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Syftet med denna studie är att kartlägga viktiga faktorer för ett pedagogiskt 

ledarskap vid större förändringsarbeten. 14 personer i ledande ställning inom två 

olika organisationer har intervjuats för att besvara studiens frågeställning: Hur 

beskriver chefer faktorer av betydelse för ledarskapet vid större förändringsarbeten? 

Syfte och frågeställning har valts utifrån tesen att större förändringsarbeten är en 

komplicerad pedagogisk praktik vid vilken ledarskapet är ett av de viktigare 

verktygen för genomförande och framgång. Studien grundas på en kvalitativ ansats 

och vid intervjuerna har använts ett semistrukturerat intervjuunderlag.  

Studien visar att intervjuade chefer anser att kommunikation är den viktigaste 

faktorn för ett ledarskap vid tider av större förändringsarbeten. Kommunikation 

rankades högst med betyget 4,3 av 5 möjliga, tätt följt av delaktighet som gavs 

betyget 3,9. På tredje plats rangordnas transparens/öppenhet (betyg 2,7) och på 

fjärde plats rangordnas tydlighet (betyg 1,9). Övriga framröstade faktorer, vilka 

rankades lägre, var coachning/handledning, chefs tilltro till de anställda, chefs egen 

tro på förändringen m.m.  

Samtliga intervjuade personer med ett undantag gav uttryck för samstämmiga 

ledarskapsfilosofier som grundar sig i det transformativa ledarskapet. Detta faktum  

skulle kunna förklara det samstämmiga resultatet. Samstämmighet framkom trots 

att personerna arbetar inom två skilda organisationer, en politisk och en 

industriorganisation. Endast en person, som arbetar inom industriorganisationen, 

bedömdes vara en transaktionell ledare. Samtliga chefer hade någon form av 

ledarskapsutbildning. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

Varje arbetsplats utgör en miljö i vilken olika faktorer verkar för att möjliggöra den 

verksamhet som avses bedrivas. Faktorer såsom sammansättning av personal och dess 

kompetens, fysisk arbetsmiljö, statliga och andra regleringar samt policys, ledning och 

styrning med mera påverkar hur klimat, struktur och kultur på en arbetsplats skapas och 

präglas. Vid ett eventuellt förändringsarbete som ämnar förändra rådande och invanda 

förhållanden krävs strategiskt arbete för genomförande och gott resultat. Detta gäller 

oberoende av omfattningen av det förändringssarbete som planeras. 

En viktig faktor vid ett förändringsarbete på en arbetsplats är hur ledarskapet hanterar 

förändringen. Ett ledarskap är i sig självt ett pågående arbete avseende förändring, 

utveckling och lärande men i en period av uppenbar och uttalad förändring krävs, inte 

minst för att medarbetare ska delta i samt vara nöjda med förändringen, en anpassad 

hantering för att förändringsarbetet ska bli så pedagogiskt och framgångsrikt som möjligt 

(Sveningsson & Alvesson, 2010).  En ledare ska vara förmögen att skapa och genomföra 

förändring och utveckling från rådande situation samt skapa engagemang och visioner 

som organisationen kan känna tillhörighet till och jobba utefter. Ledarskapets förmåga 

avseende dessa övergripande förmågor testas särskilt i tider av förändring, vilket ställer 

högre krav på ledarens pedagogiska egenskaper under arbetets gång. 

Förändringarsarbeten inom en organisation kan gestalta sig i större eller mindre skala. 

Oberoende av om det rör sig om organisatoriska förändringar med varsel och 

uppsägningar eller rutinmässiga motsvarigheter är mönstret detsamma såtillvida att 

förändringsarbetet koordineras och styrs av en för ändamålet utsedd ledare (Jaques, 

2012).  Det utsedda ledarskapets förmåga sätts på prov i tider av förändring och det sätts 

generella krav på organisatorisk kraftsamling och beredskap för att anta arbete i nya 

former och på nya sätt. Det gemensamma arbetet kräver att ledarskapet på förhand 

utformar strategier för processens styrning (Bengtsson & Kalling, 2012).   

Det kan därmed konstateras att ledarrollen är mycket viktig, om inte central, vid ett större 

förändringsarbete som i sig självt är en betydande pedagogisk praktik av omfattande 

betydelse för samtliga inblandade. Det blir därmed intressant att ställa frågan vad ett 

ledarskap bör fokusera på avseende övergripande ledning och styrning för att uppnå ett 

pedagogiskt och framgångsrikt resultat? Studien i denna uppsats ska titta närmare på 

denna frågeställning. 

 

Problemformulering 

Ett framgångsrikt förändringsarbete är beroende av ett fungerande ledarskap avseende 

faktorer såsom kommunikation, delaktighet, motivation och coachning m.m. I samtliga 

delar vid ett större förändringsarbete höjs krav på ledarskapets pedagogiska förmåga att 

utöva yrket och rollen samt uppnå den förändring som beslutats om. Studien siktar in sig 

på att besvara vad intervjuade chefer generellt anser vara viktigt, utifrån olika faktorer, 

dvs. studien rör inte det egna chefskapet utan ledarskapets roll i generell mening.   



 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att kartlägga viktiga faktorer för ett pedagogiskt ledarskap vid 

större förändringsarbeten såsom 14 chefer beskriver det. Intervjuerna har utgått från en 

kvalitativ ansats och studiens syfte har varit att besvara följande frågeställning:  

 

Hur beskriver chefer faktorer av betydelse för ledarskapet vid större 

förändringsarbeten? 

 

Avgränsning 

Studien har avgränsats till intervjuer av 14 chefer vid de två organisationer som valts. 

Studiens resultat ger sålunda inte generellt svar på vilken syn chefer i allmänhet har på 

ledarskapets betydelse vid förändringsarbete utan ger en inblick i de intervjuade 

personernas åsikter kring frågeställningen.  

Vidare rör studiens syfte ledarskap i generell mening, dvs. fokus läggs inte på det egna 

ledarskapet hos de personer som intervjuas utan intervjun rör chefernas syn på ledarskap 

vid förändringsarbete i generell mening. På motsvarande sätt finns inte heller fokus på en 

viss typ av ledarskap eller på specifika ledarstilar. 

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

För genomförande av denna studie har litteratur kring ämnet studerats jämte insamlat 

material från genomförda intervjuer. En sammanställning av inhämtat underlag har gjorts, 

varefter analys genomförts och slutsatser dragits.  

14 personer i chefsposition har intervjuats inom två olika organisationer. Valda 

organisationer har varit dels en politisk organisation inom vilken enhetschefer vid 

huvudkontoret intervjuats, dels en industriorganisation inom vilken chefer på olika nivåer 

intervjuats. Valet av organisationer grundar sig i initial tanke att olikheter skulle kunna 

upptäckas som skulle kunna förklaras av organisatoriska olikheter. Av denna anledning 

fanns också en fråga inkluderad i intervjuguiden som rörde politiska ledningens roll vid 

ett större förändringsarbete. Denna fråga ställdes av förklarliga skäl till endast chefer 

tillhörande den politiska organisationen. Några skillnader mellan de två organisationerna 

upptäcktes dock inte under studiens gång varför fokus avseende detta inte funnits vid 

återgivande av studiens resultat.  

Utgångspunkt för det metodologiska arbetet har varit hermeneutisk. Hermeunitik är en 

term som härstammar från teologin och som, då den används i samhällsvetenskapliga 

sammanhang, rör teori och metod i samband med tolkning av mänskliga handlingar och 

reflektioner (Bryman, 2011). Synsättet utformades initialt för tolkning och förståelse av 

texter. Den centrala idé som ligger till grund för hermeunitiken är att den person som 

utför analys av material/data/text ska försöka få fram dess mening utifrån samma 

perspektiv som källan avsett. Det hermeunitiska tillvägagångssättet är endast en av olika 
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metoder för analys av dokument inom ramen för kvalitativ forskning. Det centrala i 

hermeunitiken är därmed tolkningen och förståelsen vilket förutsätter att det finns 

insamlat material att analysera. I studien har det hermeunistiska tolkningssättet  påbörjats 

redan vid transkriberingsfasen. Då denna fas av arbetet tog lång tid (drygt två veckor) och 

krävde en ordagrann hantering av materialet skapades en naturlig röd tråd under 

transkriberingsskrivandet avseende gemensamma nämnare/resultat hos respondenterna. 

För att inte dessa tankar skulle gå förlorade eller glömmas bort till analysfasen, skapades 

redan under transkriberingsfasen ett tabelliknande dokument – se bilaga 2 - i vilket 

sidangivelser från transkriberingen angavs avseende svar och lämpliga citat. Detta 

dokument användes därefter under analysefasen då transkriberingsmaterialet gick igenom 

många gånger, vid vilken dokumentet ytterligare fylldes på, ändrades, utökades, 

omgrupperades etc. På detta sätt identifierades vissa av de faktorer som anges i 

huvudresultatet tidigt medan andra växte fram och kategoriserades under 

analysprocessens gång. Det hermeunistiska forskningssättet förutsätter oftast ett stort 

undersökningsmaterial i syfte att dra slutsatser utan att generalisera och analysarbetet med 

det tabelliknande dokumentet visade sig vara en användbar metod för att skapa ordning i 

ett mycket omfattande intervjumaterial.  

För studien har även en kvalitativ metod vid insamling av nödvändigt material använts. 

Den data som legat till grund för den kvalitativa insamlingen har analyserats och tolkats 

utifrån texter som uppkommit efter transkribering.  

Planering och genomförande 

Studiens tidsintervall har varit 20 veckor (halvfartsstudier). Under dessa veckor har olika 

former av insamling och analas av data skett. Initialt har lämplig litteratur lästs, i 

synnerhet sådan som beskriver kvalitativ forskningsanalys och metodologi. Därutöver har 

insamling och analys av uppsatser på c-nivå samt magisternivå gjorts.  

