten bidrar till att en förändring inte får tid på sig att förankras i organisationen 
och dess kultur. Kotter (1996) förklarar att utan uppföljning och ständig bearbetning av en 
genomförd förändring, kan det leda till att förändring sakta försvinner och organisationen 
återgår till hur det var innan. Från resultatet var det lite blandat i hur förändring förankras. Det 
kan bero på alltifrån hur stor förändringen är eller av vilken prioritet förändringen är. Volvo 
och Swedbank har båda många bollar i luften när det kommer till förändring, ibland sker det 
att en förändring inte går som tänkt. Sådant som ständig uppföljning och jobba proaktivt med 
förändring är viktigt för att se till att förändring etableras och förankras i organisationen och 
dess kultur, för att det blir en del av dess standard.  
  
I helhet visar resultatet att den stora anledningen till att organisationer misslyckas med 
förändring är mycket på grund av bristande ledarskap. Om ledaren inte lyckas skapa förståelse 
och tydlighet till förändringen, samt förtroende från sina anställda, kommer förändringen 
bemöta mycket motstånd. Kotters (1996) teori om förändringsledarskap stämmer i många 
delar bra överens med praktiken, men kopplat till resultatet är det tydligt att det finns mer som 
ingår i en förändringsprocess. Mycket tydligt kopplat mellan teori och praktiken är att det 
krävs utmärkt förändringsledarskap vid organisationsförändring, annars är risken stor att 
organisationen och ledaren begår misstag vid förändring.  
 

 Motstånd vid förändring 
I en förändringsprocess är medarbetaren viktig såväl som ledaren. Resultatet visar att ledaren 
spelar en stor roll i genomförandet av förändringsarbete. Enligt Cameron & Green (2012) 
behöver ledaren fokusera på utfallet, känslor och intressen. Det är något som respondenterna 
från resultatet håller med om. Det är viktigt att ledaren i första hand förstår 
förändringsinitiativet som ska genomföras innan det kan förmedlas vidare. Det ger bästa 
möjliga utfall och chans till utveckling. Om inte ledaren förstår varför förändring ska ske, 
skapar det förvirring bland de anställda. Vidare i resultatet kommer vi fram till att ledaren 
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behöver skapa förutsättningar för medarbetaren att anpassa sig till förändringen och förstå 
syftet med det. Ledaren behöver vara självsäker på förändringsarbetet och inte visa osäkerhet. 
Ledaren ska även förklara när förändringsarbetet är tvingande och det ledaren kan påverka är 
hur det ska hanteras, tydlighet är alltså viktigt. Ledaren har alltså dimensioner som behöver 
balanseras för att utveckla organisationen och det är något respondenterna håller med om. 
 
Resultatet visar att respondenterna möter motstånd då anställda blir osäkra till förändring för 
det sker allt för ofta. Sådant som förlust av makt, prestige eller bekvämlighet hos de som har 
varit i organisationen länge är en stor faktor till motstånd. Detta drar många likheter 
med  Schweiger et al (1987) som stärker resultatet och menar att människans förlust av 
diverse bekvämligheter kan leda till att de aktivt eller passivt gör motstånd. Vidare kommer vi 
fram till att människan kan hamna i en flykt och kamprespons och innebär att medarbetaren 
kan känna en benägenhet att fly eller kämpa och på så sätt skapa motstånd. Det är en 
överlevnadsmekanism som Hirschman (1970) bekräftar och menar att avgå eller talan är de 
två alternativ som finns för medarbetarna när de har invändningar med förändringsprocessen. 
  
