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Titel 
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Bakgrund 

 

Vid organisatoriska förändringar är det vanligt att motstånd uppstår 

vilket kan leda till försämrad implementering av förändringen. 

Ledaren har här en viktig roll men det råder delade meningar kring 

hur motstånd bäst bör hanteras.  

 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för vad som 

påverkar ledarens val av metoder för att hantera motstånd mot 

förändring. Fokus ligger på ledarens inställning, orsaksförklaringar 

till förändringsmotstånd, metoder att hantera motståndet samt 

kontextens betydelse i förändringsprocessen. 

 

Metod 

 

Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ flerfallstudie med ett 

abduktivt förhållningssätt. Semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med fyra ledare och det empiriska materialet har 

analyserats genom innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Studien har visat att förändringens kontext är avgörande för val av 

metoder att hantera det motstånd som kan uppstå i en 

förändringsprocess. Underordnat kontexten hade inställningen en 

stor påverkan, bland annat i avseende på ledarens subjektiva 

tolkning av motstånd och hur motståndet uttrycktes.  

 

Nyckelord 
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Abstract 
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Resistance to change - What factors affect how the change 

leader chooses methods to manage resistance? 

 

Course Business Administration III- Organization, thesis. 15 credits, spring 
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Authors  Ida Clemensson Lindell, Patricia Åberg 

 

Supervisor  Carina Holmgren  
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Background 

 

Resistance is a common reaction during organizational change and 

may lead to unsuccessful change processes and implementations. 

The role of the change leader is important in the process but there 

are disagreements on how resistance best should be handled. 

 

Aim 

 

The aim of the study is to deepen the understanding of what factors 

affect the methods that the change leader chooses to use when 

managing resistance to change. Focus is on the change leaders’ 

attitude to resistance, underlying causes to resistance, methods to 

manage resistance, and the significance of the context.  

 

Method 

 

To reach the aim of the study, a qualitative multiple case study was 

conducted with an abductive approach. Semi structured interviews 

were performed with four change leaders and the interviews were 

analyzed through qualitative content analysis. 

 

Results 

 

The results show that contextual factors are decisive for what 

methods the change leader chooses when managing resistance to 

change.  The attitude to change is subordinated of the context but 

has an influence in the change leaders’ subjective interpretation of 

resistance and in what way the resistance was expressed.  
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Resistance to change, organizational change, leading change 
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1 Inledning 

I Inledningen tar vi upp bakgrunden till ämnet organisationsförändring, ledarens roll 

i förändringsprocessen och de svårigheter som finns i att framgångsrikt implementera 

en förändring. Detta mynnar ut i en problemdiskussion kring motstånd mot 

förändring och hur synsätten på motstånd och hantering av motstånd kan variera. Vi 

presenterar vidare uppsatsens syfte och problemformuleringar samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen och den teknologiska utvecklingen medför stora möjligheter för 

företagen idag att utvecklas och erbjuda värdeskapande lösningar på en marknad där 

varor, tjänster och arbetskraft i allt högre grad kan förflytta sig geografiskt. 

Konkurrensen är hård och för att klara sig på marknaden måste företag och 

organisationer utvecklas. Det är inte alltid tillräckligt med enbart en passiv 

anpassning till omgivningen, utan även större förändringar kan krävas (Normann 

2001). Anledningen till att större omställningar måste ske kan vara konsekvensen av 

interna eller externa faktorer, där de interna faktorerna ofta är ett resultat av externa 

påtryckningar på organisationen (Oakland & Tanner 2007). De externa faktorerna 

kan i sin tur vara relaterade till konkurrenter som pressar priser, nya lagar och regler, 

teknologisk utveckling eller kunder som efterfrågar nya produkter (Abrahamsson & 

Andersen 2005). De flesta företag och divisioner måste genomgå medelstora 

organisatoriska förändringar åtminstone en gång om året, och större förändringar var 

fjärde eller femte år (Kotter & Schlesinger 2008). 

 

En nyckelroll i förändringsprocessen har förändringsledaren som bland annat 

fungerar som projektledare för förändringsarbetet, och ansvarar för att det 

övergripande målet nås (Tonnquist 2012). Förändringsledaren kan även ha en roll i 

att identifiera och definiera den förändring som krävs (Oakland & Tanner 2007), för 

att sedan sätta riktningen för förändringen och säkerställa implementering.  Att 

ansvara för förändring kan därför sägas vara en av de viktigaste, men samtidigt 

svåraste uppgifterna i det organisatoriska ledarskapet. Att leda en sådan process 

kräver att medlemmarnas resurser sammanbinds och anpassas till den nya miljön, 

som ofta präglas av osäkerhet och motstånd (Yukl 2013). 
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Få organisatoriska förändringsprojekt är helt misslyckade, men få är helt 

framgångsrika. Ofta tar förändringarna längre tid än förväntat, de kan ha negativ 

påverkan på organisationens moral, de kostar ofta mycket i termer av både 

ekonomiska och tidsmässiga resurser, samt kan skapa känslomässig omvälvning 

(Kotter & Schlesinger 2008). Förändringar som sker inom ett element i 

organisationen kan också ha oönskade effekter på andra element genom att 

exempelvis människors beteende, motivation och samarbete påverkas negativt 

(Abrahamsson & Andersen 2005). När attityder till förändring är negativa kan detta 

ha stor inverkan på förändringsprojektets framgång (Klein 1996). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Anledningen till att organisationsförändringar ofta inte blir helt framgångsrika kan 

bero på många faktorer. Det är därför av yttersta vikt att ha de anställdas stöd i en 

förändringsprocess, men organisationer som genomgår förändring stöter ofta på 

motstånd från medarbetarna (Kotter & Schlesinger 2008). Ett av de vanligaste skälen 

till att organisationsförändringar inte blir helt framgångsrika beror just på motståndet 

från de människor som berörs av förändringen (Appelbaum et al. 1998). 

 

Synen på motstånd mot förändring och hur detta bäst bör hanteras varierar mycket. 

En vanlig inställning är att organisationen måste övervinna allt individuellt motstånd 

mot förändringen för att lyckas med implementeringen (Abrahamsson & Andersen 

2005). För att övervinna motståndet bör ledaren tidigt i processen undersöka vilka 

som motsätter sig förändringen, och genom kommunikation om förändringens 

fördelar öka acceptansen och förståelsen för denna (Aladwani 2001). Det finns dock 

forskning som kritiserar uppfattningen om att motstånd ska övervinnas, och som 

istället försöker lyfta fram hur det kan utnyttjas för en mer framgångsrik 

implementering (Dent & Goldberg 1999). Bland andra Ford och Ford (2008) belyser 

detta, och menar att man som ledare måste börja med att omvärdera sin egen 

inställning till vad motstånd är, för att bättre kunna förstå motståndet. De föreslår att 

man bör fråga sig varför man ser ett visst beteende som motstånd, och om man 

istället skulle kunna se på motståndet som återkoppling för att på så vis dra lärdomar 

kring hur förändringsprocessen skulle kunna förfinas. En del forskare menar även att 

en mer nyanserad bild av motstånd saknas där både för- och nackdelar belyses 

(Waddel och Sohal 1998). 
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Vad gäller hantering av motstånd finns det flertalet metoder som i olika grad tar 

hänsyn till de anställdas känslor och åsikter inför förändringen. Det rör sig om 

demokratiska metoder där de anställda får möjlighet att påverka förändringen, eller 

mer auktoritära metoder där inflytelsestrategier spelar en viktig roll för att övertyga 

de anställda (Yukl 2006). Olika ledarstilar kan även definieras i samband med dessa 

metoder där bland annat Jacobsen (2013), Yukl (2006) och Abrahamsson och 

Andersen (2005) gör en indelning mellan ledare som i högre grad handlar efter 

organisationens krav och de som lägger större vikt vid medarbetarnas synpunkter. 

 

Organisationer består av både en inre och en yttre kontext, där den inre är kopplad 

till egenskaper hos organisationen, och där den yttre utgörs av organisationens 

omgivning. Skillnader i avseende på struktur, maktförhållanden, värderingar och 

normer gör att det blir svårt att tala om organisationsförändringar i generella termer 

(Jacobsen 2013). Kontexten är således en faktor som påverkar graden och typen av 

förändringsmotstånd (Bakka et al. 2006), men även de metoder som används för att 

hantera motståndet. 

 

1.3 Syfte och Problemformulering 

Organisatoriska förändringar är vanliga och ledarnas roll vid förändring lyfts ofta 

fram som essentiell. Motstånd är i sin tur ett fenomen som det råder delade meningar 

om, inte minst i hanteringen av det. Hur förändringsprocesser genomförs, och med 

vilket resultat är därför ett viktigt tema i många organisationer, och som också kan 

tänkas vara avgörande för organisationens fortlevnad i allt hårdare konkurrens. Vi 

kommer därför att se närmare på organisatorisk förändring, och syftet med uppsatsen 

är att få en fördjupad förståelse för vad som påverkar ledarens val av metoder för att 

hantera det motstånd som kan uppstå vid organisationsförändringar. Detta syfte 

kommer vi uppfylla genom problemformuleringarna: 

 

 Vilken inställning har de olika ledarna till förändringsmotstånd och vilka 

orsaker tror de ligger bakom motståndet?  

 Vilka metoder har ledarna använt för att hantera motståndet? 

 Vilken betydelse har förändringens inre kontext haft för hur ledarna hanterat 

motståndet? 
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1.4  Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till att enbart fokusera på ledarens perspektiv, och 

perspektiv från övriga medarbetare kommer således att utelämnas. Vad gäller 

ämnesområdet i teoridelen kommer avgränsningar att göras genom att vi väljer att 

fördjupa oss i positiv kontra negativ syn på motstånd, demokratiskt kontra auktoritärt 

ledarskap och metoder för att hantera motstånd, teorier kring bakomliggande orsaker 

till motstånd samt den inre kontextens påverkan på de möjligheter och begränsningar 

förändringsledaren möter. Vi går därmed inte in djupare på andra faktorer som skulle 

kunna påverka, så som genus eller olika länders kulturella skillnader. Även den yttre 

kontextens påverkan på förändringen utelämnas i denna uppsats. Valet av dessa 

teorier har växt fram under uppsatsens process, bland annat baserat på vad som 

framkommit under den empiriska delen.  

 

I uppsatsen kommer begreppet ledare att användas synonymt med förändringsledare 

och då syfta till den roll ledaren haft som förändringsledare i en förändringsprocess. 

Vid användning av begreppet motstånd syftas det i denna uppsats specifikt till 

förändringsmotstånd. Både begreppen metod och strategi används, men strategi 

syftar mer specifikt till ett visst agerande, så som de olika inflytelsestrategierna, 

medan metod används generellt och som ett mer övergripande begrepp kring 

hanteringen av förändringsmotstånd.  

 

1.5 Disposition 

Kapitel ett tar upp bakgrunden till ämnet organisationsförändring med en 

problemdiskussion och presentation av syfte och problemformuleringar samt 

avgränsningar. I Kapitel två redovisas hur information inhämtats till uppsatsens 

teoretiska del. Kapitel tre innehåller teorier relevanta för uppsatsens 

problemformuleringar. Därefter presenteras i kapitel fyra de metoder som ligger till 

grund för insamling och analys av data. Kapitel fem redovisar det empiriska 

materialet i kondenserad form och i kapitel sex sker den analys av empirin som sedan 

leder in på kapitel sju, vilket innehåller en diskussion kring problemformuleringarna, 

uppsatsens slutsats samt förslag på vidare forskning. 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi sökte samt valde ut litteratur till det teoretiska 

ramverket, som sedan har fungerat som ett stöd för både empiri och analys. För att få 

en förståelse för ämnet organisationsförändring och motstånd i samband med det, var 

en noggrann genomgång av publicerad litteratur och vetenskapliga artiklar viktig 

redan i uppsatsens inledande fas. 

 

För att finna relevant information behövde vi gå igenom en stor mängd artiklar och 

böcker som inte innehöll information vi kunde använda oss av för våra 

problemformuleringar och som därför inte togs med i teorikapitlet, men som ändå 

gav oss ett bredare perspektiv och större kunskap inom ämnet. När vi funnit 

intressanta artiklar gick vi tillbaka till de referenser författarna använt sig av för att 

på så sätt hitta fler artiklar. Vi använde även funktionen i Google scholar som 

möjliggör att söka efter artiklar som i sin tur citerat en viss artikel, samt relaterade 

artiklar. 

 

Vi tittade även på artiklarnas årtal då vi sökte efter en bredd vad gäller artiklarnas 

publiceringsdatum för att inte bara få med exempelvis väldigt gamla studier. Artiklar 

som i hög grad var citerade av andra ansåg vi särskilt trovärdiga, men vi valde även 

att ha med studier som blivit citerade i mindre grad, i exempelvis de fall där ämnet vi 

sökte efter inte var lika utforskat och enbart var publicerat i mindre citerade artiklar. 

Vi har använt verk både från skandinaviska författare och från andra delar av 

världen. Här har vi således inte gjort någon avgränsning, däremot har de flesta verk 

vi använt oss av publicerats i västvärlden där kulturen kan anses lik den vi har i 

Sverige och där resultat från studier i högre grad kan anses överförbara till det 

arbetsklimat vi har här.  

 

Sökmotorer vi använde oss av var främst Google scholar för artiklar samt Libris 

bibliotekskatalog för att söka efter böcker. I Figur 1 presenteras de sökord som vi 

använde oss av för att hitta artiklar och böcker kopplade till vårt ämnesområde.  
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Figur 1. Sökord som använts i databaser där ord i vänstra kolumnen kombinerats 

med ord i högra kolumnen 
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3 Teori 

I detta kapitel kommer vi att visa på olika sätt att definiera begreppet 

förändringsmotstånd, olika synvinklar på hur begreppet kan uppfattas och tolkas, 

vilka orsaker som anses ligga bakom förändringsmotstånd, samt olika metoder för 

hantering av motstånd under förändringsprocesser. För att få en bred bild kring hur 

motstånd upplevs och hanteras har vi valt att fokusera på både individuella och 

kontextuella faktorer i förhållande till förändringsmotstånd och dess hantering. 

 

3.1 Begreppet motstånd 

Motstånd mot förändring innebär att målpersonen motsätter sig ett visst förslag eller 

en begäran (Yukl 2013). Begreppet förändringsmotstånd används flitigt både inom 

forskning om organisatorisk förändring och av praktiker (Oreg 2006), men det finns 

inte en definition av förändringsmotstånd som företeelse, utan många. Begreppet 

förändringsmotstånd diskuterades av Kurt Lewin redan på 40-talet, som menade att 

detta är en kraft som påverkar både anställda och ledning (Dent & Goldberg 1999). 

Motståndet kan således uppkomma var som helst i det organisatoriska systemet, och 

ses som den kraft som rör sig i riktning mot ett bibehållande av status quo (Lewin 

1947). 

 

Motstånd kan ur ett psykologiskt perspektiv ses som en reaktion, eller ett symptom 

på oro och stress inför en ny situation (Tavakoli 2010). Sådana teorier förespråkar 

ofta motstånd som en naturlig respons på allt som är nytt och främmande. Men 

forskning har visat att motstånd mot förändring inte alltid behöver förekomma, och 

att man därför inte kan dra slutsatsen att alla motsätter sig förändring på grund av 

naturliga psykologiska reaktioner (Tavakoli 2010).   

 

Andra förslag på definitionen av motstånd handlar om motstånd som ett försök att 

använda makt för att återställa upplevelse av orättvisa i maktrelationer (Folger & 

Skarlicki 1999), eller att motstånd är en funktion av både kognitiva, beteendemässiga 

och känslomässiga faktorer (Oreg 2006). Motstånd kan då ses som en 

multidimensionell attityd till förändring, som ofta också involverar en ambivalens 

kring förändringen där inte alltid beteende, tankar och känslor går i samma riktning. 

Detta gör förändringsmotstånd till en komplex företeelse, då en person kognitivt kan 
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ställa sig positiv till en förändring, men där känsloreaktionerna eller beteendet tyder 

på motstånd och omvänt (Piderit 2000).  

 

Svåra frågor blir då vem som ska ha rätten att avgöra om ett beteende bygger på 

motstånd mot förändring, och vem som har rätten att dra slutsatser kring syftet 

bakom ett visst beteende. Detta diskuteras av Hollander och Einwohner (2004) som 

menar att begreppet motstånd bör ses i ljuset av en uppdelning kring olika typer av 

motstånd och hur de olika typerna uppfattas av den som motsätter sig, den som är 

målet för motsättningen och den som observerar processen objektivt. Ford och Ford 

(2010) lägger också vikt vid spridningar om vad som uppfattas som motstånd utifrån 

ledares subjektiva tolkningar. Vad som tolkas som motstånd av en förändringsledare 

kan därför skilja sig markant från vilket beteende en annan förändringsledare 

uppfattar som motstånd. Människor kan reagera väldigt olika på förändring, en del 

välkomnar förändringen, andra motsätter sig passivt medan några försöker 

undergräva förändringen. Graden och typen av motstånd är också av betydelse för 

hur motståndet hanteras (Kotter & Schlesinger 2008). 

 

3.1.1 Kritik mot begreppet 

Många väljer att ställa sig kritiska till användning av begreppet förändringsmotstånd, 

då det inte behöver vara själva förändringen i sig som motsätts, utan andra faktorer 

runt omkring. Genom att man fortsätter att benämna motståndet som 

förändringsmotstånd kan det skapas felaktiga föreställningar hos ledare om 

begreppets innebörd, som också kan resultera i inadekvata strategier för hantering av 

motstånd (Dent & Goldberg 1999; Piderit 2000). Många menar också att 

förändringsmotstånd ofta definieras för smalt och att orsakerna bakom motståndet 

förenklas, vilket kan leda till en inskränkt bild av fenomenet. Genom att fokusera på 

exempelvis enbart psykologiska reaktioner på motstånd kan viktig kunskap gå 

förlorad om de kognitiva resonemangen, genom att man inte hänsyntar de tankar och 

reflektioner som genereras hos de som motsätter sig (Oreg 2006; Piderit 2000). 

 

3.2 Olika syn på motstånd- ett hinder eller en möjlighet 

Inom forskning har två olika riktningar inom förändringsmotstånd utstakats, där den 

ena tillnärmningen menar att motstånd är ett hinder för förändring som därför måste 

övervinnas, medan den andra tillnärmningen diskuterar motståndets fördelar och 
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vilken nytta detta har för att lyckas bättre med en omställningsprocess (Thomas & 

Hardy 2011; Tavakoli 2010). Att se på motstånd som något som påverkar en 

förändring negativt är den vanligaste tillnärmningen (Thomas & Hardy 2011), där 

motståndet med hjälp av olika strategier bekämpas. Motståndet beskrivs i detta fall 

ofta som en huvudorsak till varför organisationer misslyckas med implementering av 

förändring (Appelbaum et al. 1998). 

 

Motstånd kan också ses som en resurs i förändringsprocessen, och kan utifrån detta 

synsätt på ett fruktsamt sätt bidra till förändringen genom att fungera som en 

katalysator i kommunikationen av de problemområden som organisationen står inför. 