Därefter har e-postmeddelanden utformats som skickats till de personer som valts för 

intervjuer. Framtagen intervjuguide – se bilaga 1 - skickades som bilaga. Resultaten från 

intervjuerna har därefter dokumenterats/transkriberats och analyserats.  

Arbetet har utförts med kontinuerlig kontakt med utsedd handledare. 

 

Urval 

Urval av intervjupersoner har gjorts utifrån organisatorisk grund. 14 chefer på olika 

nivåer inom två olika organisationer har intervjuats för denna studie. Vald urvalsmetod 

har därmed varit målstyrt urval, dvs. intervjupersoner har målinriktat valts utifrån 

studiens syfte (Bryman, 2011). 

Urvalet har därmed gjorts utifrån chefsposition snarare än kön eller annan utmärkande 

faktor. Av de intervjuade var 8 män och 6 kvinnor varav samtliga visade sig ha någon 

form av ledarskapsutbildning.  



 

 

 

Instrument 

Som instrument för studien har en intervjuguide använts för genomförande av de 

kvalitativa intervjuer som gav eftersökt data. Vid utformande av den semistrukturerade 

intervjuguiden fanns tankar kring användande av ett begripligt språk, att inte ställa 

ledande frågor, att ställa relevanta bakgrundsfrågor för att ringa in intervjupersonens 

bakgrund m.m. (Backman, 2016). 

Det semistrukturerade verktyget valdes medvetet på grund av att intervjufrågorna skulle 

uppfattas som flexibla. Det var viktigt för undersökningen att intervjupersonerna skulle 

ha möjlighet att skjuta in egna funderingar och ämnen om sådana ansågs vara viktiga 

ämnet. Med ett sådant instrumentet ges utrymme för följdfrågor vid intressanta 

kommentarer från intervjupersonerna. I kvalitativa intervjuer lämnas också möjlighet att 

intervjua en person flera gånger om situationen kräver det, vilket ansågs medföra 

mervärde (Bryman, 2011). Av samtliga intervjuade fick en person intervjuas på nytt 

avseende två frågor som behövde utvecklas och förtydligas. Övriga personer intervjuades 

endast en gång med önskvärt resultat.   

Se bilaga 1 för denna studies intervjuguide.  

 

Insamling 

Insamling till den kvalitativa studien har gjorts genom intervjuer. Intervjuerna har utförts 

via antingen personligt möte eller skriftliga svar vid vilka en semistrukturerad 

intervjuguide -  se bilaga 1 - legat till grund. Vid de personliga intervjuerna har inspelning 

via mobiltelefon skett för dokumentationen. Samtliga intervjuer har därefter 

transkriberats före analys. All transkribering har syftat till att mynna ut i vardaglig men 

vårdad svenska. 

 

Analys  

Utgångspunkten för studien har varit att tolka innebörden av svar som lämnats vid 

intervjuer, dvs. att utifrån transkribering göra en tolkning av inkommen data.  

Efter transkribering har den vanligaste formen av dataanalys vid intervjuer använts, 

nämligen kodning, som syftar till att bryta ned information och kategorisera inkommen 

fakta (Matthew and Sutton, 2016). Detta innebär att varje intervju transkriberats samt 

lästs igenom ett antal gånger med syfte att finna en röd tråd. Genom denna bearbetning 

har nyckelord identifierats, dvs. kodning i nyckelord har gjorts. Vid genomgång av 

samtliga texter, enligt samma systematik, har alla intervjuer också analyserats avseende 

gemensamma nämnare. Slutligen har varje intervju, var för sig, sammanfattats.  

Genom sammanfattande korsanalys av samtliga intervjuer har gemensamma nämnare 

identifierats i syfte att finna teman för de bakomliggande åsikter och meningar som 

intervjupersonerna gett uttryck för. Detta har gjorts dels genom systematisk genomgång 

och jämförelse av olika intervjupersoners svar på samma fråga, dels genom tolkningar av 

information som getts utöver svar på ställda frågor. För att hitta dessa nyanseringar av 
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”extra information” har texterna lästs igenom många gånger. Författaren har också 

inhämtat hjälp från en utomstående person för genomläsning av genomförda intervjuer.  

Efter identifiering av nyckelord har indelning i teman gjorts. Vissa teman har delvis 

tangerat varandra varför vissa underrubriker har skapats för ytterligare ”nedtrattning” av 

identifierat tema. Till olika teman har också citat knutits. Även här har olika citat ibland 

tangerat flera teman. Det faktum att teman och citat tangerat varandra och gett olika 

dimensioner av delvis samma sak har gjort analysarbetet tidsödande. För att underlätta 

analysen och skapa ordning har ett tabelliknande dokument skapats i vilket indelning 

gjorts avseende temat ifråga och dess definition, lämplig underrubricering, tillhörande 

citat osv.  

 

Validitet   

Validitet är benämning på om en forskningsmetod egentligen undersöker det den syftar 

till/påstår sig undersöka (Matthew and Sutton, 2016). Validiteten i en studie kan av olika 

skäl vara lägre eller högre och bedömningen är att vald metod för den studie som legat 

till grund för denna uppsats och dess ämne varit förenad med framgång eftersom 

empirimaterialet blivit tillfredställande från de intervjuer som genomförts.  

En kvalitativ undersökningsmetod för denna studie bedömdes vara mest ändamålsenlig i 

planeringsstadiet och visade sig också ge förhållandevis gott underlag för analys. Den 

valda målgruppen valdes med omsorg utifrån position och ställning. Bedömningen är 

därför att trovärdigheten i utfallet bör anses vara tillfredställande och god utifrån dess 

syfte. 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet i en undersökning anger om forskningen är tillförlitlig (Matthew and Sutton, 

2016). I stort rör det sig om generell tillförlitlighet i studier men också om ifall olika, av 

varandra oberoende, forskare kan komma fram till samma slutsatser – 

interbedömarreliabilitet – och om ifall samma forskare får samma resultat om 

undersökningen genomförs vid olika tillfällen – intrabedömarreliabilitet (Bryman, 2011).  

I likhet med validitet kan reliabilitetsnivån av förklarliga skäl vara lägre eller högre och i 

denna studie bedöms reliabiliteten vara god eftersom det inte förelegat slumpmässiga 

eller andra instabila faktorer för studiens utfall och resultat. De personer som besvarat 

intervjufrågorna hade med stor sannolikhet besvarat desamma på likvärdigt sätt även om 

intervjuerna skett vid annan tidpunkt, eller om annan person ställt frågorna. De personer 

som besvarat intervjuunderlaget är också yrkesverksamma inom den roll som krävs för 

att frågorna ska kunna besvaras. Kunskapsbasen har sålunda varit bred och solid för att 

ge en god tillförlitlighet avseende utfallet. Även frågornas generella inriktning, det vill 

säga det faktum att de kunnat besvaras utan ”känslomässig” anknytning till det egna 

ledarskapet eller de egna negativa eller positiva erfarenheterna, stärker 

reliabilitetsbedömningen i positiv riktning. 

 



 

 

Etik 

Etiska frågor handlar om frivillighet hos respondenter och andra involverade, 

integritetsrespekt för de deltagande hos forskare/observatörer och konfidentialitet i 

generell mening för de inblandade (Bryman, 2011). Dessa delar är mycket viktiga i en 

undersökning och har respekterats fullt ut i processen kring denna studie. 

Intervjupersonerna har informerats om denna aspekt, både avseende den egna 

anonymiteten och avseende organisationens anonymitet. I denna skrivning har endast 

meddelats att studien utförts i en politisk organisation och en industriorganisation.  

 

TEORI 

Följande teoriavsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen avser att ge en övergripande 

bakgrund avseende den befintliga grova teoretiska definitionen av ledarskapsstilar. Den 

andra delen avser beskriva teoretisk skillnad mellan dialog och diskussion. Teoriurvalet 

har utgått från kurslitteratur samt denna studies frågeställning och dess syfte är att ge en 

grundförståelse kring nämnda begrepp kopplat till frågeställningen.  

 

Ledarskapsstilar 

Ledarskapet är tungt vägande i en grupps och en organisations utvecklings- eller 

förändringsprocess. Ledarskapet präglar gruppen och organisationens kultur avseende 

normer och arbetsklimat, vilket blir avgörande för faktorer såsom effektivitet och 

produktivitet samt om gruppen blir regressiv eller progressiv i sin tillväxt-  

genomförande- eller förändringsprocess. En ledares stil anses präglas av många olika 

faktorer. Ledarens personlighet och beteende är en viktig faktor liksom gruppens 

sammansättning och struktur, gruppens målsättning samt ledarens förmåga att styra 

gruppen mot det utstakade målet.  

 

Traditionell ledarstilsindelning 

I forskningen klassificeras traditionellt tre ledarstilar: den demokratiska, den auktoritära 

och den passiva/Laissez faire-inriktade (Dimbleby & Barton, 1997).  Dessa ledarstilar 

lanserades redan på 1930-talet av socialpsykologen Kurt Lewin (Sveningsson & 

Alvesson, 2010).  

En demokratisk ledarstil innebär att ledaren gör medarbetare delaktiga i beslutsprocessen 

genom att alla som ett lag tillsammans fastställer vad som ska göras och hur det ska 

utföras (Sveningsson & Alvesson, 2010). Ett Laissez faire-ledarskapet beskrivs vanligen 

som en undvikande form eller till och med frånvaro av ledarskap. Det innebär att ledaren 

antingen inte alls deltar i/intresserar sig för/blandar sig i arbetet, eller har en likgiltg 

övergripande attityd till sina medarbetare. En auktoritär ledarstil avses när ledaren talar 

om för sina medarbetare vad de ska göra och hur uppgifterna ska utföras, utan att 

efterfråga synpunkter eller samtal kring uppgifterna eller besluten. 