Resultatet visar att en arbetsgrupp med alltför mycket erfarenhet av misslyckade förändringar 
kan göra motstånd till förändring direkt, utan att egentligen försöka förstå varför förändringen 
ska ske. Det vanligaste motståndet kommer dock från reaktioner till förändringen. Resultatet 
visar att anställdas beteende och personlighet har förmågan att leda till att motstånd skapas 
vid förändring. Piderit (2000) benämner dessa två typer av motstånd som intentioner och 
beteenden, antingen är det planerat eller en sorts reaktion, vilket stämmer överens med det vi 
fick fram från resultatet. Piderit (2000) ser inte motstånd som något fördärvande vid 
förändring, utan det är en möjlighet att få in ny information och nya idéer i organisationen. 
Resultatet visar att ledarna försöker förstå varför de anställda skapar motstånd genom att ha 
ständig kommunikation med dem. Watson (1982) menar att genom förståelse av de anställdas 
motiv bakom motståndet, kan ledaren tillsammans med sina anställda justera förändringen för 
att få den optimala utkomsten. Detta är något som respondenterna från resultatet försöker göra 
ständigt, vare sig det innebär förbättringslappar eller ständig kommunikation, ledarna försöker 
att förstå motståndet och varför det skapas. 
 

 Ledarens möjlighet att förebygga motstånd 
Swedbank och Volvo är företag som ständigt genomgår förändringar för att kunna möta 
konkurrensen och nöja kunder samt uppnå sina uppsatta mål. Förändring ligger i deras natur, 
men det är inte alltid medarbetarna förstår syftet med diverse förändringsarbeten. 
Underbyggnadsteorin går ut på att arbetet, människan och organisationen i sin helhet bör 
samspela för att utvecklas (Cameron & Green, 2012). Det är något som stämmer väl in på 
resultatet. Ett exempel är digitaliseringen, det är en utmaning för många som har varit i 
organisationen under lång tid. Digitaliseringen effektiviserar arbetssättet något enormt, men 
det är även något som är svårt för många att ta in och förstå sig på. Det kan leda till att 
medarbetaren tycker att det är instabilt och känner sig inte lika självständig som 
”förr”.  Ledaren behöver skapa förutsättningar för medarbetaren att lära sig, dock som 
resultatet visar behöver intresset finnas för att det ska vara möjligt. 
  
Det finns många olika sätt som ledaren kan hantera motstånd på. Cameron & Green (2012) 
skriver om olika nyckelelement, enligt underbyggnadsteorin, som ledaren behöver förhålla sig 
till. Första elementet är att ledaren behöver tydliggöra syftet med förändringsarbetet. Det är 
något som respondenterna håller starkt med om. Respondenterna menar att utan ett tydligt 
syfte leder det till förvirring bland medarbetarna, det är något som i sin tur leder till motstånd. 
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Ledare behöver skapa förståelse samt motivera medarbetarna genom att lyfta fram fördelar. 
Andra elementet handlar om att ledaren måste skapa en bild för hur organisationen kommer 
att se ut och kännas. Återigen är det något respondenterna gör genom att ständigt 
kommunicera, förklara syftet, tydliggöra processen och även involvera medarbetarna i hur 
processen ska hanteras. Ledaren behöver visa medarbetarna att deras åsikt räknas, genom att 
inkludera de i hanteringsprocessen, lyssna på dem när de kommer med förslag. En viktig 
faktor är återkoppling, det är något som bör ske hela tiden för att de anställda inte ska glömma 
bort var de står just nu  och vart organisationen är på väg. Tredje elementet handlar om steg 
för steg planering och innebär att ledaren ska förklara hur förändringen ska genomföras steg 
för steg. Ett exempel som kan tas upp i detta element är när en av respondenterna pratar om 
vision. Som ledare är det bra att komma med mindre visioner och leder till att medarbetarna 
förstår ännu mer varför vissa saker behöver genomföras. Därefter kopplas det samman med 
organisationens vision i helhet. En sådan steg för steg process blir enligt resultat mer 
betydelsefull och ger ett annat värde. Det beror på att det skapar en större förståelse och ger 
bättre förutsättningar till att utvecklas. Resultatet visar dock att steg för steg planering inte är 
lika lätt i verkligheten som i Cameron och Greens (2012) teori. Respondenterna från resultatet 
möter ständigt på olika hinder och motstånd, vilket innebär att de ofta justerar och ändrar 
längs vägen, därför är steg för steg planering svårt i organisationer som Swedbank och Volvo. 
Sista elementet handlar om ledarens roll vid resultat. Det handlar om att skapa tydlighet kring 
hur medarbetarnas roll kan komma att förändras, de kanske till och med får tillsätta en ny roll 
i samband med förändringen. I resultatet framhäver respondenterna att organisationen de 
arbetar i är under ständig förändring och kan leda till att många hamnar i en situation där 
arbetsrollerna förändras. Det är viktigt att ledarna förklarar att arbetsrollerna kan komma att 
förändras vid behov. Det behöver inte vara något negativt, det kan leda till att personen i fråga 
får en mer passande roll. Ledaren ska hursomhelst ge medarbetaren förutsättningen att 
förbättra sin kompetens om intresset och engagemanget finns.  
 
