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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva förändringsarbetet utifrån ledarens synvinkel. Vi 
inriktade oss på förändringsledarens roll, och hur förändringsledaren bör agera för att 
lyckas. Vi undersökte även vanliga fel som görs vid ett förändringsarbete. För att få svar 
på våra frågor gjorde vi en litteraturundersökning samt intervjuer med tre företagschefer. 
Undersökningen visade att det är svårt och säga hur en framgångsrik förändringsledare 
bör vara. Teorin räknar upp åtskilliga egenskaper som man bör besitta men det finns 
ingen person som har alla dessa fantastiska egenskaper och det visar hur svårt ett modernt 
ledarskap är. Ledarens roll vid en förändring är i stora drag att se till att allt fungerar, 
motivera medarbetarna och se till att förändringen genomförs. Vi kom även fram till att 
det som kan innebära framgång i ett förändringsarbete också kan resultera i en fallgrop 
beroende på hur delarna sköts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Our purpose with this thesis is to describe the change process from the view of the 
change leader. We focused on the role of the change leader, and how the change leader 
should act to succeed with the change. In order to obtain answers to our research 
questions we conducted in-depth literature studies and interviewed three change leaders. 
This thesis shows how difficult it is to illustrate how a successful change leader should 
act. The theory emphasises a number of skills and qualities that is to prefer, but for a 
change leader, no leader has all these fantastic qualities. This tells us how complex  
modern leadership can be today. The role of a change leader is to make everything work, 
to motivate the employees and to carry out the change process. Depending on how these 
factors are implemented, the change process will end in either success or failure. 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel kommer vårt valda problemområde att diskuteras där huvudinriktningen 
är att belysa förändringsarbete samt förändringsledarens eget perspektiv på sin roll vid 
en förändring i en organisation. Kapitlet inleds med en bakgrund till uppsatsen samt en 
problemdiskussion. Därefter följer syftet med uppsatsen och valda avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Dagens samhälle är under ständig förändring vilket medför förändringar för såväl 
organisationer som individer. Det finns många olika orsaker till att företag förändras som 
att organisationer går samman eller köps upp, drabbas av stora nedskärningar eller 
omstruktureringar. Denna utveckling ställer stora krav på ledaren (Alarik, 1988). 
 
Haslebo och Nielsen (1998) säger att det är en utbredd uppfattning inom organisationer 
att förändringar är ett problem. Kritikerna menar att organisationer inte förändras 
tillräckligt snabbt, medarbetarna är inte förändringsbenägna och ledarna måste bli bättre 
på att få människor att förändras i enlighet med nya strukturer, målsättningar och 
företagskulturer. Under det senaste decenniet har förmågan att hantera förändringar 
utnämnts till en av de största utmaningarna för ledningen.  
 
Ledaren ska se till att förändringen genomförs så effektivt och väl genomarbetat som 
möjligt. Ledaren ska också motivera sina anställda och underlätta för de inblandade att 
genomföra förändringen.  När någonting ska förändras är det mycket viktigt att ledaren 
har de rätta kunskaperna och är väl insatt i organisationen för att kunna förstå den 
rådande kulturen. Detta kommer att underlätta för ledaren när en förändring ska 
genomföras.    
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Varje dag sker stora och små förändringar direkt i våra liv eller indirekt runt omkring oss. 
De flesta uppfattar säkerligen självvalda förändringar som meningsfulla och positiva, 
men när det istället rör sig om förändringar som inte går att påverka lika lätt väcks ofta 
motstånd och känslor av missnöje. Det är inte sällan förändringar har sitt ursprung i, eller 
yttrar sig på, ett organisatoriskt eller företagsmässigt plan, exempelvis genom 
omorganisationer eller nedskärningar (Sandström, 2000). 
 
Idag har förändringsarbetet blivit en del av vardagen och en självklarhet för alla 
organisationer som vill anpassa sig och leva upp till omvärldens förväntningar. Ibland 
kan samma organisationer hamna i ett läge där den kontinuerliga 
förändringsverksamheten inte är tillräcklig. Då krävs ett mer påtagligt ingripande. Det 
blir allt vanligare att företag och organisationer beslutar sig för att göra 
organisationsförändringar för att komma tillrätta med de problem de dras med. Under en 
organisationsförändring studeras och klargörs maktförhållanden, strukturer och 
styrsystem och därefter görs övergripande förändringar i dessa strukturer och processer. 
Vanligtvis berörs hela organisationen och dess medarbetare (Granberg, 1999). 
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Inledning 
 
Det finns ett grekiskt ordspråk som säger att det inte finns något beständigt utom 
förändringen. Det är ett påstående som känns väldigt aktuellt i våra dagar. 
Globaliseringen och avregleringarna skapar nya villkor för människor och organisationer 
i hela världen. Förändringar som kräver rätt sorts ledarskap och flexibla företag  
(Ahltorp, 1999). 
 
Organisationsförändringar innehåller normalt minst två faser och dessa är tanke och 
handling. Tanken motsvaras av formulering av idéer och handling av genomförande. Det 
är ofta genomförandet av en förändring som ställer till problem. Idéer som verkar logiska, 
enkla och förväntas lösa viktiga problem för organisationen, visar sig i själva verket svåra 
att genomföra i den svårhanterliga verklighet vi lever i (Granberg, 1999). 
 
Det finns många faktorer som påverkar ett förändringsarbete. Faktorer som ledarskap, 
information och kommunikation, deltagande i processen, organisatoriskt lärande, 
motstånd till förändring samt motivation och arbetstillfredsställelse (Nilsson, 1999).  
 
Ledarskap behövs för att få andra människor att frivilligt, engagerat och samarbetsvilligt 
uppnå gemensamt uppställda mål. Ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. För 
att betraktas som god ledare krävs kunskap om den grupp eller organisation som ska 
ledas. Detta kommer att underlätta för ledaren när denne ska motivera sin personal. En 
ledare ska även kunna fatta beslut trots brist på information samt lyckas engagera och ta 
fram kreativa sidor hos sina anställda (Jonsson, 1998). 
 
Ledaren för en organisation har idag en mycket utsatt position. Ledaren blir utsatt för ett 
mycket hårt tryck från många håll exempelvis aktieägarna, allmänheten, personalen och 
massmedia. Ledaren ska inte bara leda företaget för att nå de mål som ledningen satt utan 
också tillfredställa aktieägarna och massmedia. Samtidigt måste ledaren kunna motivera 
sin personal för att de ska genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen. 
För att kunna motivera sin personal måste man även accepteras av dem (ibid). 
 
Att leda förändringar är den ultimata ledarutmaningen. Detta beror på att inget 
förändringsarbete är helt likt ett annat. Varje förändring är specifik avseende kontexten, 
det vill säga det sammanhang som förändringen avser (Ahltorp, 1998). 
 
Detta mynnar ut i några intressanta frågeställningar 
 

• Hur når man framgång som förändringsledare och vilka misstag är vanliga att 
ledaren begår vid förändringsarbetet? 