Motståndet skapar diskussioner, som i sin tur kan leda till ökad nyfikenhet och 

medvetenhet kring förändringen i ett tidigt skede. Vidare kan motstånd göra 

förändringsledaren uppmärksammad på brister i förändringen eller introducerad för 

alternativa lösningar eller förändringar (Ford & Ford 2009; Megginson & Perren 

1996; Waddel & Sohal 1998). Motstånd kan ur detta perspektiv också hjälpa ledaren 

att utvärdera förändringsprocessen och se var fler resurser behöver läggas på att till 

exempel skapa förståelse både för syftet med förändringen och hur den kommer att 

påverka en individs arbetssituation (Ford & Ford 2009; Waddel & Sohal 1998). 

 

3.3 Orsaker till motstånd 

Både synen på vad motstånd är, och hur det bör definieras skiljer sig åt, och så gör 

också de orsaker som anses vara grunden till att motstånd uppstår. I detta avsnitt 

kommer en uppdelning göras utifrån om synen på motstånd är att orsaken ligger hos 

individen som motsätter sig, eller om orsaken anses ligga utanför individen. Inom 

forskning anses motståndet ofta påverkas av antingen individen eller miljön runt 

individen, men det finns också teorier som kopplar samman individ och kontext 

(Oreg 2006). 

 

3.3.1 Individbaserade faktorer 

Bristande motivation har beskrivits som en orsak till förändringsmotstånd, men 

orsakerna till varför de anställda är omotiverade kan vara många (Coch & French 

1948; Appelbaum et al. 1998). En orsak till bristande motivation kan vara 

otillräckliga incitament, till exempel i form av belöningar. Anställda som tvingas 

delta i en förändring men som inte upplever att man göra några vinningar med 
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förändringen, kan då bli omotiverade och motsätta (Bakka et al. 2006; Appelbaum et 

al. 1998). 

 

Många väljer att förklara motstånd utifrån psykologiska faktorer (Dent & Goldberg 

1999). Förändringens fyra rum innebär att individen genomgår en reaktion på 

förändring i fyra faser, från ett ifrågasättande om varför man ska förändra och ett 

försvarande av det gamla, till en fas där man slutligen ger upp det gamla och sedan 

hamnar i den slutliga fasen präglad av nytt engagemang (Tonnquist 2012). Det finns 

många liknande modeller, som alla utgår från att en psykologisk reaktion sker hos 

individen, som innebär att det alltid finns ett motstånd och att detta motstånd måste 

bearbetas för att man ska kunna nå acceptans för förändringen (Huzell 2005). Att 

förklara motstånd utifrån olika försvarsmekanismer tillhör också den psykologiska 

inriktningen av begreppet, och här anses motståndet bero på omedvetna processer 

hos människan i form av exempelvis förnekelse och projicering (Bovey & Hede 

2001).  

 

Vanor och beteenden ses också som en förklaring till motstånd, som då anses vara 

djupt rotade och som individen ofta strävar efter att bibehålla, om inte motivationen 

för en förändring överväger viljan att sträva mot status quo (Sheth 1981). Ju starkare 

knytning individen har till en viss praxis, desto mer motstånd förväntas. En annan 

orsak till motstånd handlar om upplevda risker kopplade till förändringen. Oron för 

risker med förändring kan utgöras av upplevelse av bieffekter, oro för sin egen 

förmåga att prestera, eller oro för ekonomiska eller sociala konsekvenser. Ju större 

risken upplevs vara, desto mer motstånd kan förväntas i förändringsprocessen (Sheth 

1981; Yukl 2013; Dent & Goldberg 1999; Kotter & Schlesinger 2008). Kegan och 

Lahey (2001) talar om ett ”konkurrerande engagemang”, och menar att även om 

människor kan ha ett engagemang för en förändring så kan de omedvetet lägga 

energi på konkurrerande förpliktelser, som gör individen immun mot förändring. 

Dessa konkurrerande förpliktelser kan exempelvis handla om djupt rotade 

värderingar, eller av rädslor och oro för negativ påverkan på relationer. 

 

Individer anses också kunna motsätta sig förändring på grund av förändringen i sig, 

om de anser att förändringen är olämplig för organisationen, för kostbar, orättvis 

eller inte gagnar organisationens fortlevnad. Detta hänger då samman med individens 
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värderingar kring organisationen och förändringen (Yukl 2013; Kotter & Schlesinger 

2008; Ford & Ford 2009). Också tidigare individuella erfarenheter kan påverka, 

genom bland annat negativa upplevelser av förändringar (Cameron & Green 2012).  

 

3.3.2 Kontextuella faktorer 

Utöver individbaserade orsaker kan även kontextuella faktorer ligga bakom när det 

uppstår motstånd mot förändring. Man kan dela in olika typer av förändringar 

beroende på graden av påverkan på kärnverksamheten och huruvida förändringen är 

radikal eller handlar om mindre justeringar. Är förändringen radikal och påverkar 

kärnområdet, så som vid fusioner och sammanslagningar, ses ofta en hög 

konfliktnivå. Är förändringen däremot mindre omfattande och perifer, till exempel 

vid införandet av nya ordbehandlingsprogram som inte påverkar kärnverksamheten, 

antas konfliktnivån vara låg (Bakka et al. 2006). De kontextuella faktorerna kan 

också ge upphov till olika typer av motstånd, där exempelvis graden av jobbsäkerhet 

kan påverka det känslomässiga motståndet, där sociala influenser kan påverka det 

beteendemässiga motståndet, och där makt och status kan påverka de kognitiva 

aspekterna av motstånd (Oreg 2006). 

 

Strukturen är en kontextuell förklaring till förändringsmotstånd. Om inte strukturen 

inom en organisation verkar för förändringen kan motstånd uppstå, bland annat i 

avseende på ansvarsfördelning, maktstruktur, inflytande, och information (Prediscan 

& Bradutanu 2012; Folger & Skarlicki 1999). Jackson och Carter (2007) anser att 

organisatoriskt beteende i grunden handlar om att antingen använda makt eller att 

vara ett föremål för den, och de menar att motstånd finns i någon form i alla 

maktrelationer. Motstånd kan därför komma som en reaktion på maktutövande, och 

maktstrukturer i en organisation, och inte nödvändigtvis som ett motstånd mot 

förändringen i sig. Förändringsmotstånd kan genom maktperspektivet därför inte 

definieras utan att man samtidigt diskuterar maktförhållandena och dess påverkan på 

organisationen (Thomas & Hardy 2011).  

 

Mintzberg (2011) framlägger att det krävs att den som vill påverka måste inneha 

någon form av grundmakt i kombination med att en insats görs på ett politiskt 

skickligt sätt. Denna skicklighet innebär exempelvis att kunna använda sina resurser, 

sin information och sina tekniska färdigheter med hänsyn taget till andras känslor, 
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och att man har en förankring i vad som är realistiskt att genomföra. Utnyttjar man 

sin formella makt utan skicklighet riskerar man att skapa motstånd, som således 

försvårar genomförandet av det man önskar att uppnå.  

 

Många ser kulturen som en viktig del i en organisations utformning, som baseras på 

djupt rotade värderingar, genom latenta och till stor del omedvetna processer 

(Bradshaw & Boonstra 2004). När väl delade antaganden finns, överlever kulturen 

genom att dessa antaganden lärs ut till nya medlemmar i en socialiseringsprocess. 

Kultur medför en viss strukturell stabilitet i gruppen, och kan därför vara svår att 

förändra (Schein 2011; Kotter 2007). Det finns också samband mellan en 

organisations kultur och hur organisationens medlemmar förhåller sig till förändring 

(Rashid et al. 2003), och vilka värderingar som en kultur baseras på kan då få 

avgörande betydelse för en förändrings framgång. En organisation som varit igenom 

många misslyckade förändringar kan ha format en kontext med delade antaganden 

om att också nästa förändring kommer att misslyckas. Det omvända kan också gälla, 

och en organisation som varit väldigt framgångsrik, kan till exempel råka ut för att 

nya förändringar välkomnas alltför snabbt, och genomförs utan att vara tillräckligt 

genomtänkta och analyserade (Ford & Ford 2002). 

 

Förändringsledarens agerande och attityd kan också vara en orsak till motstånd 

(Prediscan & Bradutanu 2012; Ford & Ford 2008) och om ledaren tar utgångspunkt i 

att den kommer att utsättas för fenomenet förändringsmotstånd, så kommer den 

sannolikt att göra det. Ledare kanske inte uppfattar personalens agerande som 

motstånd även då det är just detta de försöker signalera, eller också saknar 

förändringsledaren kunskap och erfarenhet kring olika orsaker till motstånd. Detta 

kan medföra att inadekvata strategier tas till för att övervinna motståndet, som då kan 

resultera i ett ökat motstånd. Missförståelser kring förändringens betydelse och 

fördelar kan därför bero på bristande förtroende för förändringsledningen, och 

hanteringen av förändringsprocessen (Kotter & Schlesinger 2008). 

 

3.4 Metoder för hantering av motstånd 

En vanlig uppdelning kring ledarskap är att dela in det i demokratiskt kontra 

auktoritärt. Denna uppdelning ses också benämnt med andra dikotomier så som 

kontrollerande kontra delegerande ledarskap, eller produktionsorienterat kontra 
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konsultativt ledarskap (Svedberg 2012). Abrahamsson & Andersen (2005) delar in 

ledarstilar i medarbetarorienterad och uppgiftsorienterad medan Yukl (2006) delar in 

de två typerna av förändringsledarskap enligt organisationsinriktade handlingar och 

människoorienterade handlingar. Jacobsen (2013) menar att den ledarstil som i högre 

grad fokuserar på medarbetarna är demokratisk inriktad och utgår från att människor 

inom en organisation i grunden har gemensamma intressen, mål och 

verklighetsuppfattningar och viljan om involvering av de anställda finns. Den 

uppgiftsorienterade och organisationsinriktade ledarstilen kan kopplas till det 

auktoritära ledarskapet genom att det är viktigare för ledaren att uppnå resultat, än att 

fokusera på medarbetarnas medbestämmande och utveckling (Jacobsen 2013).  Inom 

det demokratiska respektive det auktoritära ledarskapet används olika metoder för att 

hantera exempelvis förändringsmotstånd, och dessa metoder kommer nu att 

presenteras. 

 

3.4.1 Det demokratiska ledarskapet och dess metoder 

Den demokratiske ledaren önskar att göra gruppmedlemmarna delaktiga i 

organisationens arbete, men önskar på samma gång att förmedla värderingar och mål 

som gruppen arbetar utifrån (Svedberg 2012). Förändringar ses som något som alla 

måste involveras i, ofta genom att förändringen genomförs decentraliserat och på ett 

operativt plan (Jacobsen 2013). Ledarskapet kan ses som demokratiskt när det 

bygger på grundläggande demokratiska förutsättningar i organisationen så som 

exempelvis självbestämmande, jämlikt deltagande och inkluderande (Weibler 2011), 

och där ledarens huvuduppgifter handlar om att fördela ansvar, bemyndiga, och 

stötta. Några demokratiska metoder som kan användas för att hantera motstånd mot 

förändring är deltagande och involvering, kommunikation, samt empowerment, 

lärande och stöd. Dessa kommer nedan att presenteras närmare. 

 

3.4.1.1 Deltagande och involvering  

Att få anställda att delta i förändringsprocessen är ett exempel på en demokratisk 

metod för hantering av motstånd, där medarbetarna får möjlighet att påverka de 

beslut som fattas. Det finns olika grad av deltagande i beslutsprocesser i det 

demokratiska ledarskapet, där beslut kan fattas efter att de anställda har konsulterats, 

som ett gemensamt beslut, eller som ett delegerande från ledaren där en grupp eller 

en individ får makt att själv fatta beslutet (Yukl 2013). För att deltagande ska fungera 
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optimalt måste anställda känna att de kan vara med och påverka beslut, och att de 

också kan ta beslut kring förslag som inte enbart kommer som ett färdigt paket, utan 

som istället utarbetats i grupp (Lines 2004). Deltagande kan på detta sätt leda till 

mindre motstånd mot förändring genom att det finns arenor i organisationen för 

diskussioner där anställda kan göra sig hörda. I dessa diskussioner kan motargument 

integreras i förändringsprocessen (Lines 2004), och detta blir på så vis ett sätt att 

förebygga motstånd genom att engagera och involvera de anställda (Jacobsen 2013).  

 

En viktig uppgift hos ledaren är därför att uppmuntra till deltagande (Yukl 2013). 

Detta kan göras genom att förslag beskrivs som preliminära och förhandlingsbara, att 

deltagarna får möjlighet att dela bekymringar, kritik och reflektioner, samt att ledaren 

lyssnar till och visar uppskattning gentemot motstridiga förslag, utan att inta en 

försvarsposition av egna tankar och idéer. Att skapa ett klimat för öppna diskussioner 

innebär också att ledare lär sig att läsa av människors beteende, och att de kan ställa 

frågor som gör att anställda vågar dela med sig (Jacobsen 2013). 

 

3.4.1.2 Kommunikation 

Kommunikation har en avgörande roll i det demokratiska ledarskapet och ledare 

måste i en förändringsprocess därför vara extra noga med att konsultera och 

kommunicera med de anställda, för att kunna säkra deltagarnas involvering i 

förändringen (Waddel & Sohal 1998; Weibler 2011). Kommunikation är viktigt för 

att öka medlemmarnas egen reflektion kring förändringen, genom att det samtalas 

och diskuteras runt den (Ford & Ford 2010), och kan därför också fungera som en 

katalysator för både positiva och negativa reaktioner. Ledare bör inte se motståndet 

som negativt och ska därför inte försöka undertrycka eller övervinna det, då det kan 

vara viktig feedback från de anställda om olika problem i förändringsprocessen eller 

förändringen i sig självt.  

 

3.4.1.3 Empowerment, lärande och stöd 

Empowerment är ett viktigt ledord för att öka deltagande, som innebär att personalen 

upplever att de har möjlighet och resurser att påverka sin arbetsroll och viktiga 

händelser i organisationen (Yukl 2013). Empowerment handlar bland annat om att 

styrka de anställda så att en upplevd maktlöshet byts ut mot en upplevelse av 

inflytande (Boonstra & Bradshaw 2004). Empowerment i ledarskapet kan därför 
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innebära påverkan på både organisationens struktur kring hur beslut delegeras, där 

makten inte enbart tillfaller de högsta i hierarkin, och på individen som måste 

uppleva att den har makt och resurser för att kunna fatta beslut och ta ansvar (Erstad 

1997). 

 

Lärande och stödjande är viktigt för att öka deltagande och empowerment, särskilt 

vid förändringar. Stödjande kan handla om att acceptera och hjälpa en individ att 

hantera personliga förluster och stress i förbindelse med förändringen. Det kan också 

innebära att motivera anställda genom att se varje individs roll i processen och stödja 

denne genom att inspirera och sprida engagemang och uppmuntran. Ett fokus på 

medarbetarna intas, där ledaren är fysiskt närvarande och där realistiska och 

individuella mål sätts upp för att få varje anställd att växa och utvecklas i sitt tempo 

(Yukl 2013; Jacobsen 2013; Erstad 1997). 

 

3.4.2 Det auktoritära ledarskapet och dess metoder  

En ledare som använder sig av auktoritärt ledarskap för att hantera motstånd strävar 

efter att tvinga igenom planerade förändringar trots det motstånd som finns, och 

denna typ av ledare bemöter motståndet när det uppstår (Jacobsen 2013). Auktoritärt 

ledarskap innebär även att ledaren inte tar någon större hänsyn till varför motståndet 

finns, då en plan för förändringen redan är utarbetad och det inte finns något 

utrymme för förändring av planerna (Jacobsen 2013). Auktoritärt ledarskap innebär 

dock inte att individen som berörs av denna typ av ledarskap inte har något val, då 

det är upp till var och en att välja att acceptera auktoritet eller inte (Abrahamsson & 

Andersen 2005). Metoder för att hantera förändringsmotstånd som kan kopplas till 

den auktoritära ledarstilen är inflytelsestrategier. Fugate (2012) menar att 

inflytelsestrategier är avgörande vid implementering av förändring, för att påverka 

individuell förändring och för att få resultat, och en ledares inverkan på de anställda 

kan påverka deras reaktion på förändring. Vad inflytelsestrategier är, och hur de 

används kommer nedan att presenteras närmare. 

 

3.4.2.1 Inflytelsestrategier 

Inflytelsestrategier är ett sätt att påverka genom att ledaren använder sin makt och 

auktoritet för att övertyga motståndare till ett stöd i förändringen. Inflytelse vid rätt 

tidpunkt och på rätt sätt kan minimera motstånd, eller åtminstone begränsa risken att 
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ett system helt fallerar (Bartos et al. 2011). Higgins et al. (2003) menar att trots att 

inflytelsestrategier har studerats mycket, så finns det lite samstämmighet över vilken 

rubricering som ska ges till varje strategi. En av de första som studerade 

inflytelsestrategier hos ledare var Kipnis (Kipnis et al. 1980). Han tog fram åtta 

inflytelsestrategier utifrån vad som från början var 370 olika former av beteenden 

(Bennebroek & Boonstra 1998). Yukl och Fable (1990) utvecklade sedan Kipnis 

strategier och dessa har använts i flera studier kring ledares inflytelsestrategier på 

olika nivåer och i olika situationer, bland annat vid organisationsförändringar 

(Bennebroek & Boonstra 1998; Bartos et al. 2011; Agboola & Salawu 2011; Higgins 

et al. 2003; Barbuto et al. 2007). Yukl (2003) har sammanfattat sina tidigare studier 

kring inflytelsestrategier och nedan presenteras en kort beskrivning av de tio 

strategier han tar upp: 

 

1. Rationell övertalning: En ledare som väljer denna strategi försöker påverka genom 

att använda logiska argument och bevis i syfte att visa att en förändring är 

genomförbar och relevant. 

 

2. Motivera genom att tilltala personliga ideal: Denna strategi går ut på att ledaren 

försöker övertyga och engagera en person som motsätter sig förändring genom att 

rikta sig mot personliga värden och ideal. Syftet är att få personen att känna 

tillfredsställelse genom att uppfylla ledarens önskemål. 

 

3. Konsultation: Med denna strategi inbjuds personen som motsätter sig förändringen 

till att delta i diskussioner om hur ett förslag kan förbättras, eller hur en förändring 

som det redan fattas beslutat om kan implementeras. 

 

4. Utbyte: Ledaren erbjuder personen som motsätter sig någonting som denne vill ha, 

i syfte att få stöd i ett förslag. Utbytet är ett sätt att öka fördelarna och göra det värt 

för en person att tillmötesgå en begäran. Fördelar i utbytet kan vara en 

löneförhöjning, befordran, tillgång till vissa resurser, information eller hjälp i andra 

uppgifter. 

 

5. Samarbete: Samarbete innebär ofta en gemensam insats för att genomföra en viss 

uppgift och där ledaren bidrar med resurser för att underlätta. Strategin skiljer sig 
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från utbyte genom att samarbetet involverar ett mer personligt utbyte av fördelar som 

i högre grad är relaterade till uppgiften. 