I helhet drar Cameron och Greens (2012) underbyggnadsteori många likheter med resultatet, 
men att applicera alla stegen är svårt i ständigt föränderliga organisationer som Volvo och 
Swedbank. Vi ser att respondenterna från resultatet arbetar likt underbyggnadsteorin, men det 
är mycket mer som tillkommer i ledarens vardag utöver det teorin tar upp.  
 
Det mänskliga beteendet i organisationsförändringar är en utmaning för många ledare att 
handskas med. Enligt förväntningsteorin är hantering av medarbetarnas beteende och nå de 
uppsatta målen viktigt i förändringsledarskap. Lagaard (2006) förklarar tre faktorer som avgör 
medarbetarnas motivation; förväntan, den personliga bedömningen och värde. Resultatet visar 
att ledaren alltid kan bli bättre på att fira seger i samband med genomfört förändringsarbete. 
Det är alltid många förändringsarbeten på gång och genom att fira seger håller ledaren 
medarbetarnas motivation uppe. Vissa respondenter menar att utan någon form av belöning 
kan medarbetaren tappa suget att fortsätta. Medarbetarna bör hyllas för att inte tappa sitt 
engagemang, särskilt i organisationer som ständigt genomgår förändringsarbeten. 
Medarbetarna måste känna att de är uppskattade och deras arbete ger mening. På så sätt får 
deras värde helt annan mening. Ledaren behöver skapa en miljö där medarbetarna känner ett 
starkt förtroende till det som sker och att de räknas.  
  
Lagaard (2006) ger olika alternativ på hur ledaren kan skapa motivation hos de anställda. Ett 
alternativ är att inte behandla alla lika, det är något respondenterna tror starkt på. Resultatet 
visar att ledaren ska situationsanpassa och lära känna medarbetaren på individuellt plan. Det 
är dock något som inte alltid fungerar och beror på att i större arbetsgrupper blir det mer 
svårtillgängligt för ledaren att lära känna individuellt. I mindre grupper är det något som 
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fungerar bättre. Ett annat alternativ är att se till att medarbetarnas kompetens hanteras på rätt 
sätt. Respondenterna kommer fram till att det inte är alltid en självklarhet att arbetssättet 
stämmer överens med medarbetarnas kompetens. Ledaren behöver ge medarbetaren 
förutsättningen att förbättra sin kompetens om intresset och engagemanget finns. Det kan 
ledaren göra genom att hylla dem vid bra jobb, skippa negativiteten, låta misstag ske där 
medarbetarna lär sig ifrån dem. För att motivera och engagera dem behöver ledaren med 
andra ord skapa förståelse och hitta nya lösningar med hjälp av medarbetarna. Syftet och 
återkoppling är något som måste hela tiden förespråkas av ledaren, det är något som inte får 
glömmas bort.  
 