 
• Hur överkommer förändringsledaren motstånd som uppstår vid en förändring? 
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Inledning 

 
1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva förändringsarbete utifrån förändringsledarens 
synvinkel. Vi vill visa hur man som förändringsledare ska agera för att uppnå ett lyckat 
förändringsarbete eftersom förändringsarbetet har blivit så betydelsefullt i dagens 
samhälle. Vi har valt att belysa förändringsledarens roll och kommer även att ta upp 
några vanliga faktorer som kan leda till ett misslyckat förändringsarbete.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera förändringsarbete ur förändringsledarens eget 
perspektiv. Inga aspekter från övriga individer som involveras i en förändringsprocess 
kommer att belysas. På grund av de tidsramar som begränsar vårt arbete har vi valt att 
studera tre företag/förändringsledare. 
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2. Metod 
 
I följande kapitel har vi för avsikt att beskriva vårt tillvägagångssätt för vår studie. Vi 
kommer att beskriva olika metoder samt redogöra och motivera vårt val av metoder och 
ansatser för läsaren. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Kvantitativa metoder har sin största styrka i att de kan förklara olika händelser och 
generaliserar eftersom man standardiserar och strukturerar undersökningens upplägg. 
Detta innebär dock att forskaren kommer att styra den svarande eftersom alla får samma 
frågor och svarsalternativ. Om ny information kommer in under undersökningen får man 
med kvantitativ ansats inte ändra i undersökningen utan måste ignorera den nya 
informationen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). 
 
En kvalitativ metod innebär däremot flexibilitet och tillåtelse att ändra om ny information 
tillkommer och förutsättningarna ändras. Man har en mycket lägre grad av strukturering i 
en kvalitativ ansats och upplägget och planeringen för undersökningen utvecklas under 
hela undersökningsfasen. Denna ansats präglas av att man går på djupet istället för på 
bredden. Man undersöker få enheter och strävar efter att få en helhetsbild av dem i 
relation till frågeställningen. Syftet blir då att skapa ökad förståelse för de problem man 
arbetar med (ibid). 
 
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Detta för att vi vill göra en mer 
djupgående undersökning för att se hur en förändringsledare ska lyckas och vilka fel som 
är vanliga vid ett förändringsarbete. Vi anser det inte lämpligt att göra en kvantitativ 
undersökning. Detta främst på grund av att individernas svar, som vi samlar in via våra 
intervjuer, är subjektiva och tolkningsberoende. Vi vill genom våra intervjuer komma åt 
intervjupersonernas uppfattning av vilka framgångsfaktorerna respektive fallgroparna är i 
ett förändringsarbete. 
 
Vårt angreppssätt kan liknas vid den deduktiva metoden (Eriksson & Wiedersheim, 
2001). Vi utgår från våran teoretiska referensram som utgör vår analysgrund. Vår 
teoretiska referensram ger en bild av hur man kan förändra på ett så effektivt sätt som 
möjligt och jämförs sedan med våran empiriska undersökning. Utifrån detta har vi sedan 
dragit slutsatser baserade på våra tolkningar och reflektioner av undersökningen. 
 
2.2 Litteraturstudie 
 
Vi startade med en litteraturstudie för att se vilka relevanta teorier som fanns inom 
området. Denna genomfördes vid biblioteket på Luleå tekniska universitet. Vi har använt 
oss av databaserna Lucia, Libris, Emerald och Ebsco. Sökorden vi använt oss av är: 
ledarskap, ledarstil, förändring, förändringsarbete, organisationsförändringar, 
förändringsstrategi samt de engelska motsvarigheterna. 
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Metod 
 

2.3 Fallstudie 
 
Fallstudier betecknas av ett ofta detaljerat och djupgående intresse för det enskilda fallet. 
Denna typ av studier är lämpliga vid explorativa undersökningar, det vill säga där 
forskaren inte på förhand vet vad som är viktigt respektive mindre viktigt att undersöka 
samt att möjligheten till upptäckt av nya förhållanden som forskaren inte tänkt på 
existerar. Forskaren etablerar en nära kontakt till undersökningsobjektet vilket gör det lätt 
att komplettera information som är extra intressant för undersökningen. Den vanligaste 
tillämpningen av fallstudietekniken torde dock vara för deskriptiva/förklarande studier 
där föreställningarna från början är relativt klara (Lekvall & Wahlbin, 1993). 
 
Vi har valt att göra en fallstudie för att se om vår teoretiska referensram stämmer överens 
med hur det fungerar i verkligheten och för att vi vill gå in på djupet i de företag vi har 
valt att studera. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är en fallstudie en 
empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt verkliga sammanhang. 
Då vi vill undersöka vilka fel som är vanliga vid förändringsarbete samt hur man når 
framgång, så anser vi en fallstudie vara det bäst lämpade valet av metod. 
 
2.3.1  Val av förändringsledare 
 
Vi ville ha tre ledare som ständigt har utvecklas och agerat i de tre olika företagen under 
en längre tid. Då har de förmodligen varit med om några förändringsarbeten genom åren. 
Det intressanta var inte företagen i sig och deras aktiviteter utan det viktiga var att finna 
personer inom dessa företag som hade erfarenhet av förändringar. Vi har inte letat efter 
någon speciell förändring som företagen gjort. Under resan gång så fick vi ett sent 
återbud från ett av företagen, vi valde då att intervjua en pensionerad förändringsledare 
med en mångårig erfarenhet av förändringsarbeten. 
  
2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns två typer av data, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är material som 
redan finns insamlad för ett annat ändamål. För att tillgodogöra sig sekundärdata måste 
forskaren läsa in annat material som är relevant för den aktuella undersökningen  
(Lekvall & Wahlbin, 1993).  

Studie av sekundärdata har vi genomfört via Internet. Vi har samlat in primärdata till vår 
empiri genom personliga intervjuer med tre företagsledare. Intervjuerna utfördes på 
företagen i en lugn miljö. Vi följde en intervjuguide som vi själva har konstruerat för att 
uppnå vårt syfte med vår studie. Personliga intervjuer blir lätt mycket långa om de 
uppfattas som intressanta för respondenten. Intervjuerna kan vara strukturerade med 
färdigformulerade frågor eller ostrukturerade där en diskussion förs. I sådana fall är det 
vanligt med en intervjuguide som tar upp breda frågeområden. Kostnaden för en 
personlig intervju är hög, men det går relativt snabbt att samla in materialet. Om många 
intervjuer ska genomföras tar det däremot lång tid att samla in det empiriska materialet. I 
detta fall blir denna form av datainsamlingsmetod svår att 
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Metod 

använda sig av. Kontrollen över vem som svarar är däremot perfekt och bortfallet av 
respondenter är mycket låg (Lekvall & Wahlbin, 1993).                                

2.5 Metodproblem 

Det är viktigt att vid undersökningar ta hänsyn till begreppen validitet och reliabilitet. 
Validitet definieras som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att 
mäta” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Reliabilitet innebär att ett mätinstrument, 
till exempel en intervju, ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Ett undersökningssätt bör 
för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare och tillfrågade individer. 
Nämnda författare menar dock att validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument, 
för att om instrumentet inte mäter det som avses spelar det mindre roll om mätningarna är 
bra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 

En kvalitativ undersökningsmetod med personliga intervjuer kan medföra 
reliabilitetsproblem, om någon annan skulle göra om undersökningen inom samma 
organisation är det inte säkert att de skulle komma fram till samma resultat (ibid).  

För att minska validitetsproblemet har vi lagt upp undersökningen på ett sätt som gjort att 
vi kunnat förtydliga och komplettera våra frågor allt eftersom intervjuerna har 
framskridit. Detta för att vi verkligen skulle komma åt det vi ville undersöka. Det kan 
dock ha funnits aspekter på frågeställningen som vi inte var medvetna om och således 
förbisåg under våra intervjuer. Vi har även använt oss av en bandspelare vid våra 
intervjuer. Vi har också låtit våra respondenter ta del av intervjufrågorna före vi gjorde 
intervjun. 
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3. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet lyfter vi fram teorier som vi anser vara relevanta för vårat arbete. 
Teorierna kommer i huvudsak att ta upp olika delar av förändring men vi kommer också 
att belysa ledarens roll vid en förändring. Vi tar även upp faktorer som kan få ett 
förändringsarbete att lyckas respektive misslyckas. 
 