På 1960-talet lanserades termen situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att ett 

effektivt och pedagogiskt utfört ledarskap preciseras utifrån olika situationer. I samband 
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med denna orientering blev det vanligt att uppmärksamma skilda typer av situationer som 

betydelsefulla för hur man organiserar och motiverar medarbetare på ett pedagogiskt och 

framgångsrikt sätt så att individuellt och organisatoriskt lärande sker (Sveningsson & 

Alvesson, 2010). Denna ledarskapsorientering ställer högre pedagogiska krav på en 

chef/ledare eftersom den tar sin grund i den interpersonella relationen mellan ledare och 

medarbetare, vilket enligt inriktningen är avgörande för vilket ledarskap som ska utövas.  

En demokratisk ledare som utövar situationsanpassat ledarskap har goda möjligheter att 

låta sin grupp växa och utvecklas och dessutom nå det utstakade målet. Hersey och 

Blanchard har utvecklat teorin om situationsanpassat ledarskap, dvs. ledarskap som 

successivt förändras i enlighet med gruppens mognadsprocess (Svedberg, 2012) Enligt 

nämnda teori är ledarens främsta uppgift att coacha och stötta gruppen genom olika faser 

tills god kompetens uppnås och gruppen är mer eller mindre självgående. Denna ledarstil 

präglas av lyhördhet och stilflexibilitet. 

En ledare som utövar en demokratisk och situationsanpassad ledarstil bör, i syfte att 

uppnå en mogen och sammansvetsad grupp som presterar på toppen av sin kompetens, 

verka för att lyfta fram varje individs kompetens och trevnad i gruppen. Förutom det goda 

som ett demokratiskt och situationsanpassat ledarskap medför, krävs engagemang i varje 

enskild gruppmedlem. En god ledare ska lyfta fram en medarbetares kompetens och goda 

kvaliteter i interaktionen med övriga gruppen. Feedback, både negativ och positiv, är av 

vikt i denna bemärkelse. Det viktiga i sammanhanget är att all feedback ska vara 

konstruktiv, dvs. gynna individens och verksamhetens syfte. En god ledare ska vidare 

verka för att stärka medarbetarna att utföra arbetsuppgifter och nå de övergripande målen, 

vilket ur pedagogisk synvinkel blir mer utmanande under ett större förändringsarbete 

(Northouse, 2013).  

 

Den (halv)nya ledarskapsorienteringen 

På 1980-talet infördes benämningen ”den nya ledarskapsorienteringen” som framförallt 

typificerades av distinktionen mellan transaktionell och tranformativ ledarsstil samt  

distinktionen mellan chefskap (management) och ledarskap (Sveningsson & Alvesson, 

2010).  

Transaktionellt ledarskap innebär att en huvudsakligen intrumentell relation skapas 

mellan ledare och medarbetare. Ledaren erbjuder materiella belöningar såsom lön och 

anställningstrygghet i utbyte mot att arbetsuppgifter utförs. Detta förhållande kan liknas 

vid chefskap (se följande stycke nedan) och bidrar vanligtvis inte till att skapa engagerade 

medarbetare. Vid ett transformativt ledarskap strävar ledarskapet efter att motivera, 

inspirera och engagera medarbetarna i riktning mot målet genom skapande av en stark 

och positiv arbetskultur. Enligt forskaren Bernard Bass kännetecknas det transformativa 

ledarskapet av att ledaren transformerar och motiverar sina medarbetare genom att 1) göra 

dem medvetna om vad som kan uppnås med hjälp av gemensamma ansträngningar, 2) få 

dem att sätta organisationens intressen före sina egna personliga intressen och 3) trigga 

inre motivation genom att frammana känslor av delaktighet och självförverkligande 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). Denna ledarskapsstil anses vara särskilt 

eftersträvansvärd och angelägen vid större förändringsarbeten (Sveningsson & Alvesson, 

2010).  



 

 

Mot bakgrund av tankarna kring transaktionsbaserat och transformativt ledarskap har man 

inom den halvnya ledarskapsorienteringen också satt likhetstecken mellan transaktionellt 

ledarskap och chefskap och menat att ”riktigt och äkta” ledarskap är synonymt med det 

transformativa ledarskapet. Ett chefskap präglas av traditionellt, administrativt 

planerings- och budgetarbete under stabila och förutsägbara förhållanden, medan 

ledarskap också inkluderar övergripande orientering genom inspirerande kommunikation 

och handlande, genomtänkt inklusion, övergripande pedagogik i ledarskapet m.m.   

 

 

Dialog kontra diskussion 

Dialog är ett viktigt begrepp för både individuellt och organisatoriskt lärande vid 

kontinuerligt professionellt arbete såväl som vid större förändringsarbeten. Granberg & 

Ohlsson (2014) framhåller teorier från dialogens förespråkare såsom Schein, Isaacs, 

Senge och Dixon. Schein exempelvis betonar att dialogen är grunden för en effektiv grupp 

genom att var och en endast via dialogen kan få möjlighet att fritt ge uttryck för sina 

tankar och föreställningar om vad det förestående förändringsarbetet ska innebära för det 

professionella livet. Effektiv kommunikation uppnås genom dialog vid vilken de 

deltagande personerna deltar i en process som leder till förståelse för tankar och menande 

genom kommunikation.  

Medan dialog innebär att fritt föra fram tankar och åsikter innebär diskussion att 

deltagarna kämpar för att övertyga varandra (Granberg & Ohlsson, 2014). Enligt Peter 

Senge har samtalet två naturer – dialog och diskussion – och båda är av vikt för 

utvecklande och lärande i en professionell utvecklande miljö, i både statisk och 

föränderlig miljö. Styrkan ligger i att kombinera både dialog och diskussion för att lyckas 

med en organisations utveckling och lärande, vilket blir extra viktigt och tydligt vid ett 

större förändringsarbete. Styrkan att kombinera de två kräver också att man kan skilja på 

dem. Enligt Senge innebär en diskussion att ett ämne behandlas genom analys och 

argumentation med syfte att uppnå stöd för den egna uppfattningen eller nå så nära 

densamma som är möjligt. Om huvudsyftet är att vinna en diskussion är det svårt att 

samtidigt vara både kritiskt uppriktig och öppen för andras argument. För att uppnå detta 

behövs en kompletterande samtalsform - dialogen.  

Syftet med dialogen är att vidga gränserna och att nå längre än den enskilda 

individen kan på egen hand. Deltagarna i en dialog står inte i 

motsatsförhållande till varandra utan blir snarare en del av ett nytt 

medvetande. Ett medvetande som vidareutvecklas och förändras genom 

dialogen (Senge, 2006). 

Mot bakgrund av ovanstående menar Senge att dialogen ger en kontinuerlig progressivitet 

vid ett förändringsarbete eftersom ledare och följare medvetande vidareutvecklas under 

förändringsprocessen och insikten samt kunskapen om de delar som är av vikt för 

förändringsarbetet fördjupas.  
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Tidigare forskning 

Det finns avsevärd forskning kring olika aspekter av ledarskap som pedagogisk praktik. 

I diskussionsavsnittet har nedanstående forskning tagits fasta på och använts för att knyta 

an till och diskutera denna studies resultat i nämnt avsnitt.  

Abraham Maslow ansåg att organisationens uppgift är att uppfylla anställdas behov för 

att ge medarbetaren möjlighet att känna tillfredställelse i arbetet. Han skapade en 

behovspyramid för att illustrera sina tankar. Botten av denna behovspyramid, dvs den 

bredaste och största delen, utgörs av de anställdas basala och fysiologiska behov såsom 

mat och vatten.  Det andra trappsteget består av trygghet, säkerhet och stabilitet, det tredje 

av gemenskap, kärlek och vänskap, det fjärde av självkänsla, makt och uppskattning och 

det femte och sista, av självförverkligande (Granberg & Olsson, 2014).  

Maslows behovspyramid introducerades på 1940-talet och har använts flitigt i olika 

sammanhang under de decennier som följt. Hans teorier baserar också på att en 

arbetsgivare måste se till att skapa trygga anställningsvillkor, att investera i personalen, 

ge utrymme till inflytande etc. för att kunna uppnå en framgångsrik organisation med 

nöjda medarbetare. Behovspyramiden är sålunda ett användbart verktyg för ett ambitiöst 

ledarskap att skapa motiverade medarbetare som bidrar till organisationens 

måluppfyllnad. Behovspyramidens olika delar ställer krav på olika former av åtgärder för 

att skapa motivation och valda åtgärder ska anpassas till medarbetares individuella behov 

samt var i pyramiden medarbetaren ifråga befinner sig.  

Bo Ahrenfelt har bedrivit forskning kring förändring med fokus på ledningsprocessen vid 

ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Hans arbete belyser dels praktiska delar av ett 

förändringsarbete, dels ledares och medarbetares perspektiv och förhållningssätt vid en 

sådan process.  Forskningen tar också fast på konsekvenser för ledarskapet vid olika 

vanliga situationer i samband med ett pågående förändringsarbete. Ett sådant exempel rör 

medarbetares initiala eller växande missnöje kring pågående förändringsprocess. Bo 

Ahrenfelt beskriver möjligheter för ledarskapet att hantera en sådan situation. Bland annat 

lyfts vikten av så kallade ”kräkseminarier” fram. Han poängterar att medarbetare är olika 

och att samma typ av förändring tolkas individuellt av mottagaren. Detta kan resultera i 

motstånd och missnöje hos en del medarbetare som med fördel hanteras med ett eller flera 

kräkseminarium. Syftet med denna typ av seminarium är att synliggöra åsikter, känslor 

och tankar kring något som uppfattas på olika sätt av enskilda individer. Vid ett 

seminarium ska problemställningar identifieras och klarläggas liksom med- och 

motkrafter för att komma tillrätta med problematiken. Seminariet ska till sin natur vara 

lösningsfokuserat och inom detta fokus ska kompromisser naturligt inkluderas 

(Ahrenfelt, 2013). 

RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i genomförd studie. Av  

genomförda intervjuer har vissa gemensamma nämnare framträtt och kapitlet har indelats 

i och rubricerats utifrån de faktorer som identifierats som huvudsakligen gemensamma 

för intervjupersonerna: kommunikation, delaktighet, öppenhet/transparens, tydlighet, 

coachning/handledning samt ett antal övriga faktorer. 



 

 

Enligt intervjuresultaten finns en variation avseende relevans och vikt för både 

ledarskapet och förändringsarbetets framgång. Denna nyansering regogörs för i slutet av 

detta avsnitt under rubriken Rangordning av viktigaste faktorer. 

 

Kommunikation 

Samtliga intervjupersoner lyfter på flera sätt fram vikten av att medarbetare känner sig 

informerade om förestående förändringar, att de upplever att de får löpande information, 

att de upplever att de får kommunicera sina åsikter m.m. Kommunikation framhölls av 

många vara nyckeln till framgång för ett lyckat förändringsarbete men också som en av 

de faktorer som lätt eller ofta blir föremål för kritik. Många respondenter lyfte fram vikten 

av en väl framtagen kommunikationsplan innan förändringar genomförs.  

Vid analys av erhållna intervjusvar framgick ett mönster avseende kommunikation.  An 

intervjupersonernas svar kan tolkas att kommunikation i ett större förändringsarbete 

ställer krav på dels envägskommunikation, dels tvåvägskommunikation. Nedan benämns 

den förstnämnda information och den sistnämnda diskussion och dialog. Under 

respektive del finns indelningar som speglar intervjupersonernas olika vinklingar av 

erforderlig envägs- respektive tvåvägskommunikation i tider av förändring.  

 

Kommunikationsplan 

I ett välplanerat och formaliserat större förändringsarbete uppgav många respondenter att 

man som chef och organisation bör arbeta fram en strukturerad och genomtänkt 

kommunikationsplan innan förändringsarbetet formellt påbörjas. Detta uppgavs vara 

viktigt ur organisatorisk synvinkel avseende övergripande stringens inom organisationen 

men också avseende ledares möjlighet att ha en ”mall” att förhålla sig till under arbetets 

gång.  

Syftet med en kommunikationsplan är i generell mening att samordna samtliga 

kommunikativa insatser på ett enhetligt och ändamålsenligt vis. En väl genomarbetad 

kommunikationsplan brukar sedvanligt beslutas om av högsta ledning före 

förändringsarbetets början och innehålla samtliga hållpunkter avseende det förestående 

förändringsarbetet: syfte, mål och riktning, strategier, ansvarsfördelning, rollfördelning, 

tidramar, finansieringsramar, uppföljning osv. (Erikson, 2017). Beroende på vilken 

verksamhet planen är utfärdad för behöver den också särskilja intern respektive extern 

kommunikation. Graden av eller tonvikten på endera kommunikationsdel är vanligen 

beroende av verksamhetens natur.  

En framtagen kommunikationsplan bör därmed utgöra ett viktigt verktyg för en ledare 

under ett förändringsarbete. De av respondenterna som gav uttryck för vikten av att 

organisationen arbetar fram en sådan menade att ett omfattande organisatoriskt arbete 

kräver ordning och reda och att många perioder av ett sådant arbete underlättas av ett 

”fyrkantigt dokument” att förhålla sig till. En kommunikationsplan uppgavs av en chef 

”utstaka vägen igen när man tappade bort sig”. 
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Information  

En viktig del av förändringsarbetet ligger enligt respondenterna i att överföra information 

till dem i organisationen som inte tillhör det beslutande organet och därmed inte har tidig 

insyn i rådande planer. Detta framkom för båda organisationer vid vilka intervjuade 

chefer verkar. Ordet information ska tolkas som envägskommunikation, det vill säga då 

information ges från en part till en annan utan att följas av diskussion eller dialog mellan 

inblandade parter.  

 

Tidig, samtidig och identisk information 

En framträdande faktor kring information vid förändringsarbete är att de flesta 

respondenter betonade vikten av tidig och samtidig information, det vill säga att ge 

information till medarbetarna på ett tidigt stadium samt att ge informationen samtidigt 

till samtliga mottagare av informationen. Detta betonades av en chef vara viktigt för att 

motverka missnöje: 

Enligt min erfarenhet motverkas missnöje genom att klar och tydlig 

information ges innan rykten börjat uppkomma. Och rykten uppkommer om 

inte alla får samma information samtidigt. Man måste göra sitt bästa, och 

vara smart, för att mota Olle i grind tidigt. 

En annan chef uttryckte följande: 

Trygga och välinformerade medarbetare är nyckeln till framgång för ett 

tufft förändringsarbete. Om de är informerade är de lugna och har förståelse 

för vad som sker. 

Många betonade vikten av detta också för att förhindra misstolkningar av information. 

De menade att rykten lätt skapar oro bland personal och missnöje kan uppstå när delar av 

organisationen prioriteras olika i informationsgivningen. Ryktesspridning och 

information som inte kommer från källan bidrar också till att information och budskap 

förvanskas och blir felaktig under processens gång, vilket negativt kan påverka 

genomförandet av förändringsarbetet. 

På motsvarande sätt måste den information som lämnas på exempelvis olika avdelningar 

samtidigt också vara identisk. Det ska inte finnas diskrepans mellan vad som sagts till 

olika medarbetare eftersom en sådan situation, i likhet med om information lämnas vid 

olika tillfällen, kan skapa misstro mot ledning och missnöje i allmänhet kring 

förändringsarbetet och dess syfte.  

 

Frekvent och löpande information 

Många betonade det viktiga i att upprepa samma information vid olika tillfällen. Enligt 

de flesta måste identisk information lämnas, gärna både muntligt och skriftligt, vid ett 

antal tillfällen för att man med säkerhet ska veta att alla medarbetare hört informationen. 

En chef uttryckte det: 

Oberoende av hur artikulerat du talat eller hur pedagogiskt du lagt upp ditt 

budskap, kommer det alltid finnas en handfull som tänkt på annat och inte 

uppfattat vad du sagt. Det finns studier på det. 



 

 

En chef nämner mervärde för alla genom att information som meddelats muntligt också 

skickas ut i skriftlig form. Av praktiska och tidsmässiga skäl bör informationen skickas 

direkt från ledningsgruppen medan den muntliga informationen, som alltid ska föregå 

den skriftliga, ska lämnas av närmaste chef.  

 

Begriplig och ”omkodad” information  

Två chefer lyfte särskilt fram vikten av att informationen måste vara begriplig för 

mottagarna. De menade att ett vanligt misstag vid större förändringsarbeten, speciellt om 

det rör organisatoriska förändringar som kan tolkas som osäkerhet för medarbetarna, är 

att de kommuniceras till organisationen med ensidigt budskap, vanligen med 

utgångspunkt från företagets bästa. De menade att det viktigaste med omvälvande och 

omtumlande information är att ”omkoda” och bryta ned den så att enskilda medarbetare 

på den egna avdelningen (förutsatt att det är närmaste chef som informerar) förstår vad 

förändringen kommer att innebära för den egna personen, vilka konsekvenser det blir för 

den egna personen, vilket mervärde det innebär för den egna personen och så vidare. En 

chef som genomfört två förändringsarbeten uttryckte utmaningen i detta:  

Jag har lärt mig att inte gå från ledningsgruppen direkt till mina medarbetare 

för att informera. Jag kan framföra samma sak på säkert fem olika sätt, 

kanske fler, och det är helt avgörande hur jag spelar korten vid exakt det 

tillfälle då jag lämnar informationen. Jag måste och vill, som chef, lyfta 

fram medarbetarperspektivet i alla sammanhang. Jag måste peka på 

mervärdet för mina medarbetare och min avdelning och jag måste alltid låta 

positiv.   

Budskapet från cheferna var att skapa en personlig plattform och förståelse i syfte att 

skapa en bättre förståelse hos medarbetarna för det övergripande syftet och den 

övergripande visionen kring förändringen som planeras.  

 

Tydlig information 

En annan viktig faktor kring information ansågs vara tydligheten i den information som 

kommuniceras till medarbetarna. Om medarbetarna förstår vilka beslut som tagits/ligger 

till grund för förändringen samt vad som väntar under processens gång, undviks också 

missnöje och ryktesspridning. På så sätt skapas också förståelse för chefens roll och 

förväntningar från övergripande central ledning. Följande uttrycktes av två chefer: 

I början av mitt chefskap försökte jag, på grund av osäkerhet som ny chef 

och rädsla för att bli illa omtyckt, klä in saker i mildare ordalag. Jag försökte 

gå mina medarbetares behov och önskemål till mötes på ett sätt som jag 

egentligen visste inte skulle hålla i längden. Det blev extra jobbigt vid den 

första sammanläggningen av våra enheter. Genom sådant agerande skjuter 

man sig själv i foten, ibland båda fötterna. Det enda rätta - och detta är 

jätteviktigt - är att förklara för vuxna, mogna och ansvarstagande 

medarbetare hur saker och ting förhåller sig på ett glasklart och tydligt sätt.  

När man är tydlig och rak på sak avseende känsliga frågor från anställda 

finns naturligtvis risk för att känslor initialt rörs upp avseende sådant som 

kan uppfattas som orättvisa eller dylikt. Men jag minns själv från tiden före 
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mitt chefskap att det var det jag uppskattade. Inget skitsnack. Jag hade 

förståelse för att min chef hade andra åtaganden uppåt i organisationen och 

det förväntar jag mig att mina anställda också har förståelse för. Det är bättre 

att vara tydlig och gå rakryggad i korridoren än att behöva förklara sig i 

efterhand på grund av att de anställda hört något från annat håll.  