 

6. Informera: Information kan användas som inflytelsestrategi genom att ledaren 

förklarar hur en förändring kan gynna personen som individ. Till exempel genom att 

hjälpa till i karriären eller göra ett arbete mer intressant. 

 

7. Koalitionstaktiker: Strategin innebär att man får hjälp från andra för att påverka 

den person som motsätter sig en förändring. Koalitionstaktiker används ofta i 

kombination med en eller flera andra strategier. Till exempel kan ledaren vid ett 

möte ha med sig stöd av en tredje part och försöka övertyga den som motsätter sig. 

 

8. Personlig vädjan: Detta är ett sätt för ledaren att påverka en person som motsätter 

sig genom att till exempel be denna att gå med på en förändring eller göra en tjänst i 

egenskap av vän eller av lojalitet. 

 

9. Inställsamhet: En ledare som är inställsam försöker få inflytande genom att 

använda sig av komplimanger, tjänster och bete sig vänskapligt mot personen som 

motsätter sig för att få denna att acceptera en förändring. Denna strategi kan dock 

anses manipulativ. 

 

10. Påtryckningar: Påtryckningsstrategier inkluderar hot, varningar och upprepade 

krav. Strategin kan dock ha allvarliga konsekvenser och leder sällan till engagemang. 

 

3.5 Kontextens betydelse för hantering av motstånd 

Utöver ledarstilen kan förändringens kontext påverka huruvida en ledare väljer 

demokratiska eller auktoritära metoder för att hantera motstånd. Förändringar som 

genomförs inom organisationer kan se mycket olika ut trots att organisationerna 

liknar varandra, och organisatorisk förändring kan därför inte ses som något 

enhetligt. Typ av förändring samt förändringens omfattning har stor betydelse och 

medför konsekvenser för val av förändringsstrategi (Jacobsen 2013). Vidare kommer 

förändringens kontext att behandlas, samt kontextens specifika påverkan på de 

demokratiska respektive de auktoritära metoderna.  
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3.5.1 Förändringens kontext 

Den inre och yttre kontext som en organisation består av innebär både begränsningar 

och möjligheter för hur en förändring kan äga rum (Jacobsen 2013). Den inre 

kontexten utgörs bland annat av organisationens resurser i form av ekonomi, expertis 

och teknologi. Hur mycket resurser en organisation har kan både motverka och 

främja förändring beroende på hur de används, men ett visst överskott skapar ofta 

utrymme och möjligheter för en organisation att förändras (Jacobsen 2013). Kultur, 

struktur, maktförhållanden, teknologi och historia är andra inre kontextuella faktorer 

som påverkar en organisations förändringsförmåga (Jacobsen 2013), och olika 

kontexter kräver därför att förändringsaktörer måste kunna anpassa 

förändringsprocessen och förändringsledarskapet till kontexten (Jacobsen 2013).  

Också Cameron och Green (2012) belyser vikten av att ledare riktar uppmärksamhet 

mot både individ och kontext för att uppnå positiva reaktioner på förändring, där 

exempelvis både individens och organisationens historia, samt förändringens natur 

och konsekvenser bör tas med i bedömningen.  

 

3.5.2 Kontextens betydelse för valet av auktoritära eller demokratiska metoder 

Inom teorier om situationsanpassat ledarskap framhävs vikten av anpassning till de 

anställdas mognad i förhållande till förmåga och självtillit i utförandet av uppgifter. 

Ju lägre mognaden är, desto mer uppgiftsorienterad bör ledaren vara, medan ledaren 

bör fokusera på större andel relationsorienterat beteende ju högre mognaden är. 

Ledaren bör vara mer stöttande och övervakande för dem med lägre mognad, och 

mer delegerande gentemot dem med högre mognad, och anpassar därigenom 

ledarskapsmetoderna efter situation (Yukl 2013). 

 

Eriksson-Zetterquist et al. (2012) betonar ledarskapet i förhållande till det sociala 

sammanhanget, och vikten av en ledares förmåga att anpassa sig till en rad olika 

situationer. Genom denna syn finns det inte en ledarstil som bör föredras, och det 

finns därigenom inte en idealledartyp (Svedberg 2012). Ledarens förmåga att vara 

lyhörd inför varje enskild situation och gentemot förändringar i den sociala miljön är 

de viktiga påverkande faktorerna för framgången i ledarskapet, och också avgörande 

för hur uppgiftsorienterad respektive relationsorienterad ledaren bör vara i olika 

situationer (Svedberg 2012). 
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3.5.3 Kontextens påverkan på val av auktoritära metoder 

Kontextuella faktorer och individuella skillnader avgör vilka inflytelsestrategier en 

ledare väljer att använda och hur framgångsrika de blir. Sådana faktorer inkluderar 

bland annat graden av motstånd, den grad av makt som de inblandade har i 

förhållande till varandra, i vilken riktning man önskar påverka och vad som står på 

spel (Kotter & Schlesinger 2008; Falbe & Yukl 1992). I en undersökning av nio olika 

inflytelsestrategier fann Falbe och Yukl (1992) att olika strategier gav olika resultat, 

samt att vissa var mer effektiva än andra. I en studie av Bennebroek och Boonstra 

(1998) framkom att de tre mest använda inflytelsetaktikerna under förändring, och de 

som var mest effektiva för att skapa engagemang, var rationell övertalning, 

motivation genom att tilltala personliga ideal samt konsultation.  

 

Framgången av de inflytelsestrategier som ledaren använt påverkas av flera faktorer, 

bland annat av relationen mellan den anställde och ledaren (Furst & Cable 2008). 

Bruins (1999) diskuterar Kipnis (1976) ”Power Act Model” som föreslår att vilken 

typ av inflytelsestrategi som används beror på de egenskaper som påverkar 

situationen. Dessa egenskaper är de resurser och den makt som individen har tillgång 

till, individens benägenhet att faktiskt använda sin maktbas samt graden av motstånd 

som kan förväntas från målpersonen vid försök till påverkan. Makt, resurser, 

motståndets karaktär och vad ledaren önskar uppnå kan därför ses som viktiga 

kontextuella faktorer som påverkar valet av auktoritära metoder.  

 

3.5.4 Kontextens påverkan på val av demokratiska metoder 

Informations- och kommunikationslinjerna inom organisationen har stor påverkan 

för möjligheten att bedriva det demokratiska ledarskapet, då deltagande i 

beslutsfattande förutsätter att alla är insatta och förstår den information som finns om 

exempelvis strategi, vision och ekonomi. Ju mer öppen ledningen är med den här 

typen av information, och ju mer man satsar på lärande inom relevanta områden för 

att öka förståelsen av informationen, desto bättre utgångspunkt har man för att kunna 

välja demokratiska metoder (Yukl 2013). 

 

Att öka deltagande och de anställdas upplevelse av empowerment handlar därför i 

stor grad om att tillrättalägga strukturen i organisationen, med en så decentraliserad 

maktfördelning som möjligt, med fokus på flexibilitet och lärande som viktiga 
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faktorer i värdegrunden (Yukl 2013; Jacobsen 2013). Personalen måste ha den 

kompetens som krävs och högsta ledningen bör prioritera deltagande, och satsa på de 

anställdas utveckling och möjlighet för detta (Yukl 2013). Maktfördelning och 

deltagande i beslutsprocesser, kompetens, information och kommunikation är därför 

viktiga kontextuella påverkande faktorer på det demokratiska ledarskapet, och 

möjligheten för att kunna använda demokratiska metoder.   

 

3.6 Teoretisk syntes 

I Figur 2 visas en sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk och hur det är 

kopplat till respektive problemformulering.  

 

 

 

Figur 2. En sammanfattning av den teori som utgör uppsatsens teoretiska ramverk 

 

Teorikapitlets inledande delar tog upp olika definitioner av begreppet 

förändringsmotstånd, samt synen på huruvida motstånd är något som ska övervinnas 

eller användas. Också de bakomliggande orsakerna till motstånd presenterades 
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utifrån om orsaken anses ligga hos individen som motsätter sig eller i den kontext 

som motståndet uppkommer i. Detta utgör vår teori kring problemformuleringen som 

har att göra med vilken inställning de olika ledarna har till förändringsmotstånd. 

 

Teorikapitlets senare del redogjorde för hur motstånd kan hanteras utifrån antingen 

demokratiska eller auktoritära metoder, där kontextens påverkan på valet av metoder 

belystes. Denna del av det teoretiska ramverket utgör grunden för vår kategorisering 

och analys av problemformuleringarna som har att göra med vilka metoder ledarna 

har valt för att hantera motståndet i de aktuella förändringarna, samt hur dessa val 

påverkades av förändringens inre kontext.  
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4 Metod 

I metodkapitlet presenterar vi motiveringar av uppsatsens vetenskapliga perspektiv 

och förhållningssätt, samt val av forskningsstrategi och design. Uppsatsen bygger på 

en kvalitativ flerfallstudie och för att besvara våra problemformuleringar har vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer. De metoder som använts för insamling 

och analys av empiriskt material beskrivs och så också kvalitet, metodkritik samt 

forskningsetik. 

 

4.1 Vetenskapligt perspektiv 

Uppsatsens epistemologiska ståndpunkt är ett tolkningsperspektiv, vilket innebär en 

önskan att förstå beteenden snarare än att förklara dem, samt en tyngd på kontexten 

(Bryman & Bell 2013). Ett tolkningsperspektiv faller sig naturligt för denna studie då 

vi önskar få en förståelse för ledarens inställning till motstånd samt val av metoder 

att hantera motstånd snarare än att kunna förklara dem med generella regler. 

Uppsatsens ontologiska inriktning är konstruktionistisk då vi tror att kontexten har 

betydelse för de sociala handlingar som utförs inom en organisation. Kontexten i 

denna studie utgörs av de olika organisationerna samt de specifika förändringar som 

organisationerna genomgått. 

 

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Ett abduktivt förhållningssätt ligger till grund för relationen mellan teori och empiri i 

uppsatsen, och vi anser detta förhållningssätt vara mest lämpligt för uppsatsens 

flerfallstudie. Med abduktion avses att man låter empiriska fakta utgöra grunden för 

tolkning, men med stöd i teori för förståelse och upptäckt av mönster (Alvesson & 

Sköldberg 1994). Användningen av ett abduktivt förhållningssätt i denna studie 

underlättade vid förberedelsen av en intervjuguide, då en teoretisk grund var 

nödvändig för att kunna täcka in de områden som var intressanta för studien. Teorin 

var även viktig i analysen för att få ut så mycket som möjligt av informationen från 

intervjuerna. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att man med ett abduktivt 

förhållningssätt kan kombinera empiriska fakta med teori från litteraturen för att få 

inspiration och finna mönster. 
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4.3 Forskningsstrategi 

Uppsatsen genomfördes som en kvalitativ studie vilket enligt Alvesson och 

Sköldberg (1994) innebär fokus på en mångtydig empiri, öppenhet och en 

utgångspunkt i den studerade personens perspektiv. Att genomföra en kvalitativ 

undersökning lämpade sig därför för denna uppsats då vi ville se problemet utifrån 

respektive ledares synvinkel, samt belysa komplexiteten i ämnet och få en förståelse 

för ledarnas inställning till motstånd och hur motståndet hanterats. Vi ville även vara 

öppna för att ändra riktning under processens gång om nya intressanta 

utgångspunkter dök upp som vi inte hade tänkt på i uppsatsens inledande fas. För att 

kunna tolka och analysera empiriska data krävdes därför en metod som inte var för 

låst i sitt teoretiska ramverk utan öppen för nya sätt att se på problemet, varpå 

kvalitativ metod ansågs lämplig. Bryman och Bell (2005) menar att just flexibiliteten 

och en brist på struktur är viktigt när man vill förstå beteenden och se verkligheten ur 

den studerade personens perspektiv. Vi har i denna uppsats inte sökt efter några 

generaliserbara förklaringar till beteenden, utan strävar efter att studera varje 

specifikt fall i dess kontext. 

 

4.4 Forskningsdesign 

Uppsatsens empiriska del är en flerfallstudie där ledare från fyra olika organisationer 

var och en representerar ett fall. Bryman och Bell (2013) lyfter fram användningen 

av en flerfallstudie när forskaren vill få en bättre förståelse för en viss social 

företeelse utifrån två eller fler motsatta eller olikartade fall eller situationer.  Vilken 

organisation och typ av förändring som ledaren hanterat utgör i denna studie 

kontextuella faktorer som beskrivs, men studien har enbart samlat in empiriskt 

material sett från ledarens perspektiv.  

 

Att genomföra studien som en flerfallstudie lämpade sig då vi ville kunna se 

eventuella skillnader och likheter mellan olika ledares syn på motstånd samt metoder 

att hantera motståndet. Eftersom vi inte kunde känna till de olika ledarnas synsätt 

eller valda metoder i förväg syftar studien inte till att täcka in alla tänkbara utfall av 

de teoretiska möjligheterna. Yin (2007) menar att det är forskningsfrågan som är 

avgörande för val av forskningsstrategi och att frågor som berör ”hur” och ”varför” 

ofta passar en fallstudiedesign. Denna typ av frågor ansåg vi stämde överens med 

studiens syfte och problemformuleringar. En fallstudiedesign lämpade sig även för 
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denna studie då Yin (2007) menar att teoriutveckling är en viktig del i denna design, 

vilket vi tagit hänsyn till genom uppsatsens abduktiva förhållningssätt. 

 

4.5 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

4.5.1 Urval 

Vi har i den empiriska undersökningen strävat efter en bredd i de fall vi valt ut med 

avseende på vilken typ av organisation ledaren kommer ifrån och vilken typ av 

förändring som genomförts. Detta gjorde vi för att öka möjligheterna att få med olika 

synsätt på motstånd och metoder att hantera motstånd i en förändringsprocess. Fallen 

valdes ut från större organisationer som genomgått betydande förändringar, och 

avgränsningen i urval låg endast i dessa faktorer, då mindre organisationer och 

förändringar utelämnades. Anledningen till detta var att mer omfattande förändringar 

ofta resulterar i mer motstånd (Bakka et al. 2006), och att vi därför skulle få mer 

utfyllande svar utifrån uppsatsens syfte. När urvalet gjordes kontaktade vi personer 

som haft rollen som ledare i en förändringsprocess i en organisation och frågade om 

de ville ställa upp på en intervju. Vi började med att kontakta organisationer i vår 

närhet som vi kände till sedan tidigare och där vi visste att större förändringar hade 

genomförts. Både norska och svenska organisationer och förändringsledare fanns 

med i urvalet, dock menar vi att detta inte bör ha påverkat studien då de teorier som 

använts härrör från flertalet västerländska länder och därför borde vara applicerbara 

på Sverige likväl som Norge. Vi trodde att det kunde vara svårt att finna personer 

som skulle vara villiga att ställa upp på intervju, men detta visade sig inte vara något 

problem då alla tillfrågade lät sig intervjuas.  

 

4.5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Skillnaden mellan ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer ligger i att den 

ostrukturerade intervjun är mer öppen, intervjuguiden har mindre betydelse och 

kanske ställer man bara en fråga för att sedan låta den intervjuade prata helt fritt. En 

semi-strukturerad intervju utförs med en intervjuguide med vissa teman som bör tas 

upp under intervjun, men där en frihet ändå finns för personen som intervjuas att 

svara fritt. Frågorna följer ofta en viss ordningsföljd (Bryman & Bell 2005). Med de 

ledare som valts ut som fall utfördes intervjuer i semistrukturerad form, och dessa 

intervjuer utgör uppsatsens empiriska material samt är grunden för analys. Genom 

semistrukturerade intervjuer kunde vi säkerställa att vi täckte in de teman som var 
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relevanta för att få svar på våra problemformuleringar. Vid genomförande av 

flerfallstudier är det fördelaktigt med semistrukturerade intervjuer för att kunna 

jämföra de olika fallen (Bryman & Bell 2005). Att samla in det empiriska materialet 

genom semistrukturerade intervjuer möjliggjorde även för oss att behålla en viss 

flexibilitet genom att den intervjuade personen kunde prata fritt kring frågorna. Vi 

hade även möjligheten att ställa följdfrågor och detta påpekar Bell (2000) är en fördel 

med intervjuer. 

 

Eftersom vi var två personer som genomförde intervjuer på olika håll var 

semistrukturerade intervjuer även ett sätt att säkerställa att båda parter täckte in 

samma områden, vilket minskade graden av skevhet i studien. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är semistrukturerade intervjuer fördelaktigt om det är flera forskare 

inblandade för att säkerställa ett minimum av jämförbarhet i intervjuandet. Metoden 

är också lämplig i avseende på omfattningen av data, då förutbestämda teman 

underlättar för vidare analys. 

 

4.5.3 Genomförande 

Vid utformningen av intervjuguiden (se Bilaga 1) skapade vi övergripande teman 

baserat på uppsatsens problemformuleringar och det teoretiska ramverket. Under 

varje tema formulerades därefter mer specifika frågor som vi ansåg passa in under 

respektive tema och som även bidrog till att kunna ge oss svar på 

problemformuleringarna. Vi var noga med att utforma frågorna på ett sådant sätt att 

inga värderingar lades i dem och för att i möjligaste mån undvika att skapa ledande 

frågor. Alla de intervjuade ledarna accepterade att vi spelade in vad som sades under 

intervjuerna, vilket var en stor fördel då vi vid analysen kunde kontrollera vad som 

sagts. Vi behövde då inte föra anteckningar under själva intervjun, något som enligt 

Bryman och Bell (2013) kan vara distraherande. För att öka möjligheten till helt 

ärliga svar på frågor som kan tänkas vara mer känsliga beslutade vi oss för att låta 

varje fall och organisation vara helt anonym. 

 

Alla intervjuer ägde rum under ett par veckor och skedde genom personliga möten 

antingen på de intervjuade personernas kontor eller i hemmamiljö. Personliga möten 

kan vara en fördel jämfört med telefonintervju om det rör sig om längre intervjuer, då 

fokus och intresse för själva intervjun lättare upprätthålls (Bryman & Bell 2013).   Vi 
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hade beräknat att varje intervju skulle ta ungefär en timme, men de tog allt från drygt 

en halvtimme till en och en halv timme. Att följa intervjuguiden upplevde vi båda 

som ganska svårt då ordningen på frågorna ändrades under intervjuerna beroende på 

svaren som gavs. Ofta ställdes flera följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden 

för att följa upp frågor eller få fördjupade svar. Under en av intervjuerna ringde den 

intervjuades telefon vid fyra tillfällen, något som dock inte uppfattades som att det 

störde intervjun. 

 

4.6 Analys och sammanställning av data 

Innehållsanalys är en metod som ofta används i kvantitativa studier men som även 

kan användas för att analysera data från intervjuer i kvalitativa studier (Schilling 

2006; Zhang & Wildemuth 2009). Schilling (2006) beskriver fem olika steg i en 

innehållsanalys som kan anpassas och kombineras beroende på forskningens syfte 

(se Figur 3). Vidare poängterar Schilling (2006) att man kan kombinera olika steg i 

innehållsanalysen och att vissa steg kan undvikas beroende på vad man vill ha ut av 

intervjun. Även Zhang och Wildemuth (2009) menar att de olika stegen i en 

innehållsanalys kan vara mer eller mindre flexibla och standardiserade.  En kvalitativ 

innehållsanalys avslöjar mönster, teman och kategorier som är viktiga för att 

beskriva en social verklighet. I vår analys har vi utgått från Schillings (2006) steg i 

en kvalitativ innehållsanalys, men anpassat stegen efter våra behov och därmed 

uteslutit eller sammanfogat vissa steg: 

 

 

Figur 3. De olika stegen i en innehållsanalys av kvalitativ data (Schilling 2006 s. 29) 
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Steg 1 innebär att man transkriberar inspelat material till text. I vår innehållsanalys 

resulterade varje intervju i ca 10 sidor text. Vi valde att inte transkribera intervjuerna 

ordagrant, men vi tog med allt av betydelse för vårt syfte och våra 

problemformuleringar. 