3.1 Förändring  
 
Förändring som fenomen är ingenting nytt och har alltid sysselsatt människans tankar 
under hela hennes historia och existens. Utan förändring finns det inget liv. Liv är rörelse, 
växt och flöde. Det förutsätter ändlighet och död. Alla mänskliga strävanden till 
förbättringar indikerar någon form av förändring. Historiskt sett har det funnits olika 
antaganden om förändring, ofta utifrån en bestämd samhällssyn (Andersson, 2001). 
 
Det finns tre nivåer som kan förändras i en organisation enligt Granberg (1982). Den 
enskilde anställde och dennes sätt att fungera i organisationen, arbetsgruppen eller 
avdelningen och hur den fungerar samt hur organisationen totalt fungerar i den 
övergripande organisationsstrukturen. Dessa tre nivåer är beroende av varandra och 
förändringar måste kunna gälla alla tre nivåerna. Andersson (2001) talar också om tre 
nivåer och att förändring i en organisation kan gälla individen, gruppen eller hela 
organisationer. 
 
Dessler (1992) tar upp fyra faktorer som kan förändras i en organisation. Dessa är 
organisationsstruktur, teknologi, fysisk sättning och människor. 
 
En förändring kan ses utifrån tre perspektiv; kundperspektivet, medarbetarperspektivet 
och kostnadseffektivitet. Kundperspektivet handlar om att utveckla organisationens 
förmåga att skaffa och behålla kunden. Medarbetarperspektivet trycker på att utveckla 
organisationens förmåga att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 
Kostnadseffektivitet handlar om att utveckla organisationens förmåga att göra rätt saker 
på rätt sätt (Balogun & Hope Hailey, 1999). 
  
3.1.1 Förändringsledaren 
 
Förändringsledaren har en nyckelroll vid en förändring och man kan definiera en 
förändringsledare på många sätt. Stuart Crainer (1997) definierar en förändringsledare på 
följande sätt: ”De människor som kan konsten att förutse behovet av och leda en 
produktiv förändring”. 
 
Sandström (2000) beskriver några framgångsfaktorer för en förändringsledare: 
 
- Förändringsledaren upplevs som rak och ärlig 
- Man måste kunna lita på honom/henne, känna respekt och förtroende 
- Medarbetarna måste tro på vad han/hon gör 
- Ledaren ska vara resultatorienterad och bestämd i sin förtoning 
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- Ledaren ska vara prestigefri och öppen för nya förslag  
- Ledaren ska föregå med gott exempel 
- Ledaren ska ha god etik och moral 
- Ledaren ska kunna samarbeta med andra människor 
 
Det finns ingen som person som har alla dessa fantastiska egenskaper, och det visar hur 
svårt och komplext ett modernt ledarskap är. Ingen ledare är perfekt, och för att nå den 
yttersta toppen måste man hålla världsklass i någon eller ett par av disciplinerna och vara 
hyggligt bra, bättre än medel på de övriga. En VD som uppfyller dessa kriterier är värd 
sin vikt i guld (Ek ,1996). 
 
Enligt Sarvs (1993) definition på en förändringsledare är denna en person som leder en 
förändring. Med denna definition är det många som kan använda sig av titeln. Alla i en 
organisation kan bli förändringsledare. Man behöver inte ha en chefsroll i den ordinarie 
organisationen. Även utifrån hämtade personer, till exempel konsulter, kan vara 
förändringsledare. Förändringsledaren kan ses som motorn i ett förnyelsearbete, den som 
är operativt ansvarig för att förändringen genomförs. Mentorn och katalysatorn har inte 
detta operativa ansvar. De har stödfunktioner till motorn/förändringsledaren. En 
katalysator är en person som i kraft av en särskild kompetens kan ge en förändring en 
knuff framåt. Konsulter fungerar ofta som katalysatorer, men det finns andra också. En 
person som varit med om en liknande förändring kan till exempel ofta få en 
katalysatorroll.  
 
Kraven på förändringsledaren varierar med förändringsprocessens faser menar Sarv 
(1993). Den första fasen är födelsen och förändringsanalysen. Här dominerar 
lyhördheten, varseblivningen och kreativiteten. Initieringen av en förändring behöver inte 
innebära att förändringsledaren skapar en originalidé. Förändringsledaren kan mycket väl 
ta över andras idéer. Det finns studier som visar att det till och med kan vara en fördel om 
förändringsledaren inte är för hårt idéfixerad, för stark personlig idéägare.  
 
Förändringsledare har all anledning att ifrågasätta om det är rätt förändring som är på väg 
att dras igång. Att starta fel förändring gör ledningsjobbet omöjligt. Förändringsledaren 
är här utmanare och risktagare. Det innebär att han eller hon är förändringsvisionens 
främste förespråkare och belönar risktagande, inte bara odiskutabla framgångar. Nästa fas 
är förändringsdesignen och organiserandet av förändringen. Förändringsledaren måste 
även engagera sig i hur-frågan, vilka som ska göra vad i förändringsarbetet. 
Förändringsledaren är här bemyndigare av andra det vill säga att legitimera andra att sätta 
igång förändringsarbetet. Nästa fas är spridningen av uppdragskänsla och 
förändringsenergi. Här rekryteras anhängare på bredare front, alltså även utanför den 
direkta förändringsorganisationen (Sarv, 1993).  
 
Det gäller att så snabbt som möjligt få över äganderätten till förändringarna till dem som 
ska genomföra dem. Förändringsledaren är även här bemyndigare av andra, men 
dessutom koalitionsbyggare och vägvisare. Den sista fasen är fullföljandet. 
Förändringsledarens huvuduppgift under genomförandefasen är att se till att de som de 
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facto ska genomföra förändringen får arbetsro och att de även i övrigt får arbetsro och att 
de även har vettiga arbetsförhållanden. Förändringsledaren är här gränsridare i första 
hand, alltså att neutralisera problem som kan uppstå under arbetets gång (Sarv, 1993). 
 
3.1.2 Vilka faktorer gör en förändring nödvändig? 
 
Det finns många orsaker till varför en förändring blir nödvändig. Nilsson (1999) 
beskriver åtta krafter som skapar nya situationer som företagen inte behärskar och därför 
måste genomföra en förändring. 
 
1. Högre förändringstakt 
Det är faktiskt så att delar av ekonomin slås ut varje dag och ersätts med någonting nytt. 
Nilsson (1999) kallar det för ekonomins dynamik. Det vill säga anpassning till nya 
förhållanden. Denna process går idag fortare än någonsin tidigare. Detta beror på att 
idéer, moden, trender med mera omsätts allt snabbare. För företagen innebär det kortare 
produktlivscyklar och framtiden blir osäkrare. 
 
2. Ökad konkurrens/Köparens marknad 
Idag har produktionen hunnit ikapp efterfrågan på många marknader och vi har därmed 
gått från säljaren till köparens marknad. Den ökade konkurrensen om kunderna skärper 
kraven på företagens skicklighet. Till detta måste man lägga till att företagen möts av allt 
hårdare konkurrens även i utlandet och nu i allt större utsträckning i och med Internets 
frammarsch. 
 