Som ledare är det viktigt att kunna förstärka vissa former av beteende hos medarbetarna 
såsom engagemang och motivation, samtidigt som ledaren försvagar andra beteenden som 
rädsla och motvillighet. Vägledningsteorin bygger på beteendet av de involverade i 
organisationen. Lagaard (2006) förklarar att teorin kan minska osäkerhet till förändring 
genom att ledaren skapar engagemang och motivation hos sina anställda. Engagemang och 
motivation är väsentliga beteenden som bör framhävas vid organisationsförändring. Resultatet 
visar att ledarna i Volvo och Swedbank ständigt försöker framhäva dessa positiva beteenden 
vid förändring, det bidrar till en smidigare övergång från gammalt till nytt med så lite 
motstånd som möjligt. Resultatet visar att det behövs ledare som kan skapa förståelse och 
intresse för förändringen, på så sätt skapas engagemang bland de anställda. Genom att ge en 
tydlig bild var organisationen vill nå med förändringen, men samtidigt förklara vilka 
svårigheter de kommer möta på vägen är alla inställda på att förändringen svår, men värdefull 
resa för organisationen och alla dess medlemmar. Det är av stor vikt att ledaren har ett tydligt 
varför-resonemang bakom förändring. Lagaard (2006) lägger stor tyngd på tydlighet, ledaren 
behöver skapa en tydlig vägledning för sina anställda för att förbereda dem för allt som 
förändringen kan innebära.  
 
I helhet är vägledningsteorin och resultatet liknande i hur en ledare kan förebygga motstånd. 
Det som skiljer dem åt är att resultatet går in djupare på att det måste finnas ett varför-
resonemang som ständigt kommuniceras. Även det situationsanpassade ledarskapet är mer 
komplext i verkligheten än i teorin. Resultatet visar att trots ett situationsanpassat, finns det 
tillfällen då de anställda kommer skapa motstånd oavsett ledarens förmåga. Det kan bero på 
sådant som tidigare erfarenheter av misslyckade förändringar som resulterar i låg tolerans till 
förändring, eller så kan det helt enkelt bero på de anställdas personlighet. 
 
Med hjälp av resultatet och analysen kommer vi fram till att engagemang är det 
grundläggande för att medarbetarna ska vara med på förändringen. I sin tur skapas 
engagemang av intresse och förståelse. Engagemang spelar in på det mänskliga beteendet, och 
med hjälp av analysen kan vi se, trots att motstånd är nästintill oundvikligt, kan ledaren 
förebygga motstånd. Vi ser även att sådant som delade värderingar och perspektiv inte är ett 
måste, men det hade varit önskvärt vid förändring. Allt för starka och etablerade värderingar 
och kulturer i organisationer kan dock hämma förändringsarbeten. Det beror främst på att 
medarbetarna inte är redo att ge upp sin bekvämlighet och riskera för det okända. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi med hjälp av analysen av det insamlade datamaterialet fyra 
aspekter som har utvecklats genom studien; det mänskliga beteendet, engagemang, delad 
mening och vision samt etablerade kulturer. 
 
 

 Det mänskliga beteendet 
Likt forskningen, visar resultatet att mänskligt beteende är den främsta anledningen till att 
motstånd uppstår. Dent & Goldberg (1999) menar att i själva verket är det inte förändringen 
som människan fruktar, utan det är rädslan av att förlora sin plats, makt eller prestige i 
organisationen. Detta stämmer överens i vår undersökning med Volvo och Swedbank, men 
det finns flera faktorer som påverkar rädslan vid förändringsarbeten. Tidigare forskning visar 
att brist på faktorer såsom involvering, förståelse och tydlighet vid förändring är bidragande 
faktorer till motstånd (Cameron & Green, 2012; Folger, 1999). Ledarna på Volvo och 
Swedbank förespråkar alla tre faktorer och menar att dessa är recepten till en lyckad 
förändring och är förebyggande till motstånd. Praktiken är allt mer komplicerad än teorin 
visar ledarna i organisationerna. Det går inte alltid att involvera i alla beslut då vissa beslut är 
tvingande. Tvingande förändring har potential att bidra till minskat engagemang och 
förståelse bland medarbetarna (Oreg, 2006), däremot kan bra förändringsledarskap motverka 
detta. Ledaren kan alltid ge medarbetarna förutsättningar till att komma med förslag om hur 
förändringsprocessen ska hanteras. Trots att alla förslag inte går igenom, har medarbetarna 
fortfarande fått sin talan och de känner sig på så sätt involverade.  
 