 

Steg 2 innebär att man går från rådata till kondenserad text. I detta steg bör man 

bland annat beskriva omständigheter kring intervjun, så som när, var hur den skedde 

och om det fanns störningar. Analysenheter bör bestämmas, vilket kan vara ett enda 

ord eller en till flera meningar. Här menar Zhang och Wildermuth (2009) att man i 

kvalitativa studier ofta väljer teman som analysenheter, där exempelvis ”motstånd” 

kan utgöra ett tema. I våra intervjuer placerades de kondenserade svaren således 

under de huvudrubriker från intervjuguiden där de passade bäst in och detta 

motsvarade våra analysenheter. Vidare bör man bestämma sig för om man ska 

analysera intervju för intervju eller fråga för fråga. Vi valde att analysera intervjuerna 

var för sig. I detta steg minskade vi innehållet i varje intervju från 10 sidor till tre 

sidor där vi tog bort all överflödig information som inte var relevant för vårt syfte. 

 

Steg 3 innebär att man går från kondenserat protokoll till ett preliminärt 

kategoriseringssystem där det som sagts under intervjun kopplas till någon av de 

dimensioner man förbestämt. I detta steg gick vi från empirikapitlet till analyskapitlet 

där vi valde att bryta ned de tidigare kategorierna från empirin och ge dem mer 

definierade underrubriker som hängde samman med teorin. Dessa underrubriker 

utgjordes av: 1) Vilken inställning har ledaren till förändringsmotstånd, 2) Metoder 

att hantera motståndet, 3) Vad tror ledaren är de bakomliggande orsakerna till 

motstånd och 4) Vad har påverkat val av metoder att hantera motståndet. 

 

Steg 4 innebär att man går från preliminära kategorier till kodade protokoll. De valda 

kategorierna i detta steg bör reflektera syftet med forskningen, vara uttömmande 

samt ömsesidigt uteslutande. Detta steg uteslöts till viss del då vi menar att det 

underlag vi hade från steg tre gjorde att vi kunde gå direkt till steg fem. Vi valde 

således att inte bryta ned intervjuerna ytterligare. 

 

Steg 5 är den slutliga analysen och tolkningen som Schilling (2006) menar beror av 

forskningsfrågorna. Här jämförde vi de olika fallen med varandra och gentemot det 
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teoretiska ramverket för att finna överensstämmelser, kopplingar och olikheter. 

Rivaliserande förklaringar beaktades i den mån vi har kunskap om alternativa teorier. 

Slutsatser har dragits baserat på vad som framkommit under denna analys. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Att uppnå en hög grad av validitet och reliabilitet i en studie av mindre omfattning så 

som denna är en svårighet, men kvalitetskriterier som kan tillämpas vid användning av 

fallstudiedesign är begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt reliabilitet (Yin 

2007). 

 

4.7.1 Validitet 

I uppsatsens empiriska del kunde en viss begreppsvaliditet uppnås genom att vi valde 

att göra en flerfallstudie, vilket innebar att flera empiriska källor tagits med i 

analysen och jämförts för att få svar på problemformuleringarna. De intervjuade 

personerna fick vid intresse läsa igenom materialet och uppsatsens process 

granskades av en handledare. Ovanstående aspekter är sådana som enligt Yin (2007) 

kan öka begreppsvaliditeten. 

 

Vad gäller den interna validiteten har en stor mängd artiklar och litteratur bearbetats i 

uppsatsens teoretiska del. Detta för att få en bred bild av ämnet och minska risken att 

viktiga synvinklar förbises. Enligt Yin (2007) kan intern validitet uppnås genom att 

man vid analys av data funderar på om den slutsats man dragit är korrekt och om 

man tagit i beaktning alla rivaliserande förklaringar och möjligheter. Rivaliserande 

förklaringar har därför undersökts i den mån det varit möjligt inom studiens 

tidsramar. Dock är det svårt att veta om alla rivaliserande förklaringar och andra 

möjliga tolkningar tagits i beaktning då detta är ett relativt nytt ämnesområde för oss. 

 

Uppsatsens externa validitet handlar om huruvida teoretiska generaliseringar kan 

göras baserat på empirin. Detta uppnår man bland annat genom att använda sig av 

teorier i sin forskningsdesign (Yin 2007). Analysen av empiriska data gjordes 

gentemot det teoretiska ramverket och ett abduktivt förhållningssätt mellan teori och 

empiri har använts. Detta kan anses ge studien ett visst mått av extern validitet. 
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4.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett kvalitetsmått inom samhällsvetenskaplig forskning som syftar till 

om undersökningens resultat skulle bli detsamma om den gjordes på nytt, eller om 

resultaten påverkats av slumpen och tillfälliga betingelser som gör att den inte kan ge 

samma resultat två gånger (Bryman & Bell 2005). Studiens reliabilitet är svår att 

bedöma då fallen är unika och därför inte ger resultat som kan generaliseras till alla 

organisationsförändringar. Sannolikt har många slumpmässiga faktorer påverkat 

utfallen vid genomförandet av intervjuerna. Detta är svårt att påverka då man som 

forskare inte alltid är medveten om den inverkan man har på intervjuerna eller vid 

analys av data. Att vi var två personer som genomförde intervjuerna kan anses ha 

minskat studiens reliabilitet då detta kan ha skapat en bias gällande till exempel hur 

frågorna ställdes. Däremot har alla processens steg dokumenterats under hela vägen 

från litteratursökning till den empiriska undersökningen och analys samt tolkning av 

intervjuerna. Detta kan anses öka studiens reliabilitet då reliabilitet handlar om att 

minimera fel och skevheter i en undersökning, vilket inom fallstudiedesign kan göras 

genom att man noggrant dokumenterar det tillvägagångssätt man använt (Yin 2007). 

 

4.8 Metodkritik 

I den genomförda studien finns det flera moment där vi som forskare kan ha fört med 

oss skevheter. Då vi saknade djupare kunskap om ämnet innan studien genomfördes 

har de artiklar och teorier vi funnit kring motstånd mot förändring haft en stor roll i 

hur vi valt att utforma frågorna till intervjuguiden. Även tidigare förutfattade 

meningar kan ha påverkat vilka teorier vi valt att belysa samt hur intervjufrågorna 

utformades. Huruvida våra problemformuleringar bäst besvarades genom en 

flerfallstudie, eller om någon annan metod passat bättre är svårt att avgöra. Ett 

alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara en fallstudie med ett specifikt fall där 

både ledare och anställda intervjuats, dock hade en sådan metod inte passat 

uppsatsens problemformuleringar. En större enkätstudie riktad till personer som haft 

rollen som förändringsledare i någon organisationsförändring hade också kunnat 

göras, men detta hade påverkat studiens syfte och en sådan kvantitativ studie hade 

snarare syftat till att hitta generaliserbara förklaringar till varför ledare väljer vissa 

metoder, än att få en djupare förståelse. 
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De resultat som denna studie kommit fram till är säkerligen i någon mån påverkade 

av oss som forskare, samt det faktum att vi varit två personer som genomfört 

intervjuerna. Att vara två personer i denna typ av studie kan medföra fördelar genom 

att vi granskar varandras resultat, men även nackdelar genom att det blir en större 

skevhet i intervjuerna. 

 

Att vi enbart intervjuade ledare kan vara en brist i denna studie då ledaren vid 

intervjun kan välja vilka metoder denne lägger betoning på. Då det inte är särskilt 

sannolikt att en ledare öppet medger att denne använt exempelvis manipulation eller 

press för att övervinna motstånd, kan man genom att bara utgå från ledarens 

perspektiv gå miste om data kring de metoder som användes. Att intervjua anställda 

hade därför varit ett sätt att få information kring metoder som inte anses lika 

accepterade. 

 

4.9 Etik 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det av stor vikt att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna i den undersökning man gör. Då kvalitativa intervjuer genomfördes i 

denna studie fanns det flera etiska rättningslinjer att arbeta efter. Som utgångspunkt 

användes de etiska riktlinjer som beskrivs av Bryman och Bell (2013).  

 

4.9.1 Samtycke, anonymitet, falska förespeglingar och datahantering 

Ingen datainsamling gjordes utan samtycke från deltagarna. Vi informerade innan 

intervjuerna om undersökningens syfte och om möjligheten att avbryta sitt 

deltagande i studien oavsett var i processen vi befann oss. Genom att informera om 

undersökningens syfte undvek vi falska förespeglingar, då vi intog en ärlig och 

öppen hållning i relationen till deltagarna. Vi informerade också om att det var 

möjligt att avstå att svara på frågor som deltagaren inte önskade att svara på. Vidare 

bad vi om tillåtelse att spela in intervjuerna, och informerade om att materialet skulle 

raderas när uppsatsen färdigställts. De enda som har haft tillgång till 

intervjumaterialet är författarna, och all information har behandlas som konfidentiell 

och har därför anonymiserats. Deltagarna har fått vara anonyma, likaså 

organisationen i vilken förändringen ägt rum.  Vi erbjöd också möjligheten för 

deltagarna att läsa uppsatsen innan den läggs fram för examination. Vi har beskrivit 

vilken typ av organisation och vilken typ av förändring som genomförts, men vi har 
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inte förmedlat detaljer som kan avslöja vilken organisation det skulle gälla. Då 

organisationsförändring är ett vanligt förekommande fenomen menar vi att det inte 

varit ett problem att bevara anonymitet, då läsaren inte har möjlighet att härleda 

resultaten till en viss organisation. 

 

4.9.2 Intrång i privatlivet, skada för deltagarnas del eller miljö och samhälle 

Vi menar att forskare har ett viktigt ansvar när det kommer till forskningens 

påverkan på deltagare, samhälle och miljö, och har därför reflekterat kring vår 

undersökning utifrån dessa punkter. Vi har inte ställt frågor som rör deltagarnas 

privatliv, ej heller frågor som behandlar politiska eller religiösa ställningstaganden. 

Vi menar heller inte att undersökningen har inneburit risk för skada, varken psykiskt 

eller fysiskt för deltagarnas del. Vi anser inte heller att denna uppsats påverkat 

varken miljö eller samhälle negativt. Detta gäller både för undersökningsprocessen 

och för de resultat den genererat. Vi vill också framhäva nyttan för deltagarna i 

undersökningen, som genom denna dels fått möjlighet att dela med sig av viktig 

kunskap som kan bidra till ökad förståelse för ledares hantering av motstånd, och 

dels fått möjlighet att ta del av olika teoretiska perspektiv på området, samt andra 

ledares val av metoder. 

 

4.9.3 Upphovsrätt, plagiering och respekt för forskning och akademi 

Vi har inte brutit mot upphovsrätten i denna undersökning. Vi har också haft 

nolltolerans mot plagiering, genom att vi alltid refererat till de källor vi använt och 

alltid varit tydliga angående vems idéer, tankar och teori som är vems. Vi har också 

strävat efter att ha respekt för forskningen på området, och detta har uppnåtts genom 

en noggrann litteraturgenomgång, korrekt referenshantering samt öppenhet, 

hänsynstagande och respekt för andras teorier. Vidare har vi rättat oss efter 

universitetets ramar och riktlinjer för uppsatsarbete. 

 

4.9.4 Intressekonflikter  

Denna uppsats skrivs inte på uppdrag från en specifik organisation, och har heller 

inte mottagit ekonomiskt stöd. Vi menar att detta har minskat risken för 

intressekonflikter i studien, då vi inte har en uppdragsgivare som är intresserad av de 

resultat vi kommit fram till, och att vi som författare således inte riskerat att påverkas 

utifrån vad andra anser är önskliga resultat.   
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5 Empiri 

I empirikapitlet redovisas insamlad data som framkommit under intervjuerna med de 

olika ledarna. Materialet återges i kondenserad form och med grund i de 

formuleringar respektive ledare använt sig av. Fokus ligger på sådant som är kopplat 

till uppsatsens problemformuleringar samt teoretiska teman. De fyra fallen 

presenteras var för sig med en indelning efter intervjuernas ämnesområden. 

 

5.1 Fall A 

5.1.1 Förändringen och dess kontext 

Ledare A är en operativ ledare som har genomfört många förändringar. Han är idag 

formellt VD för det skal som finns kvar av en branschorganisation som avvecklades 

år 2012. Verksamheten överläts då till två andra organisationer; en 

branschorganisation som nybildades i samband med avvecklingen samt en 

existerande kommersiell organisation. Historiskt sett var organisationen kraftfull i 

Sverige, men dess betydelse minskade bland annat på grund av förändrade 

marknadsregler under slutet av 80-talet samt följder av Sveriges inträde i EU under 

90- talet. Tidigare hade man en stor budget, mycket tack vare stora betalningar från 

organisationens ägare som bland annat bestod av företag inom branschen. Så 

småningom blev det klart att detta inte var en hållbar situation och att 

branschorganisationen hade blivit för omfattande. Initiativtagare till förändringen var 

den största inbetalaren som hade identifierat ett behov att banta ned organisationen, 

men de hade däremot inte identifierat vad som skulle bantas bort.  

 

Avvecklingen, och med det, nyskapandet av den nya, mindre branschorganisationen 

var ett beslut som hade mognat länge och föregåtts av en lång process. 

Förändringsprojektet kom inte igång på allvar förrän man satte in ledare A som ny 

VD och som sedan genomförde förändringen på två månader. Under 

förändringsprocessen fattades alla beslut av organisationens styrelse där ledare A 

med flera försåg dem med underlag. Ur organisationen ville man skära ut en del som 

stod för det som styrelsen ansåg att en branschorganisation ska göra i modern tid. För 

att göra detta behövdes bara 20 personer av de 110 som då var anställda. En del 

personal gick över till den kommersiella organisationen, några följde med i 

skapandet av den nya branschorganisationen medan 20 anställda fick sluta. 
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5.1.2 Motstånd mot förändringen 

Ledningen och styrelsen hade varit oroliga då de inte var klara över vart man skulle 

med förändringen. Man divergerade mycket och frågade sig ”ville man det här?”. På 

det första mötet efter att förändringsprocessen väl satt igång, var den stora reaktionen 

en ganska stor lättnad. Från det sega och lite oroliga med dålig stämning i ledning 

och styrelse blev det tydligt vart man skulle med förändringen. De anställda gick in i 

en annan loop och började fundera över vilken av de andra två organisationerna de 

skulle hamna i. Att stanna kvar var inget alternativ. Då 20 personer fick sluta var 

detta ganska traumatiskt. Människor grät, var ledsna och förbannade om vart annat. 

Motstånd och skepsis mot förändringen fanns således till en början hos både ledning 

och styrelse, samt hos de anställda som var tvungna att sluta. 

 

5.1.3 Ledarens inställning till förändringsmotstånd 

Ledare A menar att motstånd har att göra med folks acceptans för förändring och att 

det är en naturlig reaktion att vara kritisk. Motstånd är något som finns inbyggt i alla 

människor ”jag tror att det är något bra”. Det som krävs för att bryta ned 

förändringsmotståndet hos människor är att vara tydlig med målet: vart man ska och 

varför, ”får inte folk de svaren, desto fler som motsätter sig”.  Även om man inte kan 

få acceptans för en förändring kan man få en viss förståelse för att en förändring 

måste ske. Människor vill veta varför en förändring ska ske, och de vill kunna bidra. 

I den fas när människor formar sina tankar menar ledare A att man som ledare måste 

vara öppen och ta emot förslag, och att det är dåliga ledare som inte lyssnar i den 

fasen. Sedan när ledningen satt ett mål, ”nu gör vi så här, nu sätter vi igång”, då blir 

man mindre mottaglig för förslag. Ledare A menar att förbättringar och finslipningar 

alltid passar, men att om personer ifrågasätter hela meningen med en förändring så 

måste man bryta ned motståndet. Han menar att man måste använda människors 

kompetens och vara inviterande till att de kan vara med och bidra till en bra lösning, 

annars är det en dålig organisation. 

 

Enligt ledare A är förändring något som skapar otrygghet, då människor undrar ”vad 

blir det av mig?”.  Det går väldigt mycket tillbaka till individen och handlar i stor 

utsträckning om huruvida förändringen är bra eller dålig för karriären, och om 

personen kommer få mer eller mindre att säga till om. Den omedelbara reaktionen 

när man hör talas om förändring är ”riskerar det att bli sämre för mig?” Det gäller att 
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komma ifrån den personliga negativa upplevelsen. Tiden är jätteviktig, speciellt när 

det gäller omorganisering. Ju kortare tid som går mellan det att man säger att man 

måste omorganisera till ”så här blir det”, desto enklare är det för människor att 

acceptera förändringen. 

 

5.1.4 Metoder för att hantera motståndet 

Motsättningar och tveksamheter mot förändringen fanns främst i styrelsen. Ungefär 

en månad in i projektet hade man en stor stämma med syftet att ha en uppställning 

för hur den nya branschorganisationen skulle se ut. I början av stämman och 

dessförinnan var få eller ingen för förändringen, men det blev en bra diskussion och 

ledare A samt en person till lyckades övertyga de andra. Det var på denna stämma 

som folk förstod att det inte fanns någon återvändo och det var då människor ändrade 

uppfattning. Folk förstod att det inte var något alternativ att fortsätta med 

organisationen eftersom det inte fanns några pengar och det blev ett konstruktivt och 

bra möte. Vad gäller de anställda hade ledare A själv inte så mycket tid att prata 

personligen med folk. Detta var på gott och ont, och han menar att det finns för- och 

nackdelar med att inte ha kunnat prata så mycket direkt med de anställda. Det som är 

bra är att det inte blir så mycket ältande, det negativa är att det blir ganska hårt. 

Ledare A försökte sätta in resurser för de personer som var ledsna och en 

personalman hade samtal och upprättade avtal med dem som skulle gå för att de 

skulle få en så bra uppgörelse som möjligt. 

 

Vid hantering av motståndet gick ledare A mest på erfarenhet, han utgick inte från 

några speciella tekniker. Han menar att det var viktigt att vara tydlig, inte ducka samt 

lägga fram målen på en gång. Ledare A tog på sig en beslutsam roll- att ”det här 

kommer vi övertyga dem om, så här blir det”, vilket påskyndade processen. En viktig 

poäng är enligt ledare A att vara transparent och ärlig med information som 

presenteras och att inte till exempel använda sig av ett material till styrelsen och ett 

annat till personalen. Han menar att i projekt där en organisation eller dess uppgift 

ska förändras, blir det ofta väldigt styrt uppifrån. I omstruktureringsprojekt finns det 

inte så mycket att tycka och tänka och man blir inte så mottaglig för kreativa och 

goda idéer. I andra typer av förändringsprojekt där produkten inte är klar från början 

utan byggs på vägen kan ledningen däremot vara mycket tacksam för förslag. I fallet 

med avvecklingen av organisationen fanns således inte så mycket utrymme för 
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förslag, och det var aldrig aktuellt med anda lösningar. Däremot var man mer 

mottaglig när den nya branschorganisationen skulle byggas upp, och man kunde 

lyssna mer på folk. 