3. Ändrade köpvanor 
Människors primära behov är tillfredställda och de köper inte längre enbart sådant som de 
behöver, utan köper också varor för att tillfredställa de psykologiska behoven. Detta 
medför att marknaden delas in i flera mikromarknader. 
 
4. Ökad tjänstekonsumtion 
I dagens samhälle börjar det bli svårt att skilja på produkter och tjänster. Produkterna på 
dagens marknader är alltmer tjänsteladdade samtidigt som vi konsumerar mer rena 
tjänster så som sjukvård, utbildning och resor. De flesta påverkas av denna nya trend. 
 
5. Grundvärderingar förändras 
Den moderna människan ställer och kan ställa andra krav på arbetet än tidigare, Man 
prioriterar idag aktiviteter som bjuder på gemenskap, mening, utveckling och ansvar 
istället för till exempel fast arbete. Dagens företagsledare kan inte längre luta sig mot 
gamla produktionsbefrämjande värderingar som flit, lydnad, lojalitet. ”Att göra rätt för 
sig”, är kanske inte den mest framträdande drivkraften hos den nya generationen.  
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6. Ny teknik 
Idag när tekniken utvecklas gäller det att hänga med, den nya tekniken möjliggör nya 
affärer, nya produktionsmetoder, nya organisationsformer och nya politiska 
förutsättningar. Ny teknik kan också skapa nya marknader för företagen. 
  
7. Rationalisering på nytt sätt 
Det tycks som om de gamla recepten för rationalisering nu är urtömda. Idag väntar man 
sig istället att informationstekniken i samspel med nya idéer om hur man organiserar 
arbetet, ska ge en dramatisk produktivitetshöjning. Man kan säga att det handlar om ett 
radikalt nytänkande där man betonar helheten, det gäller både i produktion och 
administration. 
 
8. Politiska förändringar 
Företag kommer alltid att påverkas av politiska beslut, exempel på politiska beslut som 
påverkar företagen kan vara nya lagar och förordningar som tas fram. Det är viktigt att 
inse att dessa krafter inte verkar skilda från varandra. De påverkar, förstärker och 
överlappar varandra. Krafterna ger förhoppningsvis oss en känsla om företaget är i behov 
av en radikal förändring. 
 
3.1.3 Vad kan förändras i en organisation? 
 
Enligt Dessler (1992) så finns det fyra faktorer i en organisation som kan förändras. 
Dessa är organisationsstruktur, teknologi, fysisk sättning och människor. En 
organisations struktur definieras som hur arbetsuppgifter formellt delas upp, grupperas 
och samordnas. En förändringsledare kan låta avdelningsansvar kombineras, vertikala 
(layers) flyttas och bredda kontrollspann för att göra organisationen mer enhetlig och 
mindre byråkratisk. Mer regler och procedurer kan implementeras för att öka 
standardiseringen.  Att exempelvis genomföra en decentralisering kan underlätta för att 
snabba upp den beslutsfattande processen (Dessler, 1992). 
 
Tekniska förändringar innebär introduktion av ny utrustning, hjälpmedel eller 
arbetsmetoder, automatisering eller datorisering. Automatisering är en förändring som 
innebär att människorna ersätts av maskiner (ibid). 
 
Layouten av de fysiska arbetsutrymmena är en annan de faktorer som Dessler (1992) tar 
upp. En ledare bör beakta arbetskrav, formella interaktionsbehov och sociala behov när 
denne fattar beslut om utrymmeskonfigurationer, interiördesign etc. Genom att 
exempelvis eliminera mellanväggar och skiljeväggar och öppna upp kontorsytan så blir 
det lättare för medarbetarna att kommunicera med varandra.  
 
Det sista området som förändringar kan ske i är att hjälpa individer och grupper inom 
organisationen att arbeta mer effektivt tillsammans. Den här kategorin handlar om att 
förändra attityder och beteende hos organisationens medlemmar genom en process som 
omfattar kommunikation, beslutsfattande och problemlösning (Dessler, 1992). 
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3.1.4 Olika typer av en förändring 
 
Man kan förändra en organisation på många olika sätt. Ahrenfelt (2001) har delat in 
förändringar i första ordningens respektive andra ordningens förändringar. Förändring av 
första ordningen är interna förändringar i organisationer utan att omvärldsfaktorerna har 
påverkat eller förändrat systemet i någon större grad. Förändringsarbetet handlar i detta 
fall om att till exempel öka produktiviteten och jaga kostnader. Förändringar enligt andra 
ordningens förändringar påverkas av omvärlden. Förändringar som genomförs på grund 
av omvärldstrycket. Här handlar det om att förbättra effektiviteten och hitta lösningar 
som svarar mot yttre krav. 
 
Uthålligt förändringsarbete handlar således om att förbättra både effektiviteten (att göra 
saker rätt) och produktiviteten (att göra rätt saker). Eftersom första ordningens 
förändringar är mer påtagliga och enklare att hantera, ägnar de flesta företag sig åt dessa. 
Man gör sakerna alltmer rätt, men man kanske ägnar sig åt helt fel saker. Organisationen 
måste därför vara ett öppet system gentemot omvärlden och kunna anpassa sin 
verksamhet med hänsyn till omvärldsförändringarna. Sedan måste även produktiviteten 
förbättras, men då inom utvalda områden. Det gäller att försöka arbeta med andra 
ordningens förändringar där förändringsarbetet avser att öka såväl effektiviteten som 
produktiviteten (Ahrenfelt 2001). 
 
Enligt Balogun och Hope Hailey (1999) finns huvudsakligen fyra typer av förändring (se 
figur 3.1). Dessa fyra typer definieras i två dimensioner - målet med förändringen och 
förändringsvägen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Olika typer av förändringsvägar (Balogun & Hope Hailey, 1999) 
 
Evolution innebär att försöka förändra värderingar, attityder och beteenden hos de 
anställda. Detta innebär en fundamental förändring i företaget men den sker gradvis över 
en längre period genom en serie aktiviteter som syftar till att uppnå det slutliga målet. 
Även om ett företags konkurrenssituation kräver en snabb förändring kan det finnas 
andra aspekter i organisationen som gör att en revolutionerande förändring inte kan 
genomföras (Balogun & Hope Hailey, 1999).  
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En revolution innebär en radikal transformerande förändring som genomförs i ett slag på 
flera fronter och ofta under en relativt kort tidsperiod. Denna typ av förändring kommer  
sig vanligtvis av att organisationen tvingas till snabb förändring för att överleva en 
hårdnande konkurrenssituation. 
 
Anpassning innebär en mindre djupgående förändring av verksamheten som genomförs 
långsamt och gradvis. 
 
Rekonstruktion betyder också att anpassa verksamhetens arbetssätt, men på ett mera 
dramatiskt sätt. Denna förändring syftar till att effektivisera organisationen eller att bli 
bättre på det man redan ägnar sig åt men har inte som mål att märkbart ändra rådande 
företagskultur (ibid). 
 
Balogun och Hope Hailey (1999) vill egentligen inte tala om "förändringstyp". De vill 
istället använda uttrycket "förändringsväg" eftersom ett förändringsarbete kan innefatta 
fler än en typ av förändring innan målet är uppnått. En organisation kan exempelvis 
tvingas att starta med en rekonstruktion för att ordna upp företagets ekonomiska situation 
innan det är möjligt att genomföra en långsiktig evolution. 
 
3.1.5 Förändringsprocessen 
 
En effektiv organisationsförändring sker inte över en natt, utan är en process i flera steg.  
Dessler (1992) illustrerar hur en organisationsförändring utvecklas och implementeras (se 
figur 3.2). 
 