 

Lyhördhet  

Ett antal chefer lyfter fram vikten av lyhördhet från närmsta chef i samband med att 

information lämnas. Genom lyhördhet avseende de anställdas reaktioner och uttalanden 

kan kommunikation anpassas och individualiseras och behövliga HR-insatser kan sättas 

in vid ett förändringsarbete. En chef uttryckte det enligt följande: 

Det är mitt ansvar som ledare att ha tentaklerna ute för att känna av 

stämningen bland mina anställda. Om de är oroliga eller till och med 

upprörda över något måste jag ta tag i det och inleda ett samtal direkt. I 

annat fall får jag det i nacken i efterhand. 

En av cheferna, som uppgett erfarenhet från ett antal förändringsarbeten, betonade särskilt 

hur svårt lyhördhet varit för honom under många förändringsprojekt på grund av att 

betinget varit tungt för honom och pressen från ledningsgruppen på resultat och prestation 

varit högt. Enligt chefen ifråga medför en situation då man enligt hans eget citat ”knappt 

håller näsan över vattenytan” att man fungerar sämre som chef avseende lyhördhet. I hans 

fall missade han många viktiga signaler som han menar att han med säkerhet hade fångat 

upp om han inte varit så pressad under förändringsperioden.  

Flera chefer nämner vikten av att ta ansvar för sitt chefskap, långt innan ett 

förändringsarbete är pågående, genom att lära känna sina anställda. Om man som närmsta 

chef känner de anställdas personligheter blir arbetet kring att uppfatta signaler hos de 

anställda och utöva lyhördhet en enklare uppgift under pressade förhållanden. 

 

Dialog och diskussion 

En tungt vägande faktor i ett fungerande ledarskap är således förmågan att kommunicera 

och föra ut ett budskap till medarbetarna/gruppmedlemmarna. En pedagogisk ledare 

under ett större förändringsarbete behöver fokusera på intrapersonell kommunikation 

såväl som på fokuserat och globalt lyssnande för att gruppmedlemmar i slutändan ska 

känna sig bekräftade och sedda.  

Orden diskussion och dialog ska tolkas som metoder för tvåvägskommunikation, det vill 

säga då diskussion eller dialog sker mellan inblandade parter. Ny information kan vid 

dessa möten överföras mellan parter men detta är inte nödvändigt. För utförligare 

beskrivning se under avsnitt Teori. 

 

 

 

Forum för diskussion och dialog 



 

 

Flera chefer anger vikten av att skapa forum för medarbetare att föra diskussion och 

dialog. Dessa forum bör skapas för återkommande träffar och ska vara formella såtillvida 

att även ledarskapet finns representerat. Dessa formella forum minskar risk att 

medarbetare uteslutande använder fikastunder till att ventilera åsikter och föra diskussion 

och dialog, vilket i förlängningen ökar risken för missnöje och missuppfattningar. En av 

de intervjuade cheferna uttryckte det: 

Om de anställda inte har en ventil för att ge uttryck för sina funderingar, 

känslor och annat det kan handla om, kan det bli att fikapausen förvandlas 

till en klagostund för allt möjligt eftersom åsikterna har en risk att bli 

enkelsidiga och då blir folk desto mer missnöjda. Och det beror bara på att 

det inte finns en mötesplats där också arbetsgivaren kan ta diskussionen och 

ge andra infallsvinklar.  

Exempel på ett formellt forum för denna typ av diskussioner och dialoger är 

arbetsplatsträffar. Flera chefer anger att arbetsplatsträffar kan och bör utökas i tider av 

förändringsarbete så att en stående punkt på dagordningen alltid rör förändringsarbetet. 

Denna punkt ska innebära diskussion och dialog och inte enbart enkelriktad information 

från arbetsgivaren.  

En annan chef nämnde att hon under ett förändringsarbete på sin enhet införde stående 

morgonmöten en utvald dag i veckan för att lyssna av om nya funderingar kring något 

uppkommit. Dessa möten innebar inte att alla skulle ta sig till en konferens- eller 

möteslokal utan alla samlades vid en en utvald plats i kontorslandskapet för att diskutera 

frågeställningar som eventuellt uppkommit under veckan.  Hon menade att detta fyllde 

många funktioner både för medarbetarna och för henne, inte minst för att hon som chef 

på ett snabbt sätt kunde ta pulsen på medarbetarnas mentala mående med jämna 

mellanrum. 

En annan chef nämnde att hon lyckades hålla en god stämning under 

förändringsprocessen (sammanslagning av två avdelningar) genom att under en period 

finnas på sitt rum under en timme per vecka då alla medarbetare fått information om att 

”dörren var öppen” om de önskade prata om något som rörde organisationsförändringen. 

Vid utvärderingen i efterhand nämnde så gott som alla hennes anställda att de särskilt 

uppskattat denna del av ledarskapet under den berörda perioden.  

 

Missnöje och motstånd 

Mer eller mindre samtliga respondenter nämnde vikten av att försöka fånga upp tidiga 

signaler avseende missnöje samt att hantera detta på ett tidigt stadium. Under avsnittet 

Information redogjordes för de intervjuade chefernas övertygelse om att tidig, samtidig 

och identisk information är viktigt för att motverka eventuellt missnöje. När sådan trots 

allt uppkommer måste den uppmärksammas och hanteras. Två av cheferna pratade om 

att man som chef dock måste akta sig för att låta hanteringen ta för lång tid. Detta 

eftersom det kan bli för dränerande för chefskapet. En annan chef menade att missnöje i 

alla lägen måste hanteras men att det är svårt att hålla en balansgång avseende 

förståelsen för missnöjet. Enligt denna chef kan för stort givet utrymme för missnöje 

smitta av sig på andra. Samtidigt framhåller chefen vikten av att visa förståelse för 

åsikterna även om gränsdragningen kan vara svår. Ännu en chef menar att missnöje i 

början av processen tvärtom oftast är av godo i början av en process eftersom missnöjda 
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personer ställer kritiska och viktiga frågor som, om de besvaras på ett genomtänkt sätt 

av närmaste chef, kan vara av godo för resterande medarbetare att höra. Dock måste 

man finna en balans i hur man ska fördela sitt chefskap och hur lång tid man ska hantera 

de medarbetare som visar missnöje. Om det rör sig om ”över min döda kropp-

medarbetare” så måste man någonstans fundera på vilket tillvägagångssätt man ska 

välja att fortsätta med. Han uttryckte det:  

Men i takt med att förändring sker behöver tyngdpunkten ligga på dem     

som förflyttar sig. Att lägga för mycket tid i fel grupp kan vara helt 

avgörande för förändringen i sig och man får inte riskera att 

nyckelpersoner tappar sugen.  

En annan chef svarade att han redan i början ”söker” efter de medarbetare som kan 

tänkas ge uttryck för en negativ inställning. Och ganska omedelbart ser han till att ha 

olika riktade samtal med dem för att de ska få ventilera sin oro. Han sade att han av 

erfarenhet vet dels att det alltid finns medarbetare, en eller flera, som kommer att vara 

missnöjda, dels att det är bättre för alla parter, inklusive medarbetarna själva, om samtal 

hålls i mindre grupper eftersom de ”stora känslorna som lättare kan triggas i större 

grupper” kan kontrolleras bättre. 

Delaktighet 

Förutom vikten av att hålla medarbetare informerade visade studieresultaten att det också 

är av vikt att medarbetarna ges möjlighet att vara delaktiga genom att ges möjlighet att 

delta i och bidra med förslag och ideér under förändringsprocessen. Förändringsarbetets 

natur avgör utrymmet för medarbetares inflytande över processen och trots att storleken 

på utrymmet kan variera betonar ett antal chefer att det är en framgångsfaktor att låta 

medarbetarna influera de delar där processen ger utrymme för detta. Det kan röra sig om 

allt från framtagande av arbetsbeskrivningar och lathundar till utformande av policys och 

visioner. Om inflytandemöjligheten är lägre är det ändå av vikt att för medarbetarna lyfta 

fram just de delar inom vilka deras bidrag kan leda till förbättringar. I dessa delar är det 

viktigt att ledarskapet är tydligt kring vilka delar av förändringsprocessen som inte är 

möjliga att påverka – se avsnitt Tydlighet nedan.  

 

Workshops, temadagar etc. 

Ett antal av de intervjuade påpekade att det är viktigt att känsla av delaktighet skapas hos 

medarbetarna. Det rör sig sålunda inte om att ledningen eller ledarskap anser att processen 

är inkluderande och att medarbetare getts möjlighet att bidra till idéer och beslutsunderlag 

utan det rör sig om ifall medarbetarna själva anser sig ha blivit inkluderade. Denna känsla 

av inklusion och deltagande skapas enligt vissa intervjuade chef genom konkreta 

aktiviteter, vid vilka deltagandet blir handfast genom skapande, såsom workshops och 

temadagar. Vid dessa handfasta aktiviteter ska förändringsarbetet alltid stå i centrum och 

medarbetarna ska gärna både driva processen och presentera resultaten. Två chefer 

uttryckte vikten av detta: 

Det viktigaste när man ordnar dessa tillfällen är att lägga upp det så att 

deltagarna får styra vad som blir resultatet av dagen. Då är halva vunnet 



 

 

eftersom de själva oftast i någon form ska arbeta med eller följa det som 

arbetats fram.  

Workshops ansågs av de intervjuade vara ett gott exempel på form av handfast skapande 

för att låta medarbetare ta fram och föreslå dokument som ska användas i verksamheten. 