 

5.1.5 Alternativa lösningar 

Ledare A menar att han inte vill vrida klockan tillbaka och inte ändra något i den 

förändring som genomförts. Däremot önskar han att han hade kunnat prata med fler, 

nu pratade han bara med de riktigt arga eftersom han inte hade tid att prata med alla. 

Ledare A fick kritik från dem som sagts upp då de tyckte de borde ha fått mer stöd 

och de hade gärna velat prata med den som faktiskt fattar beslut. I just detta projekt 

gick det som ledare A tänkt. I andra situationer, till exempel när man ska presentera 

någonting och blir attackerad och då blir provocerad, tar han upp att man ska akta sig 

för att använda makttoner så som att säga ” det är jag som bestämmer”, ”ni ska göra 

som jag säger”. Man ska vara så pass ödmjuk att man förstår att det kommer komma 

en massa frågor, som man uppfattar är dumma, men som inte är dumma. 

 

5.2 Fall B 

5.2.1 Förändringen och dess kontext 

Ledare B är chef i ett stort kollektivtrafikföretag. Flera företag slogs samman under 

2000-talet, men det blev aldrig gjort en ordentlig samordning av funktioner och 

ansvarsområden i själva sammanslagningen. Olika kulturer och rutiner har därför levt 

kvar i de skilda delarna.  Orsaken till förändringen har byggt på driftsstörningar och 

för höga kostnader, och själva motivet grundades främst i ett konkurrens- och ett 

professionalitetsperspektiv, och det att skapa en god arbetsdag för var och en. De 

önskade att bygga en flexibel organisation, där nya avdelningar och ny hierarkisk 

struktur och ansvarsfördelning var i fokus. För att få genomgående funktioner och för 

att kunna använda ny teknologi var de tvungna att röra sig mot en förändring. Den 

nya teknologin utgjordes av bland annat en portal med översikt över mänskliga 

resurser, med syfte att effektivisera bemanning. Initiativet till förändringen togs av 

verkställande direktör tillsammans med företagsledningen i vilken ledare B ingår, 

och det var denna ledningsgrupp som tog de överordnade besluten. Underordnade 

beslut, framförallt de beslut som rörde den praktiska genomföringen, togs efter att 

synpunkter från de anställda diskuterats, främst genom den ledargrupp som ledare B 

styr över. 
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Det har i organisationen tidigare funnits försök att genomföra förändringar, men 

dessa har slutat med att färre personer gör samma jobb, vilket resulterat i 

sjukskrivningar och uppsägningar. Förändringar som har lett till nedskärningar har 

gjort personalen skeptiskt inställda till förändring, och ledare B menar att många är 

rädda för att andra ska ta beslut över deras huvuden. Dessutom har många stora 

projekt pågått samtidigt, som påverkat processen negativt, då det inte funnits resurser 

nog till alla projekt. 

 

Ganska tidigt gick ledningen ut med information om sammanslagning med 

samordnade funktioner. I processen var det till en början mycket som diskuterades på 

ledningsnivå, och många gånger fick de anställda reda på vad som skulle förändras 

efter att besluten redan var fattade. De blev då informerade och orienterade om vad 

som skulle ske, genom information som vandrade nedåt i hierarkin. Ledare B tror att 

de har varit för dåliga på kommunikation och att de därför har mött mer motstånd än 

de hade behövt göra. 

 

5.2.2 Motstånd mot förändringen 

Motståndet i processen fanns bland annat hos driftsledarna, där inte alla ställde sig 

bakom de beslut som fattats. Detta visade sig genom sura ansikten under möten, och 

öppen kritik mot förändringen. Motståndet kunde också bidra till att andra lösningar 

kom på tal, och flera förslag som de anställda kom med användes i förändringen. Ett 

exempel på detta är en ny avdelning som först var tänkt att placeras på en plats, men 

som efter förslag från driftsledarna blev en avdelning uppdelad på två olika 

geografiska platser. 

 

5.2.3 Ledarens inställning till förändringsmotstånd 

”Alla tänker i en förändring – what's in it for me?”, och ledare B menar att så länge 

det är brist på information uppkommer konspirerande tankar. Dessa genererar 

förändringsmotstånd och kan handla om rädsla för att förlora jobbet, att inte klara av 

jobbet, eller för att förändringen blir för stor.  Ledare B förväntade sig motstånd i 

processen, framförallt från en utav avdelningarna. Tidigare erfarenheter från 

förändringar påverkade också. Han har erfarit att det att få en god förståelse och ett 

bra beslut först bland dem i ledargruppen är viktigt, för att ha en enad ledargrupp 

innan man går vidare med förändringen.  
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Orsaken till motstånd upplevdes även påverkas av kultur och av tidigare erfarenheter. 

Han menar att de anställda satt med en överbevisning om att det skulle komma någon 

och pracka på dem nya lösningar och beslut, och att detta skapade oro. Kultur anses 

också ha påverkat, bland annat genom att personalen fortfarande använt det gamla 

namnet (innan uppköpet) från 1800-talet, och byggt vidare på den tidigare kulturen 

och gamla rutiner. ”Det sitter i väggarna. Vi är bäst, du ska inte komma hit-attityd”. 

Ledare B upplever att det hos vissa anställda finns en skepsis till andra lösningar än 

de egna och också problem med informella ledare, som varit i organisationen länge 

och som påverkade andra med sin negativa inställning. Han nämner också att några 

ansåg att de inte involverats tillräckligt, och att ledare B inte lyssnade, samt att 

motstånd har kommit från personer som inte accepterat en ny titel, då de upplevde 

sig degraderade eller att de har förlorat status. 

 

5.2.4 Metoder för att hantera motståndet 

Ledare B kunde välja metoder för att hantera motstånd fullt och helt, men 

diskuterade ändå problemen med andra ledare. Tidigare erfarenheter från hur 

motstånd hanterats har bidragit till insikten i att ha en god dialog, till exempel genom 

medarbetarsamtal, där han kan följa upp och korrigera, till exempel i avseende på 

roller, ansvar, och hur uppgifter ska lösas. Han framhäver också vikten av att vara 

tydlig med vad man vill med förändringen, och att dokumentera. För att förebygga 

motstånd menar han att det är essentiellt att kommunicera mål, vad som är visionen, 

och vad man önskar uppnå. Man måste kunna svara på varför, och ha en förankring i 

vad som inte fungerar i dag. Har vi för höga kostnader? Har vi för dålig drift? Vid 

stora ändringar anser han att man måst ha motivet bakom klart för sig, och att allt 

som blir gjort ska gå i den riktningen med beslut som följer den röda tråden. 

 

Kommunikation och klargöring var fokus i strategin för hur motstånd hanterades, där 

ledare B bland annat förtydligade att ”Antingen är man med eller inte. Beslutet är 

hugget i sten”. Han hade många individuella samtal, där den som motsatte sig fick 

chans att förklara sina upplevelser. När ett visst beslut var fattat önskade ledare B att 

få samtala med var och en innan de hann prata med varandra. Detta för att kunna få 

varje enskild persons åsikter innan de kunde ha blivit påverkade av vad andra tyckte 

om beslutet. Ledare B var också noga med att ta till sig av den kritik han fick, till 

exempel att några upplevde att han inte lyssnade tillräckligt på dem. Han satte då mer 
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fokus på kommunikation, och att ha möten oftare för att öka involveringen av de 

anställda. Det hände också att någon som motsatte sig blev omplacerad i 

organisationen, då han var en stark informell ledare med negativ påverkan.  

 

Ledare B menar att det är viktigt att de praktiska lösningarna på hur saker ska 

genomföras kommer ifrån de som ska jobba med det, då det är deras arbetsdag som 

blir påverkad. Efter de individuella samtalen blev situationen bättre och folk började 

jobba mer konstruktivt i riktning mot förändringen. Medarbetarna har haft chans att 

påverka förändringen genom den mötesverksamhet och de samtal som funnits. 

Ledare B känner sig nöjd med den grad av inflytande som de anställda har haft, men 

tror att de anställda själva önskade att de haft större inflytande i processen. 

 

5.2.5 Alternativa lösningar 

Ledare B valde de metoder han valde för att han ville «isolera» var och en, genom 

individuella samtal, för att få en bra bild av varför de motsatte sig, och vad som var 

orsaken. Hade han kommit i en liknande situation igen hade han haft mer fokus på 

involvering och timing i förhållande till andra projekt, så att projekten hade kunnat 

bemannas mer optimalt. De erfarenheter ledare B bär med sig handlar om 

människosyn, en syn som innebär att folk önskar att bidra om de bara får lov till det. 

Men han förtydligar att det gäller att vara uppmärksam på att rädsla, personlighet och 

beteende kan påverka en process negativt genom att motstånd uppstår, och att detta 

måste förebyggas. 

 

5.3 Fall C 

5.3.1 Förändringen och dess kontext 

Ledare C hade rollen som biträdande projektledare i ett förändringsprojekt där två 

kunskapsorganisationer, en större och en mindre samgick. De två organisationerna 

hade tidigare haft ett samarbete och under denna tid hade den mindre organisationen 

gjort en utredning där de kommit fram till att de var för små för att fungera som en 

egen organisation, då detta ansågs gå ut över deras kvalitet och göra dem sköra. Mot 

denna bakgrund kom de till den större organisationen med förslag om 

sammanslagning. Efter att man beslutat att de två organisationerna skulle gå ihop 

startades en projektledning bestående av en styrgrupp med representanter från båda 

organisationer. Under styrgruppen fanns en projektledning, också denna med 
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representanter från båda organisationer och det var styrgruppen, men framförallt 

projektledarna som ledde förändringen. Utöver detta fanns en mängd olika 

projektgrupper. Beslut fattades på olika nivåer, men de stora besluten fattades främst 

av styrelsen.  

 

Det fanns delade meningar kring förändringen och för den mindre organisationen var 

det på ett sätt en stor fördel med sammanslagningen då de fick tillgång till resurser, 

men samtidigt förlorade de sin självständighet. Inga tidigare liknande 

förändringsprojekt hade genomförts inom den större organisationen och för dem var 

sammanslagningen både en för- och nackdel. Inom vissa delar blev det redan 

existerande samarbetet större och starkare, medan andra delar av organisationen inte 

förstod varför man skulle genomföra sammanslagningen. 

 

5.3.2 Motstånd mot förändringen  

Olika delar av organisationen involverades i något olika skeden, då vissa redan hade 

ett samarbete medan andra plötsligt fick veta att man skulle gå samman med några 

man knappt kände. Många tyckte att de fick information för sent, trots att en mängd 

olika informationsvägar användes under tiden som förändringen pågick. Det var även 

en del som tyckte att de borde ha blivit inblandade tidigare och att de inte kunde 

styra förändringen, utan att någon annan hade bestämt att de skulle slås ihop med den 

mindre organisationen. Några var oroliga då det inte var helt klart vilken del av 

organisationen de skulle hamna inom efter sammanslagningen, och de undrade vem 

som skulle bli deras chef och var de skulle arbeta. Hos de flesta anställda förändrades 

inställningen över tiden till att bli mer positiv, medan vissa som varit positiva från 

början gick åt det mer negativa hållet när de upptäckte hur mycket praktiska problem 

det var på vägen. Ledare C menar att det mesta motståndet berodde på att människors 

egen situation påverkades, så som att det blev för mycket jobb på för kort tid och att 

de inte tyckte att de såg tillräckligt stora vinster för att göra förändringen. På många 

håll frågade sig folk ”varför ska vi göra det här?”.  

 

5.3.3 Ledarens inställning till förändringsmotstånd  

Begreppet förändringsmotstånd är inte något ledare C själv använder sig av. Han tror 

att förändringsmotstånd är någonting som alla människor har och att det är läskigt att 

något inte längre kommer vara som förr. Samtidigt tror han att det finns de som har 
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lättare att bejaka förändringar och känna att det kan bli kul. En grund till 

förändringsmotstånd tror ledare C är känslan av att man inte kan styra. Det är viktigt 

att ge människor en känsla av att även om de inte kan styra förändringen, så kan de 

påverka sin egen situation. Då blir det lättare för dem att acceptera en förändring. 

Förändringsmotstånd kan ofta bero på att man inte förstår varför en förändring ska 

ske, men får man det förklarat och kan se en större bild av förändringen så tror ledare 

C att det bidrar till en minskning av motståndet. Ledare C menar att människor får ha 

ett motstånd men att när det börjar gå över någon sorts gräns måste man prata med 

personen individuellt. Personen får gärna vid rätt tillfälle komma med andra förslag 

på hur man skulle kunna göra, men inte undergräva sådant som redan pågår. 

 

I sammanslagningen tror ledare C att motståndet som fanns både hindrade och 

förbättrade förändringen. På vissa ställen uppstod konflikter för att folk var emot 

förändringen och då även var emot de människor man skulle slås ihop med. Andra 

försökte vara så konstruktiva som möjligt och ge förslag på alternativa lösningar. 

Ledare C menar att man ibland kan lyssna på förslagen och göra så, men att man 

ibland ändå måste göra på ett annat sätt och då nästan kan stärka motståndet om de 

personerna som kom med förslag känner att man inte lyssnat på dem. Därför anser 

ledare C att det är viktigt att man så långt som möjligt lyssnar och försöker anpassa 

sig efter förslag. Ledare C menar att man kan se likheter i olika processer vad gäller 

förändringar och motstånd, men att man ska akta sig för att dra för mycket slutsatser 

om hur det är i förändringsprocesser och i vilka situationer dessa kan jämföras, då 

vissa saker är konstanta medan andra påverkas av hur det ser ut i det specifika fallet.  

 

5.3.4 Metoder för att hantera motståndet 

Vid genomförandet av förändringen hade man kort om tid och således väldigt lite 

spelrum, men man hade fått tillräckligt mycket förståelse från ledningen och resurser 

för att kunna lyssna på folk och hjälpa dem, vilket underlättade i processen. 

Resurserna var dels ekonomiska i den mån att man kunde köpa loss folks tid och 

anställa någon som kunde hjälpa till, men även genom att styrgruppen lät saker ta tid 

samt gjorde undantagsbeslut. Finns det otillräckligt med resurser blir det mycket 

svårare och det kan bli mer motstånd. 
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Inför förändringen gjordes ganska mycket för att förebygga motstånd. Man säkrade 

att det fanns resurser och man försökte även förbereda hur information skulle spridas 

samt byggde upp ett informationssystem. För att hantera motstånd som uppkom i 

samband med att människor blev arga på vissa lösningar hade man ett stormöte dit 

folk fick komma och ställa sina frågor och där man fick en chans att förklara varför. 

Ledare C menar att de flesta kände sig mer nöjda efter mötet. I denna förändring var 

det många anställda som tyckte att man pratade för lite med dem och ledare C menar 

att efterfrågan på information ofta är väldigt mycket mer än vad man kan ge. Han 

tror att det är jätteviktigt att man pratar med folk och delger dem information så fort 

man har den. Det motstånd som fanns tror ledare C bidrog till att andra lösningar 

kom på tal. Han menar att ganska många kom med bra idéer på hur saker skulle 

kunna göras på ett bättre sätt och att man då anpassade sig under tiden. När 

motståndet fungerar konstruktivt och när folk kommer med bra idéer och alternativa 

förslag på lösningar kan man ibland göra så istället. Det gäller bara att man finner en 

lösning som kan fungera för många. 

 

5.3.5 Alternativa lösningar  

I processen diskuterades många olika lösningar. I just det här fallet kändes det 

självklart att man skulle ha ett stormöte men man diskuterade även om man skulle ha 

flera möten i mindre grupper också, så det fanns inte en given lösning. Ledare C 

menar att man i denna förändring borde ha informerat olika delar av organisationen 

tidigare än vad man faktiskt gjorde. Om man inte kan ge människor möjligheten att 

styra får man se till att de involveras på rätt sätt. En lärdom man drog under 

förändringsprocessen var att trots att man tycker att man informerat mycket, så måste 

man informera ännu mer.  

 

Vad gäller informationskanaler så tror ledare C att det är bra att möta folk, men att 

man även kan använda allmänna utskick. Viss information måste komma från 

ledningen så att alla får veta samma sak, men olika information har olika värden för 

olika personer. Ledare C känner att denna förändringsprocess bekräftat det han 

trodde tidigare vilket är att människor är oroliga för sin egen position och 

arbetssituation. Ledare C menar att det hade varit bra om man hade kunnat ge mer 

inflytande ibland, men att det var svårt i projektet som helhet då det var så pass 

komplext. 
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5.4 Fall D 

5.4.1 Förändringen och dess kontext 

Ledare D var teknisk chef i ett tillverkningsföretag med omkring 100 anställda. De 

hade mycket störningar i driften och problem med genomföring av åtgärder, och 

mötte mycket motstånd. Orsakerna till att man ville genomföra förändringen var 

framförallt kostnadsmässiga, och man ville bli en mer effektiv organisation. Det 

handlade om att utforma en ny struktur och att utarbeta en mer effektiv produktion 

baserad på välfungerande planläggning och uppföljning, bland annat i förhållande till 

säkrare leveranstider och bättre kapacitetsutnyttjande. 

 

Initiativtagaren till förändringen var verkställande direktör, men extern hjälp togs in 

för att göra analyser. Beslutet om att något behövde förändras togs av styrelsen och 

av VD. Därefter bildades en arbetsgrupp innehållande representanter från alla 

organisationer inom organisationen, inklusive olika fackföreningar, arbetsledare, 

direktör, och teknisk chef. I arbetsgruppen utarbetades sedan förändringens planer. 

Förändringen kom inte plötsligt på, utan planerades över lång tid, med stor 

involvering från arbetsgruppen och facken. De anställda var på så vis informerade 

och involverade från dag ett.  

 

Andra förändringar inom organisationen som påverkade den aktuella förändringen 

var bland annat olika sammanslagningar, avvecklingar eller uppbrytningar av 

avdelningar, som hade medfört ändring i både ledning och struktur. Mycket känslor 

och missnöje, till exempel i samband med nedskärningar kunde släpas med år efter 

år. Förändringar som inte varit vällyckade påverkade negativt, och ”det hängde i 

väggarna”. Företaget hade också genomgått en stor utveckling under årens lopp, mot 

en mer modern industri, och detta var ovant för många. Ledare D var väldigt positiv 

till förändringen, särskilt när det började rulla på, då han såg ett stort behov av 

förändring.  