 
 
Figur 3.2 En modell över en organisations förändringsprocess (Dessler, 1992) 
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1. Påtryckningar till en förändring 
De flesta organisationsförändringar styrs av påtryckningar från omvärlden eller 
påtryckningar inom organisationen. Utanför organisationen sker exempelvis teknologiska 
förändringar som tvingar de ledande aktörerna att påbörja ett förändringsarbete. Inom 
organisationen uppstår konflikter, människor slutar eller går i pension, påtryckningar 
uppstår när organisationen växer ur det gamla sättet att arbeta. Det är sådana 
påtryckningar som i sin tur ger behov att förändra struktur, teknologi, arbetsuppgifter 
eller människor inom organisationen. 
 
2. Identifiera förändringsbehov 
Det andra steget handlar om att ledarna ska identifiera och acceptera behovet av en 
förändring. Denna fas är en upptining där vissa provokativa problem eller händelser är 
nödvändiga för att få medarbetarna att förstå behovet av en förändring och söka efter nya 
lösningar.  
 
3. Diagnostisera problemet 
Målet med detta steg är att identifiera vad som är grunden och orsaken till problemet så 
att en lämplig förändring kan planeras och implementeras. Vanliga tekniker för detta är 
intervjuer, enkäter, observationer och sekundära data.  
 
4. Planera förändringen 
Det fjärde steget i en organisationsförändring handlar om att planera förändringen. Denna 
fas inkluderar att besvara frågorna, Vad ska vi förändra? När ska vi förändra det? Och hur 
ska vi förändra det? Beslut måste fattas angående hur förändringen ska genomföras och 
tidsmässigt planering när varje aspekt av förändring ska ske. 
 
5. Implementera förändringen 
Organisationsstruktur, teknologi, arbetsuppgifter eller människor ska förändras – kanske 
genom en rationalisering eller genom ett på-jobbet träningsprogram. Vidare så måste 
förändringsledarna överkomma det eventuella motstånd som kan uppkomma. Det sker 
exempelvis genom medbestämmande eller förhandling. 
 
6. Uppföljning av förändringen 
Det sista steget är utvärdera effekten av förändringen. Det betyder att mål (i termer av 
ökad prestation eller attityd till exempel) måste fastställas så att graden av förändringens 
genomslag kan värderas. 
 
3.1.6 Lewins förändringsmodell 
 
En förändringsprocess består av tre faser enligt Achilles och Stanley (2002). Under den 
första fasen upptining, blir organisationens medlemmar medvetna om förändringen. 
Under andra fasen förändringsfasen implementeras förändringarna och personalen lär sig 
det nya sättet att arbeta. I den tredje fasen återfrysning är det viktigt att se till att 
förändringen lyckas och att den fungerar som en norm i arbetet och inte går tillbaka som 
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det var före förändringen. Det är viktigt att alla faser uppfylls för att förändringen skall 
bli lyckad (Achilles & Stanley, 2002). 
 
Kurt Lewin (1951) beskriver de 3 faserna mer ingående. (Se figur 3.3) 
 
1. Upptining 
Inledningsvis tvingas organisationen att mer eller mindre inse att det sätt man arbetet på 
inte är evigt bestående och att etablerade värderingar inte gäller längre. Det är först sedan 
organisationen tagit sig genom denna fas som en öppenhet mot nya lösningar och nya 
kunskaper skapats. Motstånd mot förändringen hänger ofta samman med att denna fas 
inte slutförts eller att den skett under smärtsamma former. Om upptiningen har skett i en 
trygg miljö och fått ta sin tid finns det goda förutsättningar att gå in i nästa fas. 
 
2. Förändringsfasen 
I förändringsfasen söker man efter ny kunskap och vill gärna prova sig fram till en bra 
lösning för att sedan genomföra förändringen. Har upptiningen skett tillfredsställande 
finns det en oerhörd energi som mobiliserats under själva förändringen. Denna tid kan då 
i efterhand ha upplevts, av de inblandade, som väldigt intressant och rolig – istället för en 
tid av bitterhet och besvikelse som de aldrig återhämtat sig från. Om alla parter i 
organisationen har haft en möjlighet att ompröva det nuvarande arbetssättet och fått 
chansen att aktivt kunna medverka i förändringsarbetet, då finns det en stor beredskap att 
kunna genomföra förändringen effektivt och målinriktat. 
 
3. Återfrysning 
Återfrysningsfasen innebär att den genomförda förändringen får en chans att fästa och 
rota sig. Förutsättningarna för detta är att förändringen har förankrats hos de som berörs 
(Lewin, 1951). 
 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Figur 3.3  Lewins förändringsmodell (Lewin, 1951) 
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3.2 Ledarens roll vid en förändring 
 
Ledaren kan ha många olika roller vid en förändring. Därför spelar han/hon en mycket 
viktig roll när en förändring ska ske. Ledaren är ledningens verktyg som ska se till att 
förändringen sker och samtidigt fungera som en stöttepelare för de anställda (Sandström, 
2000).  
 
3.2.1 Ledarens roll  
 
Ledaren ska först och främst se till att förändringen genomförs. Ledaren ska försöka sälja 
in förändringen hos medarbetarna för att de ska genomföra förändringen. En av de 
viktigaste delarna i en förändringsprocess är att peka ut riktningen genom visioner samt 
ge medarbetarna information och nödvändiga förutsättningar för att de skall kunna 
förändra organisationen i önskad riktning (Jonsson, 1998). 
 
Medarbetarna måste enligt Schneider och Goldwasser (1998) förstå ledarens vision, och 
hur förändringen skall hjälpa företaget att uppnå sin vision. Ledaren måste således 
övertyga medarbetarna om behovet av en förändring. Därför spelar kommunikationen en 
stor roll i förändringsarbetet. 
 
Vid ett förändringsarbete är kommunikationsfrågan ett av de mest svårlösta problemen. 
Att ge obehagliga besked är något som ledaren ofta drar ut på eftersom det är känsligt och 
svårt. Men obehagliga besked ska ske snabbt eftersom det är bättre att veta vad som 
gäller än att leva i ovisshet. Alla inblandade, även de som drabbas av till exempel 
uppsägning, mår bäst av att få besked snabbt. Det vill säga är att det ska gå så fort som 
möjligt mellan beslut och handling. Raka besked från chefen påskyndar processen och 
ger medarbetarna möjlighet att på ett tidigt stadium påbörja förändringen. Att inte vara 
ärlig från början, gå undan, är en fallgrop många chefer faller i (Ahltorp, 1998). 
 
Kommunikation i förändringsprocessen handlar självfallet i första hand om att göra klart 
för sig vad som ska kommuniceras och hur det sedan ska gå till. Det handlar om att 
klargöra målsättningar och avsikter på alla nivåer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
att kommunicera den egna visionen, om det nu finns någon (Karlöf & Söderberg 1989). 
 
Oavsett hur en organisationsförändring genomförs är information till de berörda den 
viktigaste åtgärden för att underlätta förändringar anser Granberg (1999). Han menar att 
informationen skall vara snabb, saklig, rak och ärlig. 
 
Att våga leda innebär att kunna vara den som säger nej och förmedlar både positiva som 
negativa beslut. Uthållighet och mod krävs för att genomföra svårare förändringar. 
Ledarna ska vara lyssnande och lyhörda, dels vara hårdhudade och inte ta åt sig i onödan 
(Ahltorp, 1998). 
 