Detta kan inkludera processbeskrivningar, lathundar för allehanda arbetsmoment, mallar 

och andra arbetsredskap. Workshops sades också vara en bra arbetsform om 

förändringsarbetet exempelvis innebär införande av större nya arbetssystem eller 

liknande då förändringen ska införas i mindre skala initialt. I dessa situationer kan mindre 

workshops och arbetsgrupper skapas för ändamålet i vilka delar av verksamhetens 

medarbetare ingår och deltar.  

    

Kontinuerlig uppföljning och firande av milstolpar 

För att hålla medarbetarna engagerade och vidmakthålla känslan av deltagande och 

inklusion nämnde vissa av intervjupersoner att det är av godo att ha en regelbunden form 

av uppföljning i kombination med större eller mindre handlingar av firande.  

Konkreta inplanerade uppföljningar på regelbunden basis är enligt intervjupersonerna ett 

måste för att hålla medarbetarna delaktiga och för att skapa ansvarskänsla samt känsla av 

delaktighet. En chef uttryckte det enligt följande: 

När jag presenterar fakta svart på vitt, i sifferform eller annat konkret som 

är svårt att prata bort, skapar jag en medvetenhen hos varje medarbetare 

avseende verksamheten, innebörden av det vi håller på med och, 

framförallt, om hur viktiga de som medarbetare är för att verksamheten och 

förändringen ska fortgå och lyckas. Då känner de sig delaktiga och stolta.  

Rutin och planering för kontinuerlig uppföljning under ett förändringsarbete ska finnas 

angivet i en väl utformad kommunikationsplan (Erikson, 2017).  

Uppföljningar uppgavs av många intervjuade konkretisera var i förändringsarbetet 

verksamheten befinner sig och vilka mål som uppnåtts alternativt inte nåtts. I samband 

med det som realiserats och uppnåtts uppgav flera chefer att medarbetare triggas positivt 

av att man också firar milstolpar. En chef uttryckte det enligt följande:  

För mig är det viktigt att också ägna mig åt emotionell uppföljning. 

Medarbetarna älskar alla former av firande och även om det bara rör sig om 

en bakelse eller tårta vid mindre framgångar så lyfter det humöret och 

förstärker vi-känslan. 

Många chefer ger uttryck för vikten av att konkretisera förändringsprocessen för 

medarbetarna genom uppföljning där varje framgång firas. En annan chef menade att 

stolthet för den egna professionella rollen och för verksamheten skapas genom detta sätt 

att, enligt honom, ”agera agilt” och se till att uppmärksamma allt som för processen 

framåt.  
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Transparens/öppenhet 

Ett återkommande svar bland intervjusvaren är att ge medarbetare insyn i processen, det 

vill säga att ge uttryck för ärlighet och öppenhet/transparens. En chef uttryckte det enligt 

följande: 

Man kan bara utgå ifrån sig själv – om man tror att någon inte är ärlig mot 

en eller undanhåller information blir man avvaktande själv. Jag vill att mina 

anställda ska lita på mig och då måste jag säga allt jag har att säga och lyssna 

med alla medel jag har. 

Tanken kring öppenhet och transparens tangerar med andra ord den om att medarbetarna 

måste vara informerade och insatta. Den ena går hand i hand med den andra. Det rör sig 

också om att visa för medarbetarna att all information är lämnad och att det för tillfället 

inte finns mer att ge. En chef sade: 

Jag måste undvika alla risker för att mina medarbetare ska tro att jag har en 

dold agenda eller att jag håller inne med information. Då är risken stor att 

jag tappar dem på vägen. Jag måste blotta allt jag har. 

En chef betonade att öppenhet och transparens bäst uppnås genom att högsta ledningen 

informerar mycket och även visar sig mer än vanligt i verksamheten. Detta uppgavs vara 

av ännu större vikt om det rör sig om större förändringsarbeten såsom organisatoriska 

förändringar.  

 

Tydlighet 

Praktiskt taget alla intervjuade gav på ett eller annat sätt uttryck för att man som ledare 

måste tänka på att vara tydlig under ett förändringsarbete. Man ska gärna också vara 

övertydlig för att inte riskera missuppfattningar. Det gäller framförallt vilka delar som 

man som ledare kan påverka och inte påverka. Under processens gång kan medarbetare 

uttrycka uppfattningar och göra ställningstaganden avseende olika delar av processen 

varför man som ledare upprepat måste påpeka gränsdragningen mellan de delar som 

medarbetarna tillsammans med ledaren kan påverka och vilka delar som inte är 

påverkningsbara. Otydlighet kring dessa viktiga delar skapar onödig oro hos 

medarbetarna och i värsta fall konflikter, både mellan kollegor samt mellan medarbetare 

och ledarskap. 

Enligt en av de intervjuade cheferna är klargörande av dessa delar av grundläggande vikt 

också för att skapa en ”ansvarsplattform” som gör det svårare för de i organisationen som 

är, eller blir, missnöjda att anklaga fel part för saker som står i fokus för missnöje. På så 

sätt blir det också klart vilka delar av processen som beslutats om av ledning (som brukar 

skuldbeläggas av missnöjda medarbetare) samt vilka som påverkats av annan part eller 

på annat sätt. En av cheferna menar att detta faller in i ramarna för de diskussioner man 

som ledare måste ha med sina medarbetare rörande vilka ”rättigheter och skyldigheter 

man har inom organisationen”. Hon uttryckte det: 

 Jag är en ledare som ger ansvar men då vill jag också kunna utkräva ansvar. 

För att det ska fungera måste alla förstå sina respektive roller likväl som 

vilka det är som fattar vilka beslut. Och om de kan påverkas eller inte.  



 

 

Coachning/handledning 

Många chefer nämner i olika ordalag vikten av att medarbetarna hoppar på tåget och 

känner sig motiverade och engagerade under resans gång. En chef uttryckte det enligt 

följande: 

Ett förändringsarbete som saknar motiverade medarbetare kan liknas vid en 

bil som saknar motor. Jag måste skapa motivation och också hålla denna 

uppe. Jag måste coacha dem hela tiden. Det är mitt ansvar. 

Vid intervjuerna framkom att de flesta chefer ser sig som ansvariga för att coacha sina 

anställda, inte bara i de mer konkreta arbetsuppgifterna, utan också vid förändringar och 

för att hålla modet uppe vid motgångar och svårare perioder under ett förändringsarbete. 

En chef uppgav att han alltid strävar efter att vara på samma nivå som sina medarbetare 

och ”vara en i teamet” för att fullt ut ha insyn och därmed kunna coacha och stötta till 

hundra procent. I tider av förändringsarbete innebär denna roll också att konstant vara 

drivande. Han menar att det inte finns någon konflikt mellan att dels vara en del av 

gruppen, dels vara den som i slutändan beslutar och driver agendan framåt.  

En annan chef uttryckte däremot motsatsen. Han menade att det generellt i ett chefskap, 

och i synnerhet i tider av förändring, är en skör balansgång att dela sin tid mellan dels 

medarbetare, dels andra plattformar inom vilka man arbetar med andra chefer på 

arbetsgivarens uppdrag. Han kallade denna roll för ”Linus på linjen-dans” till vilken man 

som chef måste förhålla sig. I den formella chefsrollen är en chef arbetsgivarens 

företrädare vilket, i synnerhet vid större förändringsarbeten, kan innebära tuffa eller 

obehagliga beslut som kan inverka negativt på medarbetarna. Han menade därför att det 

i tider av förändringsarbete kan vara ännu viktigare att som chef ha en egen coach att föra 

dialog med. Detta är viktigt inte minst för att inte ”tappa sig själv” i ett större 

förändringsarbete. För att inte börja tvivla på sig själv och börja vackla i sitt chefskap är 

det viktigt att ha ett eget bollplank: 

Att leda sig själv är en förutsättning för att kunna leda andra. Ibland kan 

man inte styra sig själv rätt och en coach har för mig varit värdefullt att ha.  

Behovet av bollplank och egen coachning lyftes fram som viktigt av flera chefer.  

 

Övriga faktorer 

Som nämndes inledningsvis i detta kapitel har faktorer som utmärkt sig i samtliga 

intervjuer rubricerats och resultat har presenterats under respektive rubrik. De faktorer 

som nämndes under intervjuerna men som inte kunnat klassificeras som några av de som 

erhållit rubriker, har grupperats under denna rubrik.  

Faktorer som inte klassificerats under någon av de rubriker som finns i detta 

resultatavsnitt är följande: 

• Tid - att ge medarbetarna tillräckligt med tid för att genomföra det som krävs 

enligt fattade beslut.  

• Tillit - att som chef lita på, och visa att tillit finns till, att medarbetarna deltar i 

förändringsarbetet. Detta gäller speciellt om man är chef över personer som har 

specialistkunskap inom ett område man själv inte behärskar.  
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• Omtanke – att som chef visa att man bryr sig om medarbetarnas tankar, behov 

och reaktioner avseende förändringsarbetet. 

• Tro på processen - chefen måste tro på förändringen. En chef menade att ”man 

måste göra förändringen till ens egen och tro på den – annars misslyckas man”.  

Rangordning av viktigaste faktorer 

 

De faktorer som angetts i detta resultat- och analysavsnitt redovisar de svar 

intervjupersonerna angett avseende vilka faktorer de anser är av betydelse för att lyckas 

med ett större förändringsarbete. Nämnda faktorer har grupperats och fått var sin rubrik, 

dock utan inbördes ordning: Kommunikation, delaktighet, transparens/öppenhet, 

tydlighet, coachning/handledning samt övriga faktorer. Den sistnämnda innefattar, som 

nämnts under rubriken Övriga faktorer, ett antal faktorer som intervjupersonerna nämnde 

och som vid analysen inte kunnat indelas i de övriga rubriceringar inom resultat- och 

analysavsnittet.  