 Engagemang 
För att bibehålla engagemang och förståelse är det viktigt att ledaren är klar och tydlig med 
varför förändringen behövs och hur det kommer se ut framöver (Greenwoood & Hinings, 
1996). På så sätt leder det till att medarbetarna inte får en fel bild på grund av missvisande 
information, det är något som Cameron & McCollum (1993) argumenterar för. Godkin (2014) 
menar att all förändring startar med medarbetarnas engagemang. Dock visar verkligheten en 
annan syn på det genom att ledarna på Volvo och Swedbank menar att det först krävs 
förståelse och intresse till förändringen som tillsammans skapar engagemang. Godkin (2014) 
och Sharma & Good (2013) menar att engagemang och deltagande från anställda ökar 
chansen till en lyckad och väl genomförd förändring, vilket ledarna på Volvo och Swedbank 
håller med om. Det vi kan se skillnad på mellan teorin och praktiken i detta fall är att teorin 
förenklar saker och ting. I praktiken behöver ledaren själv förstå förändringen och syftet 
bakom, för att sedan skapa förståelse och intresse hos medarbetarna, som i sin tur skapar 
engagemang till förändringen. Med andra ord krävs det flera steg innan engagemang skapas, 
något som teorin inte tar upp. 
 

 Delad mening och vision 
Tidigare forskning förklarar att en delad mening och vision ska finnas vid förändringsarbete. 
Cameron & McCollum (1993) menar att ledaren och medarbetarna ska dela uppfattning om 
förändring och slutdestination, det ska alltså finnas en delad mening bakom det hela. Utifrån 
ledarna från Volvo och Swedbank är det viktigt att alla är medvetna om var organisationen är 
på väg, men att alla delar samma bild och mening bakom det hela är i princip omöjligt i så 
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pass stora organisationer. Respondenterna menar att alla människor har olika uppfattningar 
och mål, vilket gör det svårt att alla ska ha samsyn. Trots att tidigare forskning visar att en 
delad mening och vision är vitalt för förändringsarbete, menar ledarna på Volvo och 
Swedbank att det är önskvärt, men inte möjligt i praktiken.  
 

 Etablerade kulturer 
Etablerade och erfarna kulturer är ofta stor faktor till motstånd (Johansson et al, 2014). 
Hambrick och Canella (1989) förstärker argumentet och menar att ideologiskt motstånd är 
förekommande i etablerade kulturer med stor erfarenhet. Risken till motstånd i dessa 
organisationer är högre för att medarbetarna redan har varit med om misslyckanden och 
liknande förändringar tidigare, alltså är deras syn på förändring redan negativt inställd. Vi kan 
se hur detta delvis stämmer överens med verkligheten. Volvo och Swedbank är etablerade 
organisationer och majoriteten av respondenterna besitter erfarna arbetsgrupper. En del av de 
mer erfarna upplever förändringsinitiativ som något de gjort tidigare, ofta har de en negativ 
inställning direkt. Generellt är uppfattningen att det är de äldre och mer erfarna som gör 
motstånd, men så är det inte i praktiken. Det vi fick med oss från intervjuerna är att motstånd 
beror på medarbetarnas beteende baserat på deras personlighet. Vi fick med oss att det är 
viktigt för ledaren att känna sina medarbetare och anpassa sig till dem. Det beror på att alla är 
olika och har olika tankar och erfarenheter, därmed krävs det att ledaren kommuniceras på en 
individuell plan och unikt sätt. Tsoukas & Chias (2002) menar att ledaren som inte förstår hur 
förändring påverkar den enskilde individen, besitter större chans att misslyckas med att skapa 
förståelse och intresse till förändring. 
 