 

5.4.2 Motstånd mot förändringen 

Ledare D upplevde att folk var kritiska och motsatte sig, men anser att 20/80 regeln 

kan tillämpas här. 20 % av de anställda stod för 80 % av missnöjet. En förhållandevis 

liten grupp motsatte sig, men de skapade en upplevelse av att missnöjet var större än 

det kanske var. Motståndet märktes på olika sätt. De arbetsledare som inte var 
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tillfreds blev ofta sjukskrivna, och någon sa upp sig i protest. Många var sura och 

arga, med flera starka reaktioner och vredesutbrott. Motståndet förändrades också 

under processens gång. Ju närmare själva förändringen man kom, desto mer ökade 

motståndet hos dem som motsatte sig. 

 

5.4.3 Ledarens inställning till förändringsmotstånd  

Ledare D definierar begreppet som ”motvilja mot att se hur vi bäst kan lösa detta 

tillsammans”. Med detta menar han att om man har en uppgift som måste lösas 

innebär det att vi som individer måste vara beredda på att förändra både 

arbetsuppgifter och inställning till uppgifterna. Finns inte kompetensen kan det vara 

svårt att få förståelse, och om man inte kan se helheten är det lätt att man motsätter 

sig, då man inte ser behovet av förändring. Ledare D menar också att det kan finnas 

svårigheter med att uppnå förståelse för varför man måste förändra, och även ovilja 

till att vilja förstå.  

 

Personlighet ses som en påverkande faktor, då några hela tiden strävar efter 

förändring och utveckling, medan andra undviker det. Han menar också att det är 

vanligt att man har det inbyggt i sig att det är andra som ska förändras och inte en 

själv. Karriär, och det att bli degraderad eller att man förlorar ansvarsområden anses 

vara ytterligare en orsak till att motstånd uppstår. samt åsikter om att det är 

oförnuftigt att genomföra förändringen, eller att inte rätt personer hamnar på rätt 

plats. 

 

Ingen i arbetsgruppen tänkte att förändringen skulle gå smärtfritt, och motstånd 

förväntades också utifrån tidigare erfarenheter. Inställningen till motstånd 

förändrades sedan under förändringens gång, och ledare D blev mer medveten om 

betydelsen av mänskliga processer. Han insåg att det är viktigt att ha en strategi på 

förhand hur man tänker sig förändringen och hur man ska presentera en sådan 

process. Många bra förslag kom genom grupparbetet i förändringsprocessen och 

ledare D menar därför att motståndet bidrog till att andra lösningar kom på tal. «Där 

meningar bryts får vi framgång”. Det var stor oenighet i perioder, men det gjorde att 

fler tankar kom på bordet som man kunde arbeta vidare med och diskutera kring. 
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5.4.4 Metoder för att hantera motståndet 

Ledare D hade stor möjlighet att påverka hur motstånd skulle hanteras. Han använde 

sig av situationsorienterat ledarskap, som till exempel kunde innebära att han 

använde mer tid på vissa personer som behövde det, så att de skulle förstå 

förändringen. Andra visste han att de inte skulle acceptera oavsett vad som gjordes, 

så i de fallen var det bara att genomföra förändringen utan att försöka göra så mycket 

åt motståndet. I de fallen menar han att det gällde att vara hård. ”Antingen lär du dem 

att vara med på förändringen eller så genomför du förändringen oavsett. 

Flertalsbeslut är inte alltid de bästa”.  

 

Erfarenhet av strategier handlar om att överbevisa om att förändringen är viktig, 

genomföra ändringar till trots för motstånd, skapa kompetens och förståelse genom 

att förklara motiven, involvera samtidigt som man har i åtanke att alla inte vill låta 

sig involveras och att alla inte är lika mottagliga för information, situationsorienterat 

ledarskap där man prövar att fånga upp de anställda, samtala och ge stötta. Han 

menar att fokus på hantering av otrygghet i förhållande till att klara jobbet, och 

hantera osäkerhet kring om man har tillräcklig kompetens är viktiga delar.  

 

Förebyggande åtgärder för att minska motstånd i förändringsprocessen handlade i 

främsta hand om involvering. Alla förtroendevalda från fackförbunden och 

avdelningsledare reste bort flera helger där de fokuserade på samarbetsutveckling för 

att bygga en gemensam plattform. Det var också väldigt högt i tak och alla vågade 

komma med synpunkter. Många hade stor kunskap inom den praktiska 

verksamheten, och hade därför stort inflytande i processen. Ledare D var nöjd med 

graden av inflytande som de anställda hade, och menar att motståndet bidrog till att 

nya lösningar diskuterades. 

 

5.4.5 Alternativa lösningar 

Metoderna för att hantera motstånd valdes beroende på person, där ledare D 

anpassade sig efter den kompetens och förståelse för förändringen som han upplevde 

att den anställde som motsatte sig hade. Om en stor förändring skulle göras i dag 

hade han haft en klarare avgränsning, och en tydlig genomföringsperiod, med 

noggrann uppföljning och utvärdering, samt tydligare kommunikation. Ledare D 

upplever att han i dag är mer avslappnad och mer trygg på att han kan hantera 
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motstånd på ett bättre sätt, för att han är säkrare på sig själv. Erfarenheterna han bär 

med sig har varit mycket lärorika och han har utvecklats som person. Han har 

upplevt att det är mycket känslor som kan uppkomma i förändringar, och har lärt sig 

att våga hantera både sina och andras känslor, och ta de svåra samtalen. Han belyser 

vikten av att vara tydlig var man står själv, samtidigt som man alltid strävar efter 

lojalitet och trygghet i gruppen. 



  
 

46 

6 Analys 

I analysen presenterar vi våra tolkningar av intervjuerna gentemot det teoretiska 

ramverket, och vi jämför respektive ledares svar med de teoretiska möjligheter som 

vi tidigare tagit upp. Fallen presenteras separat och med utgångspunkt i uppsatsens 

problemformuleringar. Analysen avslutas med en figur som sammanfattar våra 

resultat kring vad som påverkade ledarnas val av metoder i de olika fallen.  

 

6.1 Analys fall A 

6.1.1 Vilken inställning har ledaren till förändringsmotstånd? 

Det ledare A framhåller om att motstånd i vissa situationer måste brytas ned stämmer 

överens med den vanligaste synen på motstånd, vilken är att det ska övervinnas 

(Thomas & Hardy 2011). Ledare A pratar dock inte om motstånd som något dåligt 

utan menar istället att det är något bra, samt tar upp att en ledare bör vara öppen för 

förslag från de anställda när det är möjligt. Att se det positiva i motstånd är ett 

synsätt som beskrivs av bland annat Tavakoli (2010), som lyfter fram nyttan 

motstånd kan ha för att lyckas bättre i en förändringsprocess. 

 

I intervjun med ledare A kan svaren tolkas som att huruvida motståndet måste brytas 

ned eller inte beror av hur motståndet ser ut, så som om människor ifrågasätter hela 

meningen med en förändring eller om de använder det till någonting konstruktivt, 

som att komma med förslag på förbättringar och finslipningar. Detta kan kopplas till 

vad Hollander och Einwohner (2004) säger om att begreppet motstånd bör ses i ljuset 

av en uppdelning kring olika typer av motstånd, samt vad Kotter och Schlesinger 

(2008) samt Ford och Ford (2009) skriver om att motståndet kan se ut på många sätt 

och att ledarens subjektiva upplevelse påverkar tolkningen av motstånd. 

 

6.1.2 Vad tror ledaren är de bakomliggande orsakerna till motstånd? 

Ledare A tar upp att motstånd mot förändring går väldigt mycket tillbaka till 

individen genom att det skapar otrygghet, samt får människor att undra huruvida 

förändringen är bra eller dålig för karriären. Individbaserade orsaker som förklaras 

utifrån psykologiska faktorer beskrivs av Dent och Goldberg (1999) och oro för 

risker med förändringen så som prestation, ekonomiska eller sociala konsekvenser 

tas upp av Sheth (198) och Yukl (2013). 
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I linje med vad Tavakoli (2010) säger om att motstånd kan ses som en reaktion eller 

symptom på oro och stress inför en ny situation menar ledare A att det är en naturlig 

reaktion att vara kritisk inför en förändring. Han säger även att motstånd finns 

inbyggt i alla människor vilket tas upp av Huzell (2005) som belyser att det finns 

många teorier som menar att det alltid finns ett motstånd hos individen som måste 

bearbetas för att man ska kunna nå acceptans för förändringen. Avveckling av 

branschorganisationen och det faktum att flera personer behövde gå gjorde att 

motsättningar fanns även mot förändringen i sig. Att motsätta sig förändringen som 

sådan beskrivs av bland annat Yukl (2013) som menar att denna typ av motstånd 

hänger samman med individens värderingar kring organisationen och förändringen. 

Det fanns även ett känslomässigt motstånd i förändringen, människor grät och var 

arga under förändringsprocessen och Oreg (2006) menar att graden av jobbsäkerhet 

kan påverka det känslomässiga motståndet vilket tycks ha förekommit i fallet A. 

Detta är således en kontextuell faktor som förklarar motståndet. 

 

6.1.3 Vilka metoder har ledaren använt för att hantera motståndet? 

Den typ av ledarskap som tolkas i ledare A:s svar går att placera under den 

uppgiftsorienterade och organisationsinriktade ledarstilen, vilken beskrivs av Yukl 

(2013) och Jacobsen (2013). Denna tolkning görs då de anställda inte hade något 

inflytande över beslutet och förändringen genomfördes centraliserat. Jacobsen menar 

att en ledare som använder auktoritärt ledarskap strävar efter att tvinga igenom 

planerade förändringar trots det motstånd som finns, och denna typ av ledare bemöter 

motståndet när det uppstår (Jacobsen 2013). Detta var fallet för ledare A då som inte 

hade något val gällande huruvida förändringen skulle drivas igenom eller ej. En plan 

för förändringen var redan utarbetad, och det fanns inte något utrymme för att ändra 

på planerna. Detta är faktorer som tas upp av Jacobsen (2013) då han beskriver den 

auktoritära ledarstilen. Förändringens kontext gjorde således att auktoritära metoder 

användes.  

 

Inflytelse vid rätt tidpunkt och på rätt sätt kan minimera motstånd eller åtminstone 

begränsa risken av att ett system helt fallerar enligt Bartos et al. (2011). I 

organisationen var ledningen från början tvivelaktig, men det möte som hölls fick 

dem att ändra uppfattning. Ledare A använde sig av vad som tolkas som rationell 

övertalning vilket är en inflytelsestrategi som beskrivs av Yukl (2003), då han under 
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mötet som hölls lyckades övertyga de andra om att förändringen var genomförbar 

och relevant. Rationell övertalning är en av de inflytelsestrategier som Bennebroek 

och Boonstra (1998) fann vara en av de mest effektiva för att skapa engagemang. 

Även utbyte användes i viss mån av ledare A, genom att man samtalade med de som 

var tvungna att gå, och förhandlade med dem för att de skulle få med sig så mycket 

som möjligt i form av pengar. Ledare A säger att man ska akta sig för att använda 

makttoner om man blir provocerad och det stämmer med vad Mintzberg (2011) 

menar angående att man riskerar skapa motstånd om man utnyttjar sin formella makt 

utan skicklighet, och att detta försvårar genomförandet av det man önskar. 

 

6.1.4 Vad har påverkat val av metoder att hantera motståndet? 

Den syn ledare A har på motstånd kan inte kategoriseras då kontextuella faktorer 

tycks avgörande för huruvida han ser motståndet som ett hinder eller en möjlighet. 

Då det var ett faktum att branschorganisationen skulle avvecklas var det inget 

alternativ att låta motståndet vara en möjlighet att uppmärksamma brister i 

förändringen eller introducera ledningen för alternativa lösningar, något som 

diskuteras av Ford och Ford (2009) inom det att se motstånd som en möjlighet. 

Kontexten påverkade således förändringsprocessen på ett sådant sätt att det motstånd 

som fanns inte kunde användas som en resurs. 

 

Ledare A tar upp att det i andra situationer kan se helt annorlunda ut vad gäller 

möjligheten att ta tillvara på människors goda idéer och använda motståndet som en 

resurs. Vad Jacobsen (2013) skriver om att förändringsaktören måste anpassa 

processen och ledarskapet till kontexten stämmer således med ledare A. Jacobsen 

(2013) menar även att kontexten kan innebära både begränsningar och möjligheter. I 

fall A var kontexten en begränsning, det var kort om tid, samt begränsade resurser 

och personal. Ledare A önskade att han hade kunnat prata med fler medarbetare, men 

faktorer så som brist på tid och resurser gjorde att detta inte var möjligt. Svedberg 

(2012) skriver att ledarens förmåga att vara lyhörd i varje enskild situation är 

avgörande för framgången i ledarskapet samt avgörande för hur uppgiftsorienterad 

respektive relationsorienterad ledaren bör vara i olika situationer. Detta framkommer 

hos ledare A som i denna förändring hade en uppgiftsorienterad ledarstil då 

förändringens kontext krävde detta, men i andra förändringar har använt andra 

metoder.  
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6.2 Analys fall B 

6.2.1 Vilken inställning har ledaren till förändringsmotstånd? 

Att se på motstånd som ett hinder innebär ofta en syn på att motstånd är något som 

måste övervinnas för att man ska lyckas med en förändringsprocess (Thomas & 

Hardy 2011). Ledare B:s inställning till motstånd kan övergripande ses som en 

upplevelse av motstånd som ett hinder.  Han talar om motstånd i termer av 

konspirerande tankar med negativ påverkan, något som måste förebyggas, samt att de 

på grund av bristande kommunikation mötte mer motstånd än de hade behövt göra. 

Han menar dock samtidigt att motstånd kan bidra positivt genom att andra lösningar 

och förslag kommer på tal. Man kan således säga att ledare B:s syn på motstånd som 

ett hinder i främsta hand gäller den övergripande förändringen. När det kommer till 

motstånd kring de praktiska besluten i själva processen sågs motstånd mer som en 

möjlighet då det kunde erbjuda fler alternativa lösningar och förslag. 

 

6.2.2 Vad tror ledaren är de bakomliggande orsakerna till motstånd? 

Ledare B anser främst att motstånd består av konspirerande tankar, rädslor och oro 

inför den egna situationen och hur den kommer att påverkas av förändringen. Han 

menar att det är naturligt att alla i en förändring resonerar kring vad man själv får ut 

av den. Detta ses som individbaserade orsaker till motstånd, då det handlar om 

kognitiva och psykologiska processer hos individen (Huzell 2005; Oreg 2006). Anser 

individen att han inte har nytta av förändringen, det vill säga att det inte finns 

incitament nog för att göra honom motiverad, kan motstånd uppstå (Bakka et al. 

2006; Appelbaum et al. 1998). Ledare B talar mycket om de rädslor som ofta finns 

inför en förändring, som bland annat handlar om oro för att man inte har tillräcklig 

kompetens, eller oro för att förlora sitt jobb. Detta går i linje med individbaserade 

orsaker till motstånd som utgörs av risker och upplevelse av bieffekter runt antingen 

sin egen prestation eller ekonomi och sociala konsekvenser (Sheth 1981; Yukl 2013; 

Goldberg & Dent 1999; Kotter & Schlesinger 2008).  

 

Ledare B är också inne på det som Kegan och Lahey (2001) beskriver som ett 

konkurrerande engagemang, genom att han belyser att många önskar att bidra i en 

förändring, men att ledaren måste vara observant och arbeta med att förebygga 

eventuella rädslor och beteenden som kan påverka negativt. Även om en person 

önskar att engagera sig i en förändring kan det således finnas faktorer som gör att 
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denne visar motstånd. Detta kan också beskrivas som en multidimensionell attityd till 

förändring där inte alltid tankar, känslor och beteende går i samma riktning, som 

därigenom kan orsaka ambivalens och motstånd gentemot förändringen (Piderit 

2000). 

 

Ledare B nämner kultur som en påverkande orsak till motstånd, genom att gamla 

värderingar och rutiner har skapat en negativ hållning och en ”vi vet bäst”-attityd i 

gruppen, där också tidigare förändringar haft ogynnsam inverkan genom att de 

upplevts som negativa, då de resulterat i högre arbetsbelastning och nedskärningar.  

Kulturen med sina värderingar kan ses som en kontextuell orsak till motstånd då den 

bidrar till en stabilitet i gruppen som kan vara svår att förändra (Schein 2011), och 

som kan påverkas av tidigare misslyckade förändringar (Ford & Ford 2002).  

 

Också makt ses som en orsak till motstånd av ledare B, som menar att motstånd 

kunde uppkomma då de anställda var rädda för att någon skulle fatta beslut över 

deras huvuden, och tvinga på dem nya lösningar. Makt och status är kontextuella 

faktorer som kan påverka kognitiva aspekter av motstånd (Oreg 2006), och motstånd 

i en maktrelation anses kunna uppkomma när formell makt används utan skicklighet, 

till exempel genom att beslut inte är förankrade i vad som är realistiskt att 

genomföra, grundar sig på inadekvat information, eller inte tar hänsyn till andras 

känslor (Mintzberg 2011). Bristande kommunikation och involvering uppges av 

ledare B som ytterligare en orsak till motstånd, då för lite information anses bidra till 

oro och rädslor, genom att individen får konspirerande tankar. Resursbrist framläggs 

också som en negativ påverkande faktor. Detta kan ses som strukturella orsaker till 

att motstånd uppstår, genom att strukturen inte verkar för förändringen i avseende på 

exempelvis bemanning, inflytande och informationsflöden (Prediscan & Bradutanu 

2012; Folger & Skarlicki 1999). 

 

6.2.3 Vilka metoder har ledaren använt? 

För att hantera det övergripande motståndet mot själva förändringen har ledare B 

använt sig av auktoritära metoder. Han har i främsta hand fokuserat på klargöring 

och kommunikation genom individuella samtal med de som motsatte sig. Han talar 

också om vikten av att kommunicera vision och motiv till förändringen, och att det 

finns en förankring i det som inte fungerar i organisationen. Detta kan ses som den 



  
 

51 

auktoritära inflytelsestrategin rationell övertalning, där ledaren genom logiska 

argument om förändringen försöker påverka de som motsätter sig (Yukl 2013). 

Ledare B kan också i enstaka fall sägas ha använt inflytelsestrategin påtryckningar, 

som handlar om hot, varningar och krav (Yukl 2013). I några samtal med dem som 

motsatte sig informerade han om att ”antingen är du med eller inte”, och det var 

också någon som omplacerades för att han var en ”för stark” informell ledare som 

påverkade de andra negativt. Detta visar på ett auktoritärt ledarskap genom den 

uppgiftsorienterade ledarstilen, som fokuserar på effektivitet och kontroll (Svedberg 

2012; Yukl 2013).  

 

Vi ser också inslag av demokrati genom exempelvis deltagande och involvering i 

besluts- och kommunikationsprocesser som rörde själva implementeringen. Då 

demokratiska metoder inte användes i de överordnade besluten runt förändringen 

anser vi att detta bäst kan liknas vid den inflytelsestrategi som Yukl (2013) benämner 

konsultation, som innebär att anställda bjuds in till diskussioner eller får möjlighet att 

påverka i en förändring som det redan fattats ett beslut om.  