För att faktorerna också ska rangordnas tillfrågades intervjupersonerna om vilka faktorer 

de skattar högst respektive lägst. De inkomna svaren visar att de intervjuade cheferna 

rankar kommunikation, delaktighet och transparens/öppenhet som tyngsta faktorer för att 

lyckas med ett större förändringsarbete. Kommunikation fick den högsta genomsnittliga 

betygsättningen på en skala mellan 1 och 5, nämligen 4,3. Delaktighet fick ett 

genomsnittligt betyg om 3,9 och transparens/öppenhet hamnade på 2,7. På fjärde plats 

rankades tydlighet som fick betyget 1,9. Övriga faktorers rankning och betygsättning 

framgår av diagram 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. 



 

 

 

* I posten Övrigt ingår faktorer som angivits under rubriken Övriga faktorer ovan.  

Av de 14 tillfrågade cheferna angav alla både kommunikation och delaktighet som två av 

fem nämnda faktorer (men inte nödvändigtvis på första eller andra plats). Alla chefer 

utom två personer nämnde transparens/öppenhet som en viktig faktor. Även tydlighet 

ansågs vara betydelsefullt men rankades lägre än övriga faktorer av samtliga tillfrågade 

utom tre personer. 

Samtliga 14 tillfrågade chefers rangordning av faktorer kan ses i diagram 2. På y-axeln 

framgår betygsättning och på x-axeln symboliseras varje chefs svar med ett nummer. I 

tabellen framgår tydligt att kommunikation och delaktighet rankats högt av samtliga 

tillfrågade. 

 

Diagram 2. 

 

Kommunikation
Betyg 4,3

Delaktighet
Betyg 3,9

Transparens/öppenhet                              
Betyg 2,7

Tydlighet
Betyg 1,9

Coachning 
Betyg 0,8

Övrigt*                                     
Betyg 1,4

Genomsnittligt betyg samt andel av total (samtliga svar)

Kommunikation Delaktighet Transparens

Tydlighet Coachning Övrigt
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Rangordningen av faktorer i diagram 2 sammanvägs för varje intervjuperson i diagram 3 

som andel av total där totalen utgör 100 procent. Procentandelen anges av y-axeln och 

varje persons enskilda svar, vilket överensstämmer med numreringen i diagram 2, anges 

på x-axeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Av de 14 intervjuer som ligger till grund för denna uppsats har drygt 20 timmars dialog 

överförts från muntlig till skriven form via transkribering. Detta har varit en 

tidskrävande arbetsform som tagit många veckor men som, sett i backspegel, varit av 

betydande vikt för att fånga essensen i det genomförda arbetet kring innebörden av det 

sagda i intervjuerna.  

Det semistrukturerade intervjuverktyg som användes var tillräckligt flexibelt för att fånga 

intervjupersonernas omkringliggande tankar kring ledarskap, vilket visade sig vara viktigt 

för att indelning i kategorier av faktorer skulle möjliggöras. Intervjuerna var 

mångfacetterade avseende intervjupersonernas benämningar av olika faktorer. Vid 

närmare frågor – och ibland samma frågeställningar ställda på annat sätt – har de olika 

benämningarna och förklaringarna kring olika faktorer kunnat grupperas och 

undergrupperas i enlighet med de rubriker som presenterats i resultat- och analysdelen. 

Varje rubrik består av undergrupperingar och utvidgad information kring definitionen av 

respektive faktor/rubrik. För detta har intervjumetoden varit viktig och den ”nyansering” 

som behövts för detta under intervjuernas gång hade inte kunnat möjliggöras utan en 

flexibel intervjumetod. Bedömningen är att detta inte hade kunnat uppnås genom 

exempelvis enkätfrågor eller annan form av frågeverktyg som inte ger utrymme för 

ytterligare eller efterföljande frågor för att ”ringa in” och fånga innebörd av och avsikt 

med uttalanden från intervjupersonerna.  
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Samtidigt har undersökningsmetoden gett intervjuaren möjlighet att styra 

intervjupersonerna från onödiga utsvävningar. Detta gäller exempelvis vid den del av 

intervjun då den intervjuade ombads ange endast fem faktorer. I denna del kunde vissa 

inte nämna fem medan vissa inte kunde begränsa sig till endast fem. Bedömningen är 

även här att metoden var god för att styra intervjupersonen till att dels besvara frågan, 

dels hålla sig till instruktionerna avseende antalet. På motsvarande sätt gav 

intervjupersonerna ibland inte svar på frågan utan ägnade sig åt ”utsvävande svar” som 

inte besvarade frågan. I de situationerna kunde intervjuaren hjälpa dem finna spåret på 

nytt genom att ställa om eller omformulera den relevanta frågan tills ett svar som 

besvarade frågeställningen levererades.  

 

Studiens syfte var inte beroende av att studien skulle genomföras vid en specifik 

tidpunkt, att specifika siffror/data skulle levereras, att specifika mätningar skulle göras 

eller prover skulle tas osv. Någon risk för felmätningar eller dylikt såsom föreligger vid 

kvantitativa studier är därmed inte aktuell i genomförd studie. Däremot finns risk för, 

som i alla kvalitativa undersökningar, att insamlad data tolkats felaktigt.  Trots denna 

eventuella risk för feltolkning men tack vare avsaknad av annan risk - för exempelvis 

felmätning med dåliga mätinstrument -  bedöms tillförlitligheten i vald metod vara god 

och utförande av intervjuer vara ett bra metodverktyg. Bedömningen är också att 

metoden varit ändamålsenlig på grund av att resultatet med stor sannolikhet hade blivit 

detsamma oberoende av om någon annan utfört intervjuerna eller om dessa hade utförts 

vid ett annat tillfälle.  

Den generella bedömningen avseende metoden är att den var ändamålsenlig för att uppnå 

syftet med uppsatsen, det vill säga metoden fungerade väl för att ge en bild av vilka 

faktorer de intervjuade 14 cheferna anser är viktiga för ett ledarskap vid större 

förändringsarbeten.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet med denna studie är att intervjuade chefer anser att kommunikation är den 

viktigaste faktorn för ett ledarskap vid tider av större förändringsarbeten. Kommunikation 

rankades högst med betyget 4,3, tätt följt av delaktighet som erhöll betyget 3,9. På tredje 

plats rangordnas transparens/öppenhet (betyg 2,7) och på fjärde plats rangordnas 

tydlighet (betyg 1,9). Av diagram 1 framgår den rangordning som framträdde som resultat 

av de genomförda intervjuerna. De nyss nämnda fyra faktorerna inbringade sålunda de 

högsta betygen. De övriga rankade faktorerna var coachning/handledning (betyg 0,8) 

samt chefs tilltro till anställda, chefs egen tro på förändringen m.m. De sistnämnda 

faktorerna har sammanfattats under rubriken Övriga faktorer i resultat- och 

analysavsnittet och inkluderar ett antal faktorer som inte inkluderas i de övriga nämnda.  

Resultatet kan och ska inte tolkas som ett generellt svar på vilka faktorer som är nyckel 

till framgång för ledare som ska genomföra större förändringsarbeten. Resultatet är 

utfallet av 14 intervjuade chefers syn på ett ledarskaps viktigaste faktorer vid ett större 

förändringsarbete. Det intressanta med studiens resultat är dock att ett tydligt mönster 

utmärkte sig i form av enighet kring de faktorer som nämnts ovan och som redogjorts för 

i resultat- och analysavsnittet. De intervjuade cheferna var samstämmiga kring att de 

nämnda faktorerna är viktigast för ledarskapet vid ett större förändringsarbete. Under 



 

 

intervjuernas gång tolkades intervjupersonernas ledarskapsstilar genom dels svar på 

generella frågor kring ledarskapet (andra delen i intervjuunderlaget), dels genom svar på 

frågor kring hur intervjupersonen beskrev sin egen ledarskapsstil samt hur han/hon 

upplevt eller genomfört förändringsarbeten under sin professionella karriär.  

Av intervjusvaren är tolkningen att de flesta intervjuade chefer är transformativa ledare i 

större eller mindre utsträckning. Ingen av cheferna använde termen men men beskrev sin 

egen ledarstil som inkluderande, lyssnande, belönande, personalorienterande, drivande, 

coachande osv. Vid förklaring om vad de var nöjda eller mindre nöjda med vid tidigare 

upplevda eller genomförda förändringsarbeten nämndes stolthet eller besvikelse över att 

ha lyckats eller misslyckats motivera personal att tro på förändringen, misslyckande kring 

att inte ha kunnat vara närvarande för personalen, nöjdhet kring att ha kunnat lyfta 

personal som blivit modfällda, tuffhet kring att omplacera och säga upp personal under 

förändringsprocessens gång¸ att medarbetarnas behov inte fått stå mer i centrum under 

förändringsarbeten osv. Den pedagogiska hållningen som nästan samtliga intervjuade 

chefer gav uttryck för avseende omvårdnad av personal stödjer tesen om ett transformativt 

ledarskap.  

Endast en av cheferna bedömdes vara en transaktionell ledare. Han betonade vikten av 

att visa större bestämdhet i sitt chefskap vid förändringsarbeten så att inte diskussionerna 

kring syfte och mål urartar, att ”flytta på” personer som visar sig fungera dåligt i sina 

roller för att undvika att riskera processen, att omplacera missnöjd personal för att 

undvika att missnöjet ”smittar” osv. Denna chef arbetar i en industriorganisation och är 

chef för personer i verkstadsmiljö.  

Trots att de intervjuade personerna arbetar i två olika organisationer, en politisk 

organisation och en industriorganisation, verkar ledarskapsstilarna och 

ledarskapsfilosofierna vara någorlunda överensstämmande vilket skulle kunna förklara 

det samstämmiga resultatet. Samtliga chefer hade någon form av ledarskapsutbildning, 

även den chef som bedömdes vara en transaktionell ledare.  

Bedömningen är också att det sammantagna resultatet, med de olika faktorerna, är 

sammanflätade i varandra. Den faktor som benämnts kommunikation är mångfacetterad 

såtillvida att de delar som rör informationsöverföring (tidig, tydlig, löpande osv.) tangerar 

de delar som berörs i avsnitten rörande delaktighet OCH transparens/öppenhet OCH 

tydlighet. I generell mening sammanflätas i större eller mindre utsträckning alla faktorer 

med varandra eftersom olika infallsvinklar berörs av de olika faktorerna. Samtliga 

angivna faktorer kokar ner till mer eller mindre samma syfte som chef, det vill säga att 

hålla personalen så motiverad, engagerad och entusiastisk som möjligt för att kunna 

genomföra den utstakade förändringen så framgångsrikt och ändamålsenligt som möjligt. 

Och det är sammantaget många faktorer som skapar motivation och engagemang hos 

anställda.  Personalansvaret väger mycket tungt hos en chef och en klar nyckel till 

framgång är enligt intervjupersonerna att ägna tid åt de olika identifierade 

fokusområdena. Varje faktor kan sägas utgöra en pusselbit i intervjupersonernas 

byggande av ett framgångsrikt ledarskapspussel vid ett förändringsarbete.   

Resultatet från de 14 intervjuerna visar att medarbetares behov behöver omhändertas och 

fokus behöver läggas på att hålla medarbetare engagerade och motiverade under ett större 

förändringsarbete. Teorier kring behovsförverkligande för att skapa motivation finns 

inom litteraturen. En av dessa skapades av Abraham Maslow – Maslows behovspyramid 

– som grundar sig i tanken på att medarbetare har fem olika grundläggande behov. Olika 
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medarbetare kan befinna sig i olika stadier av pyramidens trappsteg vilket innebär att man 

som ledare eller chef har att hantera medarbetare på olika sätt utifrån det individuella 

specifika behovet (Granberg & Ohlsson, 2014). Den grundläggande teorin och tanken 

kring Maslows behovspyramid överensstämmer med studiens resultat avseende tanken 

att en framgångsrik väg för ett väl genomfört förändringsarbete grundas genom att fokus 

läggs på medarbetarna. Parallell till Maslows behovstrappa kan göras genom den 

grundläggande tanken kring trappan även om benämningarna på trappstegen ändras under 

ett förändringsarbete.  Samtliga delar kring de faktorer som identifierats som viktiga i 

studien syftar till att på ett eller annat sätt ge tillfredställelse till och motivera medarbetare 

under ett förändringsarbete. 

Motivation och engagemang kan vidare vara svårare att skapa hos anställda under ett 

större förändringsarbete om förändringsprocessen i sig innebär ändringar som av 

medarbetarna uppfattas som negativa för dem själva. Det finns stöd i litteratur och 

redogörelser kring att medarbetare får bättre förståelse för och generellt blir mer 

engagerade genom kontinuerlig, återkommande och tydlig information (Svenningson & 

Alvesson, 2010). Det finns också stöd för att både dialog och diskussion leder till ett 

erfarenhetsbaserat lärande, generellt samt under förändringsarbeten, vilket är viktigt vid 

alla typer av arbetsplatser och inom alla professioner (Granberg & Ohlsson, 2014). Vidare 

finns stöd i litteratur kring även mindre delar av intervjuresultaten som kan uppfattas som 

något ovanliga, t.ex. avseende att hålla möten med missnöjd personal för att låta dem 

ventilera sitt missnöje. Bo Ahrenfelt har teorier kring vikten av och framgångsfaktorn 

med så kallade kräkseminarier (Ahrenfelt, 2013).  

Åtskillig litteratur lyfter fram fördelen med ett transformativt ledarskap för att hålla 

medarbetare motiverade genom just prioritering av personalen och dess välbefinnande. 

Det övergripande resultatet av intervjuerna pekar på att ett transformativt ledarskap är 

vägen framåt i ett förändringsarbete. Engagemanget hålls vid liv genom att en 

transformativ ledare uttrycker positiv förväntan och tro på sina medarbetares kompetens 

jämte en generellt belönande och uppmuntrande ledarattityd. Detta bidrar till engagerade, 

dedikerade och inspirerade anställda vilket utmynnar i att kollegor sinsemellan också 

ställer högre krav på varandra varvid en genomgående ändamålsenlighet och 

målinriktning skapas till förmån för den gemensamma organisationen vid ett 

förändringsarbete (Rubin, 2013). 

En fråga som väcktes efter slutförd studie är varför ingen av intervjupersonerna lyfte fram 

något kring sina egna behov som ledare. Med undantag för egen coachning betonade 

samtliga intervjuade ensidigt vad de ansåg krävs av ett ledarskap gentemot medarbetarna. 

Det stödjer desto mer bedömningen om att intervjupersonerna utövade transformativa 

ledarskapsstilar, dvs. de sätter sina anställdas behov i första rummet. Som ledare under 

ett krävande förändringsarbete kan man tänka sig att en chef exempelvis skulle uttrycka 

behov av ytterligare stöttning från ledning och ledningsgrupp.  Kanske skulle ett annat 

önskemål vara att få lättad arbetsbörda avseende vissa chefssysslor under 

förändringsperioden m.m. Denna reflektion gjordes efter avslutade intervjuer och det är 

en fråga som förblev obesvarad. 

 



 

 

Slutsats 

Slutsats av genomförd studie är att en ledare under ett större förändringsarbete bör ägna 

stor tid åt information, delaktighet, transparens/öppenhet, tydlighet, 

coachning/handledning samt en del övriga faktorer. Faktorerna är nämnda i fallande 

ordning där information rankades som den viktigaste och tyngsta faktorn.  

Inledningsvis nämndes under diskussionsavsnittet att en alltför långtgående tolkning av 

resultatet inte bör göras eftersom resultatet anger endast intervjuade chefers syn på saken. 

För en person som skolats genom gedigen ledarskapsutbildning och vars syfte är att ägna 

en stor del av sitt chefskap åt medarbetarfrågor i ett transformativt ledarskap kan det dock 

vara en kittlande tanke att tänka sig att resultatet kan utgöra en nyckel till framgång vid 

ett större förändringsarbete.  

 

Vidare forskning  

Det vore av intresse att göra en motsvarande studie för att se om denna studies resultat 

matchar anställdas syn på viktiga faktorer för ledarskap vid större förändringsarbeten. En 

intervjuserie med anställda vid de två studerade organisationerna eller vid andra 

organisationer skulle i sådant fall behövas.  
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledningsvis gavs information om uppsatsens författare inklusive studieinriktning, 

uppsatsens innebörd och syfte.  

Därefter gavs information om anonymitet och intervjupersonen tillfrågades om samtycke 

till inspelning av intervju. 

Vid varje intervju användes en inspelningsapplikation via smart telefon. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

• Ange ditt namn. 

• Hur många personer är du chef för och hur länge har du arbetat som chef (även 

tidigare befattningar). 

• Hur vill du beskriva dig själv som chef? Vilken är din ledarstil?  

• Vilken erfarenhet av större förändringsarbete har du? Utfördes                       

detta i din nuvarande chefsroll? 

• Vilka delar av förändringsarbetet var du nöjd med? Ange gärna utförliga 

exempel. 

• Vilka delar var du mindre nöjd med? Ange gärna utförliga exempel. 

• Har du en formell ledarskapsutbildning? Om ja, vänligen ange vilken (innehåll 

samt tidsmässig omfattning). 

Generella frågor avseende ledarskapets roll vid ett större förändringsarbete, dvs. 

frågorna är inte kopplade till dig som person (med ”ledare” avses närmaste chef):  

o Vilken roll spelar närmaste chef vid ett större förändringsarbete? 

Utveckla gärna ditt svar. 

o Vilken roll spelar högsta opolitiska ledning? Utveckla gärna ditt svar. 

o Vilken roll spelar politisk ledning? Utveckla gärna ditt svar. 

o Vilka faktorer är viktiga att tänka på för en ledare i tider av större 

förändring? Nämn minst fem. 
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▪ Kan du rangordna dessa faktorer utifrån en skala mellan 1 – 5, 

där 5 är högst betyg(=viktigast).  

o Vilket förarbete bör göras inför ett större förändringsarbete?  

o Följande frågor rör ledarens roll gentemot personal vid större 

förändringsarbete. Vänligen ange verktyg/tillvägagångssätt samt 

eventuella exempel vid varje fråga. 

▪ Hur bör förestående förändringar presenteras 

• av ledaren/närmsta chef?  

• av högsta tjänstemannaledning?  

▪ Hur bör kontinuerlig dialog och kommunikation ske längst 

processens gång?   

▪ Hur hålls personalens motivation bäst uppe avseende 

förändringsarbetet?  

▪ Hur hålls personalens motivation bäst uppe för den löpande 

verksamheten - i syfte att bibehålla produktivitet och effektivitet i 

det löpande arbetet? På vilket sätt skiljer sig detta från normala 

arbetsförhållanden (under icke rådande förändringsarbete)?  

▪ Hur bör beslut förankras längst processens gång? 

▪ Hur kan eventuellt missnöje och motstånd bland personal 

hanteras?  

▪ Hur kan eventuella konflikter mellan anställda pga. 

förändringsoro hanteras?  

o Hur kan uppföljning och utvärdering efter avslutat arbete göras på bästa 

sätt? Hur sker återkoppling av uppkommet resultat till personal? 

o Om missnöje hos personal fortfarande kvarstår vid slutfört 

förändringsarbete - hur hanteras detta på bästa sätt? 

 

Beskriv slutligen i egna ordalag vad som utmärker en god ledare i tider av förändring. 

 

 