En etablerad och erfaren kultur med för stort konservativt tänkande har större chans att 
misslyckas med förändring (Fuioaga & Rusu, 2018). Ledarna på Volvo och Swedbank menar 
att det är viktigt att aldrig sluta förändras, om det skulle hända riskerar organisationerna sin 
framtid. Respondenterna förklarar att många förändringar misslyckas, men istället för att ses 
som misslyckande, ska det ses som lärdom för framtida förändringar. Ledaren ska kunna ta 
med sig det positiva från misslyckade förändringar för att justera och lyckas i framtiden, 
vilket Edmondson (2005) menar är en viktig egenskap för ledaren. Vidare menar 
respondenterna att en blandning av personal med lång och kort erfarenhet är optimalt för 
nytänkande och lärande i organisationer. 
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7 Slutsats 
Klart och tydligt visar studiens resultat att förståelse och intresse bidrar tillsammans till 
engagemang. Dessa är grundpelarna för att skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad 
förändring med så lite motstånd som möjligt. Förståelse skapas med hjälp av kommunikation 
och tydlighet. Intresse i sin tur skapas av involvering och ledarens förmåga att veta vad 
medarbetarna behöver, genom att lära känna dem och situationsanpassa sig. 
Förändringsarbete kräver således utmärkt förändringsledarskap där ledarens förståelse står i 
centrum för att påbörja ett effektivt förändringsinitiativ som möjligt.  
 
Från studien har vi fått med oss att det är viktigt med en positiv syn på förändring från 
ledaren. Det gäller att inte vara negativ inställd, för att det kan enkelt sprida sig bland 
medarbetarna och försvårar förändringsarbetet. Det är i princip ett måste för ledaren att se på 
förändring positivt, särskilt i Volvo och Swedbank då de ständigt genomgår förändringar. Den 
ständiga förändringen innebär en del misslyckanden, men från resultatet är detta inget 
förödande. Resultatet visar att misslyckanden är ett sätt att lära sig på och göra bättre ifrån sig 
vid nästa förändringsinitiativ. Ledarna lägger betoning på att våga testa sig fram, vilket de 
även förespråkar bland medarbetarna. Vågar ledaren och organisationen inte testa finns det 
risk att de går miste om utvecklingsmöjligheter.  
 
Studien visar ytterligare att motstånd vid förändring sker oavsett hur bra en förändring är. Det 
finns alltid någon faktor som påverkar medarbetarna att göra motstånd. Vare sig det gäller 
tidigare erfarenhet, personlighet, rädsla att förlora makt eller bekvämlighet, finns det alltid 
något som skapar motstånd i förändring. Det är i sin tur upp till ledaren att bemöta och 
förebygga motståndet. Vi kan se att det inte är själva förändringen som de anställda är rädda 
för, utan det är personliga skäl som orsakar rädslan som i sin tur skapar motstånd. Ledaren 
kan genom tydlig kommunikation och motivering av de anställda hjälpa dem överkomma 
denna rädsla och hinder. Genom att klargöra bilden över hur det kommer att se ut och ha ett 
starkt varför-resonemang bakom förändringen, minskar rädslan hos medarbetarna. Vi kan se 
att hinder är vad ledaren gör det till. Motstånd och hinder behöver inte vara barriärer, utan det 
kan vara möjlighet till utveckling och lärande i organisationen.  
 
För att en förändring ska förankras i organisationens standard är det viktigt att ledaren 
ständigt följer upp och ser hur det går med ett genomfört förändringsarbete. Genom att 
ledaren återkopplar med sina anställda, samt ser hur förändringen fungerar i organisationen, 
kommer förändringen med tiden bli en del av organisationens standard. Genom att inte 
förankra förändringen har vi kommit fram till att chansen är stor att det återgår till hur det var 
innan. 
 