 

6.2.4 Vad har påverkat val av metoder för att hantera motståndet? 

Kontexten runt beslutsfattandet i förändringen har en övergripande och avgörande 

roll för de val ledare B har haft möjlighet att göra. Då beslutet om förändringen var 

”hugget i sten” utesluts indirekt demokratiska metoder för hantering av motstånd, då 

dessa förutsätter någon grad av inflytande från de anställdas sida i själva 

beslutsprocessen (Yukl 2013). Inom ramen där beslutet om förändringen var fattat, 

hade ledare B stor valfrihet att själv välja vilka metoder som skulle användas för att 

hantera motståndet. Vi kan här se kopplingar mellan synen på vad som tycks orsaka 

motstånd och de metoder som valdes. Ledare B valde att rikta in sig på individuella 

samtal i första hand, där han kunde påverka varje individ som motsatte sig enskilt, 

genom rationell övertalning. Detta går i linje med den orsaksförklaring som betonade 

individuella faktorer så som konspirerande tankar, oro och rädslor. Vad ledaren 

upplevde som orsak till motståndet hänger således samman med vilken metod 

ledaren valde. Det samma gäller orsaksförklaringen bristande kommunikation och 

involvering, där metoden för att hantera motståndet bestod av högre andel 

konsultation. Paralleller kan här också dras till det Bruins (1999) diskuterar om att 

motståndets karaktär har inverkan på valet av inflytelsestrategier.  
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6.3 Analys fall C 

6.3.1 Vilken inställning har ledaren till förändringsmotstånd? 

Ledare C har en något kritisk inställning till begreppet motstånd och säger att det inte 

är något han själv använder sig av. Dent och Goldberg (1999) tar upp den mer 

kritiska inställningen då de menar att begreppet förändringsmotstånd kan skapa 

felaktiga inställningar om begreppets innebörd. Den inställning ledare C har till 

begreppet kan även tolkas i linje med det som Oreg (2006) och Piderit (2000) säger 

om att förändringsmotstånd är ett begrepp som definieras för smalt och att orsakerna 

förenklas. Detta då ledare C menar att man ska akta sig för att dra för mycket 

slutsatser om hur det är i förändringsprocesser, då vissa saker är konstanta medan 

andra påverkas av hur det ser ut i det specifika fallet. Detta kan också kopplas till det 

Bakka et al. (2006), belyser om att förändringar har olika påverkan på motstånd 

beroende på faktorer som hur radikal en förändring är, samt graden av inverkan på 

organisationens kärnområden.   

 

Motståndet både hindrade och förbättrade förändringen enligt ledare C. Hans 

inställning kan därför inte placeras under någon av kategorierna att se motstånd som 

ett hinder vilket diskuteras av Thomas och Hardy (2011) eller en resurs vilket 

diskuteras av Ford och Ford (2009) samt Tavakoli (2010). Huruvida motståndet var 

ett hinder eller en möjlighet kan tolkas ha berott på hur motståndet visade sig, så som 

om människor var konstruktiva och kom med lösningar eller om de bara var emot 

förändringen och konflikter uppstod. Ledare C menar att människor måste få ha ett 

motstånd men att de inte får undergräva förändring som redan pågår. Detta kan 

kopplas till vad Kotter och Schlesinger (2008) diskuterar om att människor kan 

reagera olika på förändring och att graden och typen av motstånd är avgörande för 

hur det hanteras. Motståndet bidrog till att alternativa lösningar kom på tal vilket 

diskuteras av (Ford & Ford 2009; Megginson & Perren 1996; Waddel & Sohal 

1998).  

 

6.3.2 Metoder att hantera motståndet 

Ledare C menar att man så långt som möjligt ska anpassa sig efter förslag, vilket går 

i linje med den demokratiska ledarstilen som beskrivs av Svedberg (2012). Det 

ledarskap som ledare C kan tolkas förespråka går mer i linje med det 

människoorienterade ledarskapet än det organisationsinriktade ledarskapet som 
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beskrivs av Yukl (2006) samt Abrahamsson & Andersen (2005). Detta då ledare C 

tycks ha strävat efter delaktighet i den mån det varit möjligt genom att lyssna på de 

anställdas förslag och åsikter. Genom att lyssna kan man säga att ledaren uppmuntrat 

till deltagande, vilket beskrivs av Yukl (2013). Ledare C menar dock att de anställda 

i denna förändring kände att de inte kunde styra förändringen och detta är en grund 

till förändringsmotstånd. Han menar att det är viktigt att ge människor en känsla av 

att även om de inte kan styra förändringen, så kan de påverka sin egen situation, då 

blir det lättare för dem att acceptera en förändring. Lines (2004) menar att för att 

deltagande som strategi ska fungera optimalt måste anställda känna att de kan vara 

med och påverka beslut och att de också kan ta beslut kring förslag.  

 

Förändringsprocessen i fall C tycks ha inneburit en viss grad av delaktighet då man 

lyssnade på de anställda och tog till sig av deras förslag. Samtidigt kunde de 

anställda inte påverka förändringen i sig vilket gör att deltagandet användes mer som 

konsultation vilket beskrivs av Yukl (2013). Ledare C menar att det hade varit bra 

om mer inflytande hade kunnat ges men att det inte var möjligt. Förändringen var 

inte heller en demokratisk process. För en demokratisk förändringsprocess med 

delaktighet bör nämligen förändringar ses som något som alla måste involveras i, 

ofta genom att förändringen genomförs decentraliserat och ofta på ett operativt plan 

(Jacobsen 2013). Under ett demokratiskt ledarskap har de anställda i någon grad 

inflytande över beslut som berör dem, och fokus läggs på deltagande 

beslutsprocesser genom exempelvis gemensamma beslut eller konsultationer. (Yukl 

2013). Ett stormöte hölls under förändringsprocessen för att informera och för att 

folk skulle få ställa frågor. Detta kan liknas vid den auktoritära strategin rationell 

övertalning som beskrivs av Yukl (2003). Ledare C menade att folk kände sig mer 

nöjda efter mötet.  

 

6.3.3 Vad tror ledaren är de bakomliggande orsakerna till motstånd? 

Ledare C ger svar som tyder på en orsaksförklaring av motstånd hos individen, då 

han tror att motstånd är något som alla människor har. Känslan att man inte kan styra 

eller påverka sin situation och att det inte längre kommer vara som förr samt att man 

inte förstår varför förändringen måste ske tas upp av ledare C, och detta går i linje 

med de psykologiska faktorerna som beskrivs av Dent och Goldberg (1999). I denna 

förändringsprocess kan man läsa in att maktförhållanden var en orsak till motstånd 
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då anställda kände att de inte hade makt att kunna styra och påverka sin egen 

situation. Thomas & Hardy (2011) menar att förändringsmotstånd inte kan definieras 

utan att man samtidigt diskuterar maktförhållanden. 

 

Motstånd kan därför komma som en reaktion på maktutövande, och maktstrukturer i 

en organisation, och inte nödvändigtvis som ett motstånd mot förändringen i sig 

(Mintzberg 2011) och detta skulle delvis kunna förklara att en del kände motstånd 

mot denna sammanslagning. Förändringsmotstånd kan ofta bero på att man inte 

förstår varför en förändring ska ske, men får man det förklarat och kan se en större 

bild av förändringen tror ledare C att det medför en minskning av motståndet. 

 

Det som Appelbaum et al. (1998) och Bakka et al. (2006) skriver om att bristande 

motivation kan vara en orsak till motstånd, så som om den anställde inte upplever att 

den kommer göra några vinningar med förändringen, stämmer med vad ledare C 

beskriver hände i organisationen. Detta då en del som var positiva till en början blev 

mer negativa när de upptäckte hur mycket extraarbete det blev. Ledare C säger att 

många inte såg tillräckligt stora vinster med förändringen och undrade varför den 

skulle genomföras, vilket handlar om individens värderingar kring organisationen 

och förändringen som tas upp av Yukl (2013), Kotter och Schlesinger (2008) samt 

Ford och Ford (2009). Risker kopplade till förändringen vilket kan vara en orsak till 

motstånd skedde också i organisationen när en del inte visste riktigt var de skulle 

hamna och var oroliga för sociala konsekvenser, vilket beskrivs av bland annat Sheth 

(1981) och Yukl (2013). 

 

6.3.4 Vad har påverkat val av metoder att hantera motståndet? 

Det Jacobsen (2013) skriver om att organisatorisk förändring inte kan ses som något 

enhetligt samt att typ av förändring och dess omfattning har stor betydelse för 

förändringsstrategi är precis vad ledare C poängterar. I detta fall innebar kontexten 

både begränsningar och möjligheter, vilket också tas upp av Jacobsen (2013). Den 

korta tiden var en begränsning, men det faktum att man hade mycket resurser och 

ledningens förståelse var en möjlighet. Ledare C tar upp just resurser som en viktig 

kontextuell faktor i denna process. Beslutsfattande skedde på flera nivåer även om de 

viktigaste besluten fattades på högsta nivån. I förändringsprocessen gjorde kontexten 

att möjligheterna till en demokratisk process och hög delaktighet inte var möjligt, 
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men baserat på vad som sades under intervjun tycks ledare C förespråka högre 

delaktighet och mer demokratiska processer. Både kontexten och ledare C:s 

inställning tycks således ha påverkat hur han hanterat det motstånd som uppkom. 

 

6.4 Analys fall D 

6.4.1 Vilken inställning har ledaren till förändringsmotstånd? 

Ledare D talar i huvudsak om motstånd i positiva termer, och menar att motstånd kan 

leda till att andra förslag diskuteras och att bättre lösningar når dagens ljus. Motstånd 

i diskussioner och konstruktiv kritik verkar således uppfattas som välkommet, och 

något som kan föra en förändringsprocess framåt, och motståndet ses på detta vis 

som en möjlighet (Ford & Ford 2009; Megginson & Perren 1996; Waddel & Sohal 

1998). Men det motstånd som kan tyckas irrationellt, eller bara som ett utåtagerande i 

form av exempelvis vredesutbrott och att vägra mötas på halva vägen, eller ens 

diskutera runt ett förslag, verkar däremot ses som negativt och ett hinder i en 

förändringsprocess, och något som måste övervinnas, vilket går i linje med synen på 

motstånd som ett hinder (Thomas & Hardy 2011).  Vilken typ av motstånd, och hur 

det yttrade sig kan således sägas avgöra huruvida motståndet mot förslaget upplevdes 

som positivt eller negativt av ledare D. Detta går i linje med det Hollander och 

Einwohner (2004) lyfter fram angående olika ledares subjektiva uppfattning av vilka 

beteenden som tolkas som motstånd och inte, samt det Kotter och Schlesinger (2008) 

belyser om att graden och typen av motstånd påverkar ledarens hantering av 

motstånd. 

 

6.4.2 Vad tror ledaren är de bakomliggande orsakerna till motstånd? 

Ledare D lyfter fram att motstånd ofta handlar om en ovilja att lösa saker 

tillsammans, och där denna ovilja kan bero på bristande förståelse för förändringen, 

eller en ovilja till att vilja förstå. Har man inte tillräcklig kompetens kan det vara 

svårt att se helheten i ett större förändringsprojekt, och detta kan generera motstånd. 

Han menar också att det finns en individuell faktor där personlighet kan påverka hur 

man ställer sig till förändring. Några söker ständigt förändring och det som är nytt, 

medan andra skyr det. Detta kan liknas vid det Sheth (1981) framlägger om vanor 

och beteende som orsak till förändringsmotstånd, genom värderingar som är djupt 

rotade hos individen, och därför svåra att ändra om det inte finns motivation nog. 

Oro inför påverkan på den egna karriären och en upplevelse av att bli degraderad är 



  
 

56 

också en orsak ledare D diskuterar, samt värderingar och åsikter om att förändringen 

inte är rätt.  En upplevelse av risker kring en förändring kan generera oro och rädslor, 

som i sin tur leder till motstånd (Sheth 1981; Yukl 2013; Dent & Goldberg 1999; 

Kotter & Schlesinger 2008). Ledare D menar också att tidigare förändringar har haft 

ogynnsam påverkan, där negativa känslor och missnöje kunde släpas med i många år, 

och sätta sig i väggarna. Detta kan sägas vara en kontextuell påverkande faktor på 

förändringsmotstånd, genom att en organisation som varit igenom många 

misslyckade förändringar kan ha format en kontext med delade antaganden om att 

också nästa förändring kommer att misslyckas (Ford & Ford 2002).  

 

6.4.3 Vilka metoder har ledaren använt? 

De auktoritära metoder som ledare D använde sig av handlade främst om att antingen 

lära folk om förändringen för att öka förståelsen för varför den var angelägen, eller 

också vara hård och sätta ned foten. Den förstnämnda strategin kan benämnas 

rationell övertalning, då ledaren använde logiska argument för att påverka, medan 

den andra kan ses som påtryckningar, genom krav som ställs, och med tydliga 

signaler om att förändringen är något som kommer att genomföras oavsett (Yukl 

2013).  

 

Ledare D hade i övrigt ett stort fokus på demokratiska metoder, framförallt när det 

gällde att förebygga motstånd. Personalen involverades i ett mycket tidigt skede i 

processen genom olika representanter från både avdelningar och fackförbund. 

Anställda hade därmed en stor grad av inflytande på besluten i förändringen, och i 

utarbetandet av själva processen. Beslutet om att något måste förändras var taget av 

VD, men vad som skulle förändras och hur förändringen skulle gå till beslutades i 

arbetsgruppen av alla representanterna. Detta tyder således på en hög grad av 

demokrati i förändringens beslutsprocess, genom att de anställda hade inflytande 

över beslut som rörde dem, och att besluten togs i gemenskap (Yukl 2013, Weibler 

2011). Ledare D belyste det att skapa en gemensam plattform och ett bra klimat för 

samarbete och att alla skulle våga komma med synpunkter, som viktiga förberedelser 

i arbetsgruppen. Detta kan ses som ett uppmuntrande till deltagande, empowerment 

och tillrättaläggning för god kommunikation som Jacobsen (2013) och Yukl (2013) 

beskriver som betydelsefullt i det demokratiska ledarskapet. Lines (2004) lyfter fram 

vikten av att de anställda upplever att de får möjlighet att påverka, och att inte förslag 
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presenteras som färdiga utan gärna utarbetas i exempelvis grupp, för att göra 

förutsättningarna för deltagande optimalt. Detta kan sägas vara gjort i organisationen 

som ledare D arbetade i, då empowerment genom delaktighet i beslut, och fokus på 

gemensam förståelse (Erstad 1997) prioriterades. 

 

Ledare D belyser också individuell stötta som viktigt i processen, bland annat för att 

samtala om oro och osäkerhet inför en ny situation och om kompetensen är 

tillräcklig. Att ge stötta är en central del i de demokratiska metoderna för hantering 

av motstånd, där lärande och stödjande är viktiga förutsättningar för empowerment 

och att få personalen att känna att de har kunskap och makt att kunna och våga 

påverka (Erstad 1997).  

 

6.4.4 Vad har påverkat val av metoder för att hantera motståndet? 

Besluten runt förändringen var inte absoluta, vilket gav möjlighet för både 

auktoritära och demokratiska metoder för hantering av motstånd. Demokratiska 

metoder förutsätter involvering från anställda som berörs av ett beslut (Yukl 2013), 

som det fanns utrymme för i den aktuella förändringen. En organisationsstruktur med 

få hierarkiska led kan också vara en kontextuell faktor som påverkar valet av 

metoder, då detta underlättar förutsättningarna för demokratiska inslag i ledarskapet, 

där fokus finns på personalens lärande och utveckling, och deltagande i 

beslutsprocesser (Yukl 2013; Jacobsen 2013). Dessa aspekter tycktes vara 

närvarande i den organisation som ledare D arbetade i.  

 

Ledare D hade också stor möjlighet att själv bestämma hur motståndet i förändringen 

skulle hanteras, och belyser vikten av att anpassa metoderna efter situation. 

Situationen kan till exempel bero på vem som motsätter sig, och på vilket sätt detta 

görs, eller på den kompetensnivå som ledare D upplevde att de olika medarbetarna 

hade. I det situationsanpassade ledarskapet växlar ledaren mellan att vara 

relationsorienterad kontra uppgiftsorienterad (Svedberg 2012), bland annat beroende 

på den mognadsnivå som ledaren menar att den anställde har (Yukl 2013). Då ledare 

D upplevde sina val kring metoder som styrt efter situation, och vad han ansåg mest 

passande i varje enskilt tillfälle, kan metodvalen i förändringen sägas vara styrt av 

både kontext och inställning. Detta kan kopplas till betydelsen av ledarens subjektiva 
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tolkning kring vad som upplevs som motstånd, och hur det påverkar ledarens sätt att 

handskas med det (Ford & Ford 2010).  

 

6.5 Sammanfattande analys 

Utifrån våra resultat har vi sammanställt en modell (Se figur 4) som beskriver de 

faktorer som i vår undersökning visade sig påverka valet av metoder för hantering av 

motstånd. Det vi vill visa genom denna modell är de element som vi funnit 

övergripande i de undersökta ledarnas val av metoder, där kontexten i form av 

förändringens beslutsprocesser och graden av obestridlighet i besluten är den 

avgörande faktorn. Med detta menas huruvida beslutet om förändringen var 

diskutabelt eller ej. Uppdelningen här baseras på det demokratiska ledarskapets krav 

på en viss grad av delaktighet i beslut som rör den anställde (Yukl 2013), vilket vi 

använt som en riktlinje i kategoriseringen om metoderna i de aktuella förändringarna 

på ett övergripande plan kunde ses som demokratiska eller auktoritära utifrån de 

anställdas delaktighetsgrad i de överordnade beslutsprocesserna.  

 

Ledarens makt anges som nästa avgörande faktor. Har ledaren stor valfrihet påverkar 

ledarens inställning i högre grad. Ses motståndet som ett hinder som bör övervinnas 

utesluts synen på motstånd som en möjlighet, vilket i våra fall visade sig generera 

användning av auktoritära metoder. Sågs motståndet som en möjlighet föredrogs 

demokratiska metoder, med bland annat högre grad av involvering i beslutsfattande 

processer. Vi vill dock påpeka att det också inom de auktoritära metoderna 

förekommer demokratiska inslag, i till exempel den praktiska implementeringen. 

Inställningen till motstånd påverkade här huruvida ledaren föredrog en mer 

demokratisk inriktad auktoritär metod genom exempelvis konsultation, kontra mer 

auktoritära metoder så som påtryckningar. Graden av auktoritet anges inte i modellen 

som är på ett mer övergripande plan. Den upplevda orsaken till motståndet avgör 

sedan om metoden som väljs riktas mot individen som motsätter sig, eller mot 

kontexten i vilken motståndet har uppstått. Vi vill också poängtera att en ledare kan 

använda flera olika metoder och strategier i en och samma förändring, beroende på 

hur ledaren upplever motståndet från situation till situation, bland annat utifrån typen 

av motstånd. 
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Figur 4. Olika faktorer som påverkade val av metoder i de undersökta fallen 
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7 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel kommer vi baserat på empirianalysen att diskutera uppsatsens 

problemformuleringar. Detta mynnar ut i de slutsatser vi dragit kring syftet, och den 

förståelse för vad som påverkar ledares val av metoder för motståndshantering som 

vi önskade uppnå. Avslutningsvis diskuteras förslag på vidare forskning inom ämnet 

förändringsmotstånd.  