Ledarens roll som kommunikatör innebär att ge och få synpunkter och idéer. En av de 
viktigaste uppgifterna är att lyssna och få fram andras åsikter och synpunkter. 
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Det är ledaren som skapar samverkan inom företaget och bidrar till att medarbetarna 
känner sig som en viktig resurs i företaget (Ahltorp, 1998). 
 
3.2.2 Motstånd 
 
När en förändring presenteras kommer alltid motstånd att uppstå hos de berörda och det 
finns många olika typer av motstånd till förändringar i en organisation. Många av dem 
påverkas av förändringen. Uppgiften att genomföra en förändring kan därför vara mycket 
svårt för chefen när denne möter kraftigt motstånd. Det är viktigt att man tar fram orsaken 
till motståndet och utvecklar strategier för att övervinna det. För att effektivt kunna 
implementera en förändring är det betydelsefullt att vara medveten om olika anledningar 
till motstånd och kunna använda effektiva tekniker för att vinna de anställdas 
samarbetsvilja (Honold, 1999). 
 
För att studera hindren för att kunna genomföra en förändring, och besluta om taktik mot 
dem som är emot förändringen, kan en så kallad kraftfältsanalys göras (se figur 3.4). I 
denna analys sätter man upp allt som talar mot förändringen som den ena polen i 
kraftfältet. Som motpol sätter man upp allt som talar för förändringen. När kraftfältet 
klarlagts gäller det att reducera eller få bort motståndet mot förändringen. Förstärker man 
enbart medkrafterna leder det i allmänhet till att motkrafterna också stärks. Mot och 
medkrafterna i kraftfältet tenderar att balansera varandra (Sandström, 2000). 
 

Talar för förändring   Talar mot förändring 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Kraftfältsanalys, (Toffler, 1995) 
 
Forskning har visat att ca åttio procent av mänskligheten ser förändringar som ett hot och 
bara tjugo procent ser förändringar som en möjlighet. Att människor motsätter sig 
förändringar som drastiskt försämrar deras yrkesvillkor är naturligt, men också de 
förändringar som är neutrala eller till och med är en fördel för individen möter motstånd 
inledningsvis. Det handlar om att de flesta människor är problemorienterade och därför 
till en början inte ser möjligheterna, utan bara problem och svårigheter (Sandström, 
2000).  
 
För en förändringsledare gäller det att vända de problemorienterade så att de ser 
möjligheterna. Ledaren måste lägga ner stor omsorg på att kommunicera på ett 
psykologiskt och pedagogiskt sätt med medarbetarna och vara medveten om att det tar tid 
att omorientera deras synsätt (ibid). 
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Några vanliga orsaker till förändringsmotståndet är att man inte känner sig övertygad om 
behovet av en förändring, att man inte har eller har haft möjligheten att påverka 
processen och fruktan för det okända. Nu är inte allt motstånd negativt för förändringen. 
Tvärtom är konstruktivt motstånd (kreativ kritik) nödvändig för att processen ska föras 
framåt. Motståndet skapar engagemang och därmed förändringskraft. Det gäller för 
förändringsledaren att rikta om energin i motståndskrafterna till någonting positivt 
(Sandström, 2000). 
 
Motståndet växer fram från två utgångspunkter. Å ena sidan som kreativ, konstruktiv 
kritik, där syftet är att bidra med synpunkter för att undvika fallgropar eller förhastade 
beslut. Å andra sidan ur den mer eller mindre starka oro som förändringar alltid skapar 
hos individer och kollektiv (ibid).  
 
Processledarens viktigaste och svåraste uppgift är att skapa acceptans för förändringar. 
Han ska leda medarbetarna genom processen på ett sådant sätt att man accepterar 
förändringar och intar nya beteenden. För att lyckas med sin svåra uppgift måste ledaren 
vara både psykolog och pedagog (ibid). 
 
Motstånd kan delas i två olika grupper nämligen individuellt motstånd och 
organisatoriskt motstånd (Dessler, 1992). Nedan följer en beskrivning av Desslers 
definitioner. 
 
1. Individuellt motstånd 
Orsaker till individuellt motstånd är ofta relaterade till människors värderingar, 
personligheter och behov. Dessler tar upp fem orsaker till individuellt motstånd. Dessa är 
vanor, trygghet/säkerhet, ekonomiska faktorer, rädsla för det okända och selektiv 
informationshantering. De flesta människor finner en särskild rutin/arbetssätt som de 
sedan använder regelbundet. Människor karaktäriseras av deras vanor. Livet är komplext 
som det är och de flesta försöker förenkla sina beslut. När en förändring ska genomföras 
finns det en tendens att ifrågasätta förändringen för att man inte vill förändra sina vanor. 
 
De anställda vill känna sig säkra på att de får behålla sitt jobb. De flesta förändringar 
medför nedskärningar och effektivisering, och många anställda känner vid en förändring 
osäkerhet om de får stanna kvar eller blir uppsagda och därför ökar motståndet till en 
förändring. 
 
En annan orsak till individuellt motstånd till förändringar är ekonomiska faktorer. Oron 
att förändringen ska minska den anställdes inkomst eller att man kan få byta position i 
företaget vid förändringen vilket kan medföra en löneminskning. 
 
Förändringar medför ofta att man byter det som man kan mot någonting nytt och med 
detta kommer rädsla och osäkerhet för det okända. Man känner att de kunskaper man har 
kanske inte räcker till och därför gör man motstånd mot förändringen. 
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Det är svårt att förändra människors värderingar om man försöker förändra värderingarna 
möts man ofta av motstånd. Selektiv informationshantering innebär att de anställda hör 
vad de vill höra och därför ignorerar de ledarens försök att förklara fördelarna med 
förändringen. Man ignorerar det nya. 
  
2. Motstånd på organisationsnivå 
Enligt Dessler är organisationer är i deras natur konservativa. Organisationer gör aktivt 
motstånd mot förändringar. De vill inte gärna förändra produktion, arbetsprocesser med 
mera eftersom de gjort samma sak i åratal och det har fungerat. 
 
Det finns sex stora orsaker till organisatoriskt motstånd mot förändringar menar Katz och 
Kahn (1978). Dessa sex orsaker är strukturer, begränsat förändringsfokus, grupper, hot 
mot expertområden, hot mot etablerade maktrelationer och hot mot resursfördelningar.  
 
1. Strukturer 
Organisationer har byggt in mekanismer för att producera stabilitet. Människorna som är 
anställda i organisationen är valda med eftertanke, de ska passa in på rätt plats i företaget.  
Det vill säga är att det finns en inbyggd tröghet som gör det svårt att förändra. 
 
2. Begränsat förändringsfokus 
Organisationer består ofta av olika avdelningar. Man kan inte förändra en avdelning eller 
system utan att det påverkar ett annat. Det gör det svårt att tillfredställa alla avdelningar. 
 
3. Grupper 
Även om individerna vill förändra deras beteende så kan gruppens normer bestå. En 
anställd kanske accepterar nya arbetsuppgifter medan teamet/gruppen han jobbar i gör 
motstånd mot förändringen.  
 
4. Hot mot expertområden 
Förändringar i organisationers mönster kan hota expertisen i speciella grupper. Ny 
kunskap kan göra att den unika kunskapen som specialisterna besitter blir överflödig. 
 
5. Hot mot etablerade maktrelationer 
Förändringar i organisationen kan hota långsiktiga maktrelationer i organisationen. Ett 
exempel på detta är när team/grupper får ta egna beslut, så ses det ofta som ett hot av 
chefer, som känner att han har tappat lite av sin makt. 
 