Avslutningsvis har vi funnit att det som skapar motstånd grundar sig främst i det mänskliga 
beteendet. Försvarsmekanismer väcks till liv vid förändring, vilket ofta innebär att rädsla, 
osäkerhet, inkompetens och förvirring uppstår på arbetsplatsen. Motstånd sker när 
medarbetarna inte känner att de förstår förändringen eller hur slutresultatet kommer se ut och 
påverka dem. Vi kan dra slutsatsen att rädsla är den största faktorn till motstånd, men även 
sådant som bekvämlighet och brist på vision i organisationen bidrar till motstånd. Vi har även 
kommit fram till att motstånd bör förstås och inte ses som motvillighet i alla fall. På så sätt 
kan organisationen bli allt mer öppna i sitt tänkande och lärande. 
 
Vi har kommit fram till att ledaren har en stor förmåga förebygga och hantera potentiellt 
motstånd genom att vara så klar och tydlig som möjligt. Det innebär alltså att alla ska ha 
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tillgång till samma information vid samma tidpunkt för att inte skapa missförstånd. Även att 
ledaren ständigt återkopplar medarbetarna och går över var de befinner sig nu, hur det 
kommer se ut efter förändringen samt hur de tar sig dit. Genom att klargöra förändringens 
positiva och negativa delar, får medarbetarna en bild över hur det kommer att se ut i 
efterhand. Även sådant som ständig kommunikation och flexibilitet hos ledaren underlättar 
förändringsprocessen. Det är av stor vikt att ledaren strävar efter att skapa engagemang till 
förändring från medarbetarna. Det kan uppnås genom att först skapa intresse och förståelse till 
den kommande förändringen. Ledaren kan använda metoder och strategier som 
situationsanpassat ledarskap för att komma fram till en unik lösning med varje medarbetare då 
alla har olika beteenden. Även att medarbetarna känner att de har en röst genom att ledaren 
involverar dem i beslutsfattande och får dem att känna sig viktiga i förändringsprocessen.  
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 Vårt bidrag till vidare forskning 
Vår genomförda studie styrker tidigare forskning samtidigt som det skapar nya perspektiv 
kring förändringsledarskap och motstånd. Det gäller framförallt i hur ledaren förebygger 
motstånd och eventuellt hanterar det. I tidigare forskning nämns det att bland annat utmärkt 
förändringsledarskap är väsentlig för att kunna hantera och förebygga motstånd. Det är något 
som även bekräftas i vår slutsats. Tidigare forskning förenklar ledarens bild av hantering och 
förebyggande av motstånd, medan vår studie visar att i verkligheten är bilden mer 
komplicerad. Vi presenterar med hjälp av vår studie en mängd olika perspektiv och tankar 
från olika sorts ledare på Volvo och Swedbank, vilket kan komma att bygga på forskning om 
motstånd och förändringsledarskap i framtiden.  
 
Tidigare forskning förklarar att förståelse i organisationen är den viktigaste komponenten i 
förändring. Vår studie bekräftar delvis detta, men det finns mycket annat som väger in. Vår 
studie visar att förståelse är en komplexitet som behövs många olika komponenter för att 
existera. Trots att förståelse är väsentligt, är det mycket annat som måste finnas till hand. Till 
skillnad från tidigare forskning, är engagemang enligt vår studie den väsentliga faktorn i 
förändring, men det krävs intresse och förståelse för att engagemang ska finnas. 
 
Enligt tidigare forskning är motstånd oundvikligt vid förändring. Det är något som skapas för 
att medarbetarna är rädda för det okända och inte vill ge upp de bekvämligheter de har. Vår 
studie visar att detta delvis stämmer, men från de 16 intervjuerna vi haft visar de sig att 
motstånd sker på grund av brist av förståelse och intresse till förändring. Tidigare forskning 
visar även att mer erfarna och äldre medarbetare oftast är de som gör motstånd. Vår 
undersökning visar att det kan vara fallet ibland, men den avgörande faktorn om vem som gör 
motstånd beror på medarbetarens personlighet i slutändan. 
 