 

Vårt syfte med uppsatsen var att få en fördjupad förståelse för vad som påverkar 

ledares val av metoder för hantering av förändringsmotstånd. Följande 

problemformuleringar låg till grund för uppsatsens empiriska studie där fyra 

förändringsledare intervjuades:  

 Vilken inställning har de olika ledarna till förändringsmotstånd och vilka 

orsaker tror de ligger bakom motståndet?  

 Vilka metoder har ledarna använt för att hantera motståndet? 

 Vilken betydelse har förändringens inre kontext haft för hur ledarna hanterat 

motståndet?  

Vi kommer nu att diskutera vad som framkommit i analys av intervjuerna gentemot 

det teoretiska ramverket inom respektive problemformulering.  

 

7.1 Inställning och bakomliggande orsaker 

Något som framkom i samtliga intervjuer var att en ledare inte behöver vara av en 

bestämd åsikt när det gäller huruvida motstånd ses som ett hinder eller en möjlighet. 

Ett exempel på detta är ledare A som menade att motstånd i vissa situationer måste 

brytas ned men samtidigt ansåg att motstånd är något bra, medan ledare B 

huvudsakligen talade om motstånd som ett hinder, men även nämnde att det är bra 

och kan bidra positivt till förändringen. Ledare C var kritisk till begreppet motstånd 

och i likhet med ledare D framfördes i högre grad de möjligheter motståndet kan föra 

med sig, men att motståndet beroende på hur det yttras kan bli ett hinder. Huruvida 

ledarna såg det positiva eller negativa i motståndet verkar i hög grad bero på vilket 

sätt motståndet visas. Anställda som försöker undergräva förändring, sprida rykten, 

har konspirerande tankar eller ett utåtagerande beteende innebär ett hinder, medan de 

som kommer med konstruktiva förslag och alternativa lösningar gör att möjligheter 

istället uppstår från motståndet. 
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Även i förändringsprocessens olika faser kan ledarens inställning till motstånd 

variera då det kan finnas mer eller mindre utrymme för medarbetares förslag och 

idéer beroende på vart i förändringen man är. Detta tas upp mer i diskussionen kring 

hur kontextuella faktorer påverkar. I denna studie har analysen av hur ledarna ser på 

motstånd i den specifika förändringen delvis utlästs i hur ledarna talar om motståndet 

och vilka termer de använder när de beskriver motståndet, och det är viktigt att 

poängtera att den bild som ges av ledarnas inställning är en subjektiv tolkningsfråga.  

 

Inställningen till motstånd kan sägas finnas på en skala där de två ytterligheterna 

innebär att se motstånd som ett hinder eller som en möjlighet. Över denna skala 

varierar ledarens inställning beroende av erfarenheter, ledarstil, förändringens 

kontext, motståndets natur, organisationens kultur med mera. Att kategorisera en 

ledares inställning till förändringsmotstånd vore att förenkla sanningen, men i en 

specifik förändring är det ändå möjligt att urskilja var på skalan en ledare hamnar. 

 

Vad gäller bakomliggande orsaker tar alla ledare i denna studie upp individuella 

faktorer som förklaring till motstånd mot förändring, och det faktum att människor 

känner rädsla eller otrygghet inför sin egen roll och nya situationer. Detta är känslor 

som skapar motstånd oavsett hur förändringen ser ut, och för att komma förbi dessa 

känslor krävs det att ledaren anpassar sina metoder för att hantera motståndet som 

uppstått som en reaktion på känslorna. Även kontextuella orsaker till motstånd 

framkom, där kultur, makt, tidigare erfarenhet och strukturella orsaker togs upp. I 

dessa fall kan man tänka sig att motståndet skapar andra upplevelser hos 

medarbetarna och att dessa bör hanteras på andra sätt än de reaktioner som 

uppkommer när man känner rädsla eller otrygghet. 

 

7.2 Metoder för att hantera motståndet 

I denna studie har de uppgiftsorienterade ledarstilarna samt de auktoritära metoderna 

dominerat. Om man ser till fallen var för sig så framkommer det att auktoritära 

metoder valts dels på grund av att kontexten krävt det, så som i fall A och B, men 

även av praktiska skäl då det till exempel är ett smidigt sätt att hålla ett stormöte där 

man kan övertyga alla om att en förändring är nödvändig. I krävande situationer så 

som omorganiseringar i större organisationer kan auktoritära metoder tänkas vara det 

enda möjliga för en effektiv förändringsprocess. Dock gäller det att ledaren använder 
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sin auktoritet på ett ärligt och korrekt sätt, genom transparent information och ett 

öppet sätt mot medarbetarna. Att vara tydlig med förändringens mål tycks vara av 

yttersta vikt för att minska motstånd, samt för att minska människors oro kring 

förändringen genom att låta dem få information så snabbt som möjligt vad gäller 

exempelvis vad man förväntar sig av dem eller var de ska hamna. Ledare C 

framhäver exempelvis att oavsett hur mycket man tror att man informerat, så måste 

man informera ännu mer. Även att stötta och prata med de anställda som berörs av 

förändringen framkommer som viktigt för att minska motstånd. Bland annat då 

ledare A menar att det varit bra för förändringen om han hade kunnat prata med fler 

och ledare B som genomförde flera individuella samtal vilket ledde till att situationen 

blev bättre och att människor började jobba mer konstruktivt.  

 

De auktoritära metoderna som användes varierade från ledare till ledare, men 

variation sågs också inom ett och samma fall. En ledare kunde exempelvis använda 

både rationell övertalning genom att förklara och kommunicera förändringens mål 

och vision, påtryckningar genom hot och varningar, samt konsultation där de 

anställda involverades i implementeringsprocessen. Demokratiska metoder kan 

tänkas kosta mer i tid och pengar även om det eventuellt kan resultera i fler nöjda 

medarbetare och mindre motstånd. Ledare D använde i högst grad demokratiska 

metoder genom exempelvis grupparbeten, och valde även metoder att hantera 

motstånd individuellt beroende på personen som motsatte sig. Möjligheten att göra 

detta fanns till exempel inte i fall A där det var brist på både tid och personal. 

Ledarna diskuterade också möjliga alternativa metoder och lösningar, vilket tyder på 

att metoderna som valdes inte sågs som de enda riktiga, utan kunde tänkas förändras 

om en liknande process skulle genomföras i framtiden. 

 

Metoderna som användes av ledarna varierade i stor grad gällande dess inriktning på 

individen eller kontexten, där några metoder var starkt individinriktade, medan andra 

i större grad handlade om att tillrättalägga för förändringens kontext och miljö. Vid 

kontextuella orsaker till motstånd skulle metoder för att minska motståndet kunna 

handla om att ge mer makt åt de anställda eller förse dem med resurser, medan det 

vid individbaserade orsaker är viktigt med tydlighet och information. Vi har i detta 

avseende även sett en variation inom varje enskilt fall, där ledaren exempelvis kan ha 



  
 

63 

fokuserat både på specifika individer genom, rationell övertalning, och på 

förändringens miljö genom fokus på kommunikation i ett öppet klimat.  

 

7.3 Kontextens betydelse 

Organisationens inre kontext har inverkat på valet av metod i samtliga av de 

undersökta fallen. I vår undersökning har endast den inre kontexten analyserats, men 

utifrån empirin ser vi att förändringarnas yttre kontext skilde sig åt i de olika 

förändringarna, bland annat beroende på om förändringen hängde samman med yttre 

krav från omvärlden. Kontextens betydelse kan därför tänkas vara mer omfattande än 

vad vi beskrivit i denna uppsats.  

 

En avgörande kontextuell faktor inför möjligheten att välja demokratiska metoder är 

att anställda som berörs av ett beslut har möjlighet att i någon grad påverka detta. I 

fall A, B och C var beslutet om förändringen tämligen obestridligt, och de anställda 

tilläts därmed inte att delta i beslutsprocessen på ett demokratiskt vis. Detta uteslöt 

således demokratiska metoder för hantering av motstånd. I dessa tre fall fanns dock 

en stor grad av demokrati i förändringens implementeringsprocess. I fall D var 

beslutet om vad som skulle förändras mer påverkbart, och själva planen för 

förändringen utarbetades av en demokratisk arbetsgrupp. Att avgöra om en metod 

varit demokratisk eller auktoritär kan därför vara ett hårfint avgörande, och påverkas 

av vilka kriterier man menar att motståndet riktar sig mot. I detta fall har vi utgått 

från att motståndet har riktat sig mot själva förändringen, vilket gör att en uppdelning 

som den ovan beskrivna utifrån de överordnade beslutens påverkbarhet, möjliggörs. 

Om motståndet skulle gälla själva processen skulle fler av ledarna vi undersökt 

kunnat sägas ha använt demokratiska metoder, då vi i flera av fallen har sett att de 

anställda hade stort inflytande kring de beslut som fattades i själva 

implementeringen. 

 

En annan viktig inre kontextuell faktor anser vi utgörs av ledarens makt och 

möjlighet att påverka hur motståndet skulle hanteras. I fall A, B och D hade ledarna 

stora möjligheter att självständigt hantera motståndet på det sätt som i kontextens 

ansågs mest lämpligt, medan ledare C saknade denna möjlighet. Även om en ledare 

skulle önska att använda demokratiska metoder kan detta således inskränkas om 
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ledaren inte har makt eller valfrihet kring de metoder som används eller förespråkas i 

organisationen eller i den aktuella förändringsprocessen.  

 

Kontextens betydelse visade sig också på andra sätt påverka valet av metoder för 

hantering av motstånd. Både ledare A och D växlar mellan att vara 

uppgiftsorienterade kontra medarbetarorienterade bland annat beroende på vilken typ 

av förändring som är aktuell, samt hur ledaren upplever att medarbetarnas kompetens 

och förståelse är i förhållande till bland annat förändringens syfte och mål. Vem som 

motsatte sig, och vilken typ av motstånd det rörde sig om påverkade den kontext i 

vilken ledarna fattade beslut om hur motståndet skulle hanteras. Ledare A, B och C 

diskuterar tid och resurser som viktiga påverkande faktorer på förändring och 

motstånd, och vilka möjligheter och begränsningar det kan medföra kring de val man 

har möjlighet till. Också kultur och vilken typ av förändring det rörde sig om ansågs 

som viktiga faktorer.  

 

7.4 Slutsats 

I teorikapitlet såg vi att användning av begreppet förändringsmotstånd och 

forskningen på området har kritiserats på grund av smala definitioner, och att detta 

kan leda till misstolkningar om hur motstånd bör hanteras och tolkas. I vår teoretiska 

referensram strävade vi efter en nyanserad och omfångsrik bild av vad 

förändringsmotstånd är, och menar därför att detta kan ses som ett bidrag till 

teoribildningen genom att olika perspektiv sammanfogats, som medverkat till 

problematisering av ämnets komplexitet.  

 

I uppsatsen undersökte vi ledarnas inställning till förändringsmotstånd och orsakerna 

som ansågs vara de bakomliggande, och vi såg här en bredd av förklarande orsaker, 

både inom och mellan fallen. Också ledarnas inställning kunde variera i ett och 

samma fall, där motståndet upplevdes som ett hinder eller en möjlighet beroende på 

hur ledaren tolkade motståndet. Detta bekräftar således teori som lyfter fram ledarens 

subjektiva tolkning av motstånd som en viktig faktor. Vi undersökte också vilka 

metoder ledarna hade valt för att hantera motståndet, med utgångspunkt i teori om 

auktoritärt respektive demokratiskt ledarskap, samt respektive metoder. Utifrån de 

valmöjligheter ledarna hade, anpassade de till stor del metoden efter orsaken de 

upplevde låg bakom motståndet, som var inriktade på antingen individ eller kontext. 
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En särskiljning mellan individinriktade och kontextinriktade metoder menar vi är ett 

intressant perspektiv, som visar på vikten av att kunna anpassa metoden efter de 

åtgärder som är lämpligast i varje situation utifrån motståndets karaktär och orsak.  

 

Vidare undersöktes kontextens betydelse för hantering av motstånd. Våra resultat 

visade att de två viktigaste inre kontextuella faktorerna var förändringens 

beslutsprocesser och ledarens makt. Dessa faktorer såg vi också i teorin, och 

resultaten bekräftar således den inre kontextens viktiga roll.  Förutsättningen för att 

en metod kan ses som demokratisk framkom i teorin genom att delaktighet från de 

anställdas sida i någon grad krävs i beslutsfattandet. Detta bekräftades genom den 

empiriska undersökningen som visade att rigiditeten i förändringens beslut hade en 

väsentlig påverkan på hur motståndet hanterades.  

 

Vårt syfte med uppsatsen var att få en fördjupad förståelse för vad som påverkar 

ledares val av metoder för hantering av förändringsmotstånd. Den inre kontexten i 

form av beslutsprocesser och ledarens makt visade sig ha en övergripande inverkan, 

men ledarens inställning och upplevelse av de bakomliggande orsakerna påverkade 

också. Bara i de fyra fall vi undersökt ses variationer i tolkning och upplevelse av 

förändringsmotstånd, vad som orsakade det, samt hur det hanterades. Den förståelse 

vi har fått handlar därför om att valet av metoder är starkt kontextberoende, och att 

generaliseringar således försvåras. En djupare förståelse för den komplexitet som 

ryms i begreppet förändringsmotstånd kan därför sägas vara av stor betydelse för att 

som ledare kunna hantera förändringar, och motståndet som kan uppkomma genom 

dem, på lämpligaste sätt för att lyckas bättre i förändringsprocessen.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning 
Vi har i denna uppsats gjort många avgränsningar, bland annat i avseende på att det 

bara är en ledare som intervjuats i respektive organisation. En liknande studie hade 

varit intressant, där varje organisation i undersökningen utreds på ett djupare plan, 

för att kunna besvara frågor om vad som påverkar valet av metoder för hantering av 

motstånd i förändringen sett utifrån fler infallsvinklar. Vi har här endast kunna 

besvara vad som påverkade den aktuella ledarens val, och dessa visade sig kunna 

vara begränsade av förändringens kontext och av ledarens maktposition. Hade en 

undersökning gjorts där fler perspektiv samlats in, hade man fått svar på frågor som 
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låg utanför vår avgränsning, bland annat med tanke på förändringens yttre 

omständigheter.  I teorin såg vi att kontextuella faktorer kan ge upphov till olika 

typer av motstånd, och ha olika påverkan kognitivt, känslomässigt och 

beteendemässigt. Då vi inte undersökt de anställdas perspektiv i denna uppsats menar 

vi att det hade varit intressant att utvidga denna typ av studier genom att koppla 

samman val av strategier med olika typer av motstånd. I vår undersökning framkom 

att motståndets karaktär påverkade både ledarnas inställning till fenomenet och vilka 

strategier som valdes, och en vidare forskning på sammanhanget mellan ledarnas 

subjektiva tolkning av motstånd och de anställdas upplevelse av motstånd i 

förhållande till vilka strategier som väljs och hur de sedan mottas, hade kunnat vara 

ett intressant perspektiv.  

 

Också genus som en påverkande faktor för val av metoder hade varit en intressant 

utgångspunkt. Mycket forskning visar på olikheter mellan män och kvinnor i sitt 

ledarskap, och i maktrelationer, och denna infallsvinkel hade därför varit spännande 

att se närmare på i avseende på hantering av förändringsmotstånd.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Frågor till intervjuguide 

Gemensam introduktion 

 Presentera sig (Namn, vilket universitet uppsatsen skrivs för, att vi är två 

personer som skriver uppsatsen tillsammans) 

 Presentera uppsatens syfte: Detta är en fallstudie och vi genomför intervjuer med 

ledare från flera organisationer med syftet att öka förståelsen för hur en ledares 

syn på motstånd påverkar hur motståndet hanteras. 

 Fråga om det går bra att spela in, och informera om datalagring. 

 Anonymitet- Vi har tänkt skriva vilken typ av organisation det är, men vi 

kommer inte att göra det möjligt att härleda vilken organisation det rör sig om. 

 Informera om att det går bra att dra sig ur undersökningen under processen, och 

att alla frågor är frivilliga och att det går bra att inte svara på frågor. 

 Har du några andra frågor innan vi börjar? 

 

Introduktionsfrågor 

1. Vad är din roll inom organisationen idag? 

 

1. Kan du berätta lite om den förändring som organisationen genomgått? 

- Vilken var anledningen till att man genomförde förändringen? 

- Vem var initiativtagaren till förändringen? 

- Hur och av vem fattades beslut under förändringsprocessen? 

- Har organisationen varit igenom andra förändringsprocesser före eller under 

tiden förändringen du var ledare för? Hur anser du att andra förändringar har 

påverkat organisationen och medarbetarna? 

- Kom idén om förändringen plötsligt eller var det någonting man hade pratat 

om länge? 

- I vilket skede i förändringsprocessen involverades de anställda? 

- Hur har man kommunicerat med de anställda om förändringen? 

- Vad tyckte du själv om förändringen? 

3. Hur såg medarbetarna på förändringen? 

- Upplevde du att de anställda hade tillit till dig och andra ledare under 

förändringsprocessen? 

- Upplevde du att de anställda motsatte sig eller var kritiska mot förändringen? 



  
 

II 

- Hur yttrade sig det? 

- Förändrades motståndet under förändringsprocessen?( hur upplevde du att 

motståndet yttrade sig i olika faser under förändringen?) 

 

Inställning till förändringsmotstånd och vilken innebörd läggs i 

begreppet? 

4.  Vad innebär begreppet förändringsmotstånd för dig? (hur skulle du definiera det?) 

     

5. Hur påverkade tidigare erfarenheter av förändringsmotstånd dina förväntningar inför 

denna förändringsprocess? 

 

6. Hur anser du att motståndet påverkade förändringen? 

    - Till exempel: hindrade eller förbättrade motståndet förändringen? 

-Förändrades din inställning till motståndet under förändringens gång?      

 

7. Vad upplevde du var orsaken till att de anställda motsatte sig förändringen?   

    -Till exempel om de anställda kände osäkerhet inför sin egen roll och situation eller 

om motståndet var riktat mot förändringen som sådan? 

 

Metoder för att hantera motståndet? 

8. Hur stor möjlighet hade du att påverka val av metoder för att hantera motståndet? 

 

9. Vad har du för erfarenhet kring olika strategier för hantering av motstånd? 

(Praktisk/teoretisk kunskap) 

 

10. Gjordes något för att förebygga att motstånd skulle uppstå? 

 

11. Hur hanterade du det motstånd som uppkom? Kan du ge exempel på några 

metoder som användes? 

     

12. På vilket sätt har medarbetarna haft möjlighet att påverka den här förändringen? 

    - känner du dig nöjd med graden av inflytande som medarbetarna haft? 

13. Användes något förslag de anställda kom med? 

-Bidrog motståndet till att andra lösningar kom på tal? 



  
 

III 

 

Hur har ledarna resonerat kring olika alternativa lösningar? 

14. Varför valde du de metoder du gjorde? 

15. Är det någonting du skulle gjort annorlunda eller kommer göra annorlunda om du 

hamnar i en liknande situation igen? 

 

16. Hur har den här förändringsprocessen påverkat din syn på motstånd idag? 

 

Är det någonting du känner att jag/vi inte har tagit upp och som du vill tillägga? 

 

 