6. Hot mot resursfördelningar 
Avdelningar i organisationen vill ofta behålla saker som det är. En förändring kan 
medföra en minskning av deras budget och medför att de kanske måste göra 
nedskärningar. 
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3.2.3 Förändringsprocessens motståndsfaser 
 
Förändringsprocessen består av olika motståndsfaser (se figur 3.5). Den första 
motståndsfasen kommer ganska omedelbart efter det förändringsledaren introducerat 
idéer kring en förändring. Motståndet består av skepticism och misstänksamhet. Efter ett 
tag börjar man ana en viss entusiasm för förändringsidén. Människor börjar tycka att idén 
kanske inte är så tokig ändå, och när den kritiska massan reducerats kan själva 
förändringsarbetet inledas. När medarbetarna blir medvetna om de nya kraven och inser 
att deras befintliga kompetens inte räcker till att lösa den nya uppgiften och då ökar 
motståndet igen. Den andra motståndsfasen innebär en insikt för medarbetarna om att 
förändringen är på väg att bli verklighet. Detta skede upplevs som sista chansen att 
stoppa förändringen. Ledarens förmåga att härda ut kan nu komma att prövas men så 
småningom bryts motståndet, och man går in i den tredje fasen. Förändringen fryses. 
Motstånd kan uppstå även vid detta skede, vissa medarbetare kan ha upplevt att 
förändringen genomförts trots att de velat lägga locket på. Motstånd kan nu ske genom 
sabotage. Detta motstånd brukar dock snabbt ebba ut. Men det är viktigt för 
förändringsledaren att belöna goda exempel och tillrättavisa dåliga (Sandström, 2000). 
 
  Tina upp                   Genomföra & frysa 
Positiv 
attityd 
 
 
 
 
Neutral       Tid 
 Fas 1  Fas 2    Fas 3 
 
Negativ 
attityd 
 
Figur 3.5 Förändringsprocessens motståndsfaser (Sandström, 2000) 
 
3.2.4 Motivera medarbetarna/överkomma motstånd 
 
Den ökade globala konkurrensen och den snabba teknologiska utvecklingen gör att det 
blir allt viktigare att involvera medarbetare i organisationens olika processer. Det gäller 
att nyttja organisationens resurser fullt ut för att kunna möta framtida förändringar på ett 
framgångsrikt sätt. Medarbetare som får delta i beslut känner större arbetstillfredsställelse 
och motståndet mot en förändring minskar. Delaktighet leder också till att medarbetarna 
snabbare kan tillgodose kundernas behov, samt kompensera missnöjda kunder 
omedelbart. Genom att skapa delaktighet kan en ledare stimulera medarbetarnas 
kreativitet, flexibilitet och självständighet (Cacioppe, 1998). 
 
Engagemang skapar förändringsledaren genom tvåvägskommunikation, gott föredöme 
och samhörighet med medarbetarna. Att förändringsledaren själv är engagerad och 
motiverad är en absolut förutsättning. Ledarens attityd och föredöme spelar en avgörande 
roll. Framgångsrika företag försöker engagera sina anställda både känslomässigt och 
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ekonomiskt. Då har man lagt grunden för en företagskultur i samklang med företagets 
bästa (Sandström 2000). 
 
Sarv (1993) talar om hur viktigt det är att alla som ska delta i förändringsarbetet måste få 
vinnaransikten för att de ska ställa upp på förändringsarbetet. De måste se verkligheten 
och visionen och de måste tro på vägen för att de ska ha vilja att engagera sig i vad som 
ska göras. 
 
Kotter och Schlesinger (1979) har föreslagit sex sätt att överkomma motstånd vid en 
förändring. Dessa sex sätt är utbildning och kommunikation, låta de anställda delta, 
underlätta/stötta, förhandla, manipulera och tvinga/hota. Detta beskrivs nedan av 
författarna.  
 
Vid utbildning och kommunikation lägger man alla fakta på bordet. Motståndet kan 
minska om medarbetarna får hjälp genom kommunikation för att se logiken bakom 
förändringen. Den här taktiken antar att motståndet finns på grund av dålig 
kommunikation. Kommunikationen kan ske genom till exempel diskussioner. Motståndet 
kommer att minska om kommunikationen mellan ledaren och de anställda är 
karaktäriserat av trovärdighet och om ledaren har medarbetarnas förtroende. 
 
Om man låter de anställda delta i beslutsprocessen kommer motståndet mot en förändring 
troligen att minska. Det är svårt för medarbetarna att göra motstånd mot en förändring 
som de själva får vara med att påverka. Nackdelen är att det tar tid att genomföra beslutet. 
 
Ledaren kan underlätta och stötta medarbetarna genom att erbjuda en mängd 
erbjudanden till medarbetarna för att de ska bli mer mottagliga för en förändring. Denna 
taktik är dock tidskrävande och kan i längden bli mycket kostsam för företaget. Ett 
exempel på ett erbjudande kan vara starta ett utbildningsprogram på företaget. 
 
Annars kan ledaren också förhandla med personalen. Ledaren kan erbjuda nåt av värde 
för de anställda för att minska motståndet. Ett exempel kan vara ett speciellt 
belöningsprogram som motsvarar medarbetarnas behov. 
 
Ett annat sätt att övervinna motståndet mot en förändring kan vara att ledaren försöker 
manipulera personalen genom att till exempel undanhålla viktig information, skapa 
falska rykten och så vidare. Denna taktik kan vara till en stor nackdel om medarbetarna 
får veta att de blir lurade och utnyttjade. Trovärdigheten hos förändringsledaren sjunker 
till noll. 
 
Den sista utvägen är att tvinga eller hota personalen. Man hotar oftast med uppsägning 
och arbetstillfredsställelsen sjunker genast. 
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3.3 Varför lyckas förändringsarbeten? 
 
Det kan vara svårt att skilja ut faktorer som antingen är framgångsrika eller icke 
framgångsrika beroende på hur den specifika faktorn hanteras och vilket utfall det får. 
Varje förändringsarbete är unikt (Meredith & Mantel, 2000).  
 
Att snabbt reagera på förändringar är en nyckelfaktor på varje företags framgång. För att 
hjälpa sig själv och sin personal bör förändringsledaren acceptera att det är en normal del 
av arbetet att klara av föränderliga situationer. Förändringsledaren måste även hålla sig 
välunderrättad om utvecklingen inom sin verksamhet och bransch och att man under 
förändringen ger mycket information till medarbetarna för då bli det lättare att övertyga 
dem om att en förändring är nödvändig. Därför bör förändringsledaren stimulera en 
positiv inställning till förändringar och diskutera nya idéer med personalen (Young 
1986). 
 
En lyckad förändring handlar enligt Coopers och Lybrand (i Carr et. al. 1996) att 
överkomma motstånd till förändring. Detta sker genom fem olika faktorer och kan 
beskrivas med följande formel: 
 

Lyckad förändring = vision + behov + avsikt + belöning + kommunikation 
 
Vision: En delad vision av den önskade förändringen har frambringats, uttalats och 
kommunicerats av förändringsledarna. 
 
Behov: Det framtvingade behovet till en förändring har frambringats och delas av 
samtliga medarbetare. 
 
Avsikt: De praktiska avsikterna med att uppnå visionerna har planerats, formgetts och 
implementerats.  
 
Belöning: Belöningssystemen i organisationen har satts för att främja och passa med 
förändringsvisionen. 
 
Kommunikation: Feedback ges i varje steg av processen för att nå framsteg och för att 
bibringa information för fortsatt förbättring. 
 
En förändring är ett lagarbete och det gäller för förändringsledaren att få medarbetarna att 
känna så. Förändringsarbetet skapar utrymme för egna initiativ och idéer samtidigt som 
det ger medarbetarna möjlighet att påverka och ta ansvar. Resultatet blir större 
engagemang och motivation till förändringen. Förändringsledaren bör i inledningen se till 
att det blir tydligt vilket ansvar och befogenheter olika inblandade medarbetare har. Man 
bör även skapa en utmanande och utvecklande ansvarsfördelning för att skapa en 
maximal effektivitet (Lindström-Myrgård, 2000). 
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Sandström (2000) medhåller Lindström-Myrgårds resonemang. Det går inte att forcera en 
förändringsprocess. Den måste få den tid som krävs för att uppnå tillräcklig medvetenhet 
och acceptans i organisationen, annars är risken för misslyckande stor.  
 
Människor har en naturlig och förnuftig insikt att värdera åtgärder efter hur det faktiskt 
blir. Därför tycker Karlöf och Söderberg (1989), att man ska låta organisationen syna 
förändringen genom att låta praktiska och tydliga saker hända under förändringens gång. 
Man ska se till att alltid ha en positiv nyhet på gång, så publiken inte glömmer 
förändringen. 
 
Karlöf och Söderberg (1989) har tagit fram tio punkter som visar varför ett 
förändringsarbete lyckas. Dessa är enligt författarna: 
 
1. Beskriv målen utifrån ”kundnytta” 
Människor har ett behov av att få en mening i tillvaron. Om det finns en vettig koppling 
mellan vad som förväntas av en och kundens nytta ställer man gärna upp på förändringar. 
 
2. Gör enkla program 
Använd vanligt språkbruk och krångla inte till det med en massa värdeladdade politiska 
och akademiska ord. 
 
3. Låt utvecklingen ske i arbetsorganisationen 
Den som får jobba med sina egna frågor, som man ändå tänker på under dagens normala 
åtta timmar, ser lättare relevansen av det större programmet. 
 
4. Starta i liten skala 
Det gäller att gå försiktigt fram om stora förändringar ska genomföras. Sker det hastigt 
och i stor skala kan medarbetarna tro att det är något extra märkvärdigt och blir därmed 
oroliga att de inte ska klara av det eller att världen blir så mycket bättre med det nya. Om 
man går försiktigt fram vänjer man sig gradvis vid det nya och att sköta balansen mellan 
enkelhetsbehov och nyfikenhetsbehov. 
 
5. Diskutera löpande frågor kontinuerligt 
Tas frågor upp när de är aktuella, kommer de att kännas mer angelägna och medarbetarna 
känner att förändringsledaren respekterar deras frågor. När de sedan kommer upp igen, 
får de anställda förnyad inspiration att ta tag i dem. 
 
6. Gynna spontan spridning 
Om en avdelning genomför en lyckad förändring ska förändringsledaren om någon annan 
avdelning vill förändra på liknande sätt låta denna avdelning förändra. Annars kan 
intresset för förändringen minskas. 
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7. Håll företagsledningen och facket informerade 
Det är viktigt att hålla företagsledningen och facket underrättade och engagerade under 
förändringens gång, för ingen av dem gillar obehagliga överraskningar. Om de känner sig 
involverade kommer de att sprida positiva förväntningar i verksamheten. 
 
8. Intresse i företaget gör att idéerna sprids vidare spontant 
Har man lyckas att få upp intresset för fack och företagsledning kommer även andra att 
intressera sig. De flesta ägnar gärna tid åt sådant som bidrar till deras karriär. Och det 
som bidrar till karriären är sådant som är viktigt för företagsledningen. 
 
9. Resultatet kan jämföras med beprövade metoder 
Den som kan jämföra resultatet med beprövade metoder, står sig stark när kritikerna 
kommer fram från sina gömmor. Går det inte att göra det kommer de att finna alla 
möjliga skäl att resultatet är dåligt. 
 
10. Välj rätt förändringsledare 
Om chefen inte ska genomföra förändringen själv, välj då en förändringsagent med bred 
praktisk förankring. Ge honom därefter precis det han behöver, så han kan ta de 
nödvändiga besluten under förändringens gång. 
 
Sammanfattningsvis ger Balogun och Hope Hailey (1999) ett bra recept för ett 
framgångsrikt förändringsarbete. Man ska ha en gemensam bild av nuläget, involvera 
samtliga berörda, skaffa sig eldsjälar som håller processen vid liv. Man ska även ha 
tydliga mål och visioner som är nedbrutna till individ. Ledarskapet har en viktig roll, 
ledaren ska fungera som vägvisare och ge förändringen tillräckligt med tid för 
förändringsprocessen. Till sist är det viktigt att följa upp och utvärdera förändringen.  
 
3.4 Varför misslyckas förändringsarbeten? 
 
Alla förändringar innebär risker och fallgropar. Ett projekt syftar till att åstadkomma 
något slag av förändring, så det är en naturlig del att intressenterna känner sig osäkra på 
hur de kommer att påverkas. I ett förändringsarbete är det nödvändigt att minimera 
riskerna för att minska osäkerheten och planera för eventuella störningar för att kunna 
hantera avvikelser om och när de inträffar (Nyman, 1995). 
 
En fallgrop kan vara brister i planeringen som göra att man inte kan hålla den uppgjorda 
tidsplanen. Det kan även vara så att man gjort en så strikt detaljerad planering att när 
något oförutsett inträffar har man svårt att göra nödvändiga förändringar (Wisén & 
Lindblom, 1998). 
 
Allt för många förändringsarbeten misslyckas på grund av förändringsledaren spenderar 
för mycket tid med att dalta med personer som är emot förändringen. Det är medarbetare 
som har svårt att ändra sina vanor, är jobbiga och har alltid en massa trista motargument 
mot förändringen. När förändringsledaren försöker ändra dessa personer åsikter och 
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beteenden misslyckas han ofta och det går ut över förändringen. I vissa fall är det bättre 
att strunta i dessa personer och ta beslutet utan att bry sig om vad de tycker (Karlöf & 
Söderberg 1989). 
 
Enligt Jonsson (1998) misslyckas förändringsarbeten på grund av att man inte tänker på 
att stärka både den inre och yttre effektiviteten. Yttre effektivitet är kopplat till att göra 
rätt saker som till exempel satsa på rätt bransch, produkter och vilka kunder man ska 
betjäna. Inre effektivitet är kopplat till att göra saker rätt. Man kanske gör världens bästa 
LP-skivor men vad hjälper det när CD-skivan finns? Detta är ett vanligt fel vid ett 
förändringsarbete, man fokuserar på fel saker. 
 
Det är vanligt att förändringsprocesser misslyckas eller inte ger tillräckligt bra utfall. De 
sju vanligaste orsakerna enligt Sandström (2000) är:  
 
1. Visionen (det önskade målet) saknas eller når inte ut till berörda 
Visionen spelar alltid en nyckelroll i förändringsprocessen. Med hjälp av visionen kan 
processen styras åt rätt håll. Medarbetarna kan inspireras och angelägenhetsnivån höjas. 
Visionen måste därför vara tillräckligt tydlig och kunna kommuniceras enkelt och rakt. 
 
2. För låg angelägenhetsnivå hos berörda medarbetare 
För att lyckas driva igenom en framgångsrik process måste berörda medarbetare 
acceptera förändringen