 Förslag till vidare forskning 
På grund av att vi undersöker två organisationer kan vi inte generalisera vår slutsats på hela 
populationen. Vårt förslag till vidare forskning är att göra en större undersökning på fler 
ledare och fler organisationer. Genom att undersöka alla typer av organisationer, vare sig de 
är stora eller små, nya eller gamla, så kan en större undersökning bidra till en slutsats som kan 
täcka en större utsträckning.  
 
Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att även observera och intervjua medarbetarna i 
organisationerna som undersöks. Genom att få in både medarbetaren och ledarens perspektiv 
ökar trovärdigheten och underlaget till studien. 
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Bilaga – Intervjufrågor 
Introduktion 
-Berätta lite om dig själv?  
-Hur länge har du arbetat i din roll som ledare? 
 
Organisationsförändring 
Vi lever idag i ett samhälle där organisationer är beroende av förändring för att adaptera, 
överleva och växa.  
- Hur ser din organisation på förändring? Genomgår ni ofta förändringsinitiativ som 
involverar alla nivåer inom organisationen?  
 
#1 
- Hur påbörjar du en förändring?  
- Vad är din syn på delad mening vid förändringsarbete?  
- Involveras de anställda vid beslutstagande?  
 
#2 
- Vid förändring, går du ihop med andra ledare för att visa att ni är för och tillgivna till 
förändringen?  
- Samarbetar ni mycket ledare emellan?  
 
#3 
- Har du exempel på vision vid förändringsarbete?  
- Vad gör du för att skapa en vision som fastställer sig hos de anställda? (Se till att de 
anställda är positivt inriktade till förändring) 
 
#4 
- Hur kommunicerar ni om förändringar? 
- Kommunicerar ni kontinuerligt om visionen och varför förändring/utveckling är nödvändigt 
med de anställda?  
 
#5 
- Hur ser ni på hinder till förändring? (möjlighet att utvecklas eller barriär?)  
- Hur hjälper du personal överkomma hinder (mentala och riktiga)?  
 
#6 
- Är kortsiktiga vinster svårt att uppnå vid förändringsarbete?  
- Sätter ni upp delmål som ni skall nå under förändringsarbete? 
- Har du upplevt att personal inte har trott på visionen eller att de med tiden tappat 
engagemang? 
 
#7 
- När förändring är genomfört, förklarar ni seger och slutar arbeta med den?  
- Efter genomfört förändringsarbete, väntar ni länge med att påbörja ett nytt 
förändringsarbete?  
 
#8 
- Hur agerar du som ledare för att se till att förändringen verkligen fastställer sig i 
organisationen? Så att det bli som en del av organisationens standard. 
- Gör du något för att se till att förändringen fastställs bland andra i personalen?  
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Övriga frågor 
- Hur ser du på samspelet när det kommer till individens kompetens och det nya arbetssättet? 
är det viktigt att prioritera både delarna lika mycket?  
 
- Hur identifierar du problem som uppstår i din omgivning och hur löser du det?  
 
- Hur ser du att förändring påverkar de anställda, alltså de som har varit där längre och de som 
varit där kortare tid 
 
-Upplever du att det kan vara svårt att förmedla något nytt till medarbetarna?  
 
- Upplever du att medarbetarna har svårt att ta in det nya? Isåfall på vilket sätt. 
 
- Anser du att kulturen som finns är stark? (Finns det delad mening och värden) 
 
- Ser du några tydliga problem idag med kulturen som finns? 
 
- På vilket sätt hade du som ledare velat ändra på kulturen för att göra den mer hållbart?  
 
- Vid förändring är motstånd vanligt. Vad skapar motstånd? 
 
- Vad tror du motstånd från anställda beror på? 
 
- Förändring går inte alltid till som man vill. Har du någon erfarenhet av en gång då en 
förändring har visat sig vara mer kostsam än lönsam? Vad gjorde du i din roll för att skapa en 
lösning på detta problem?  
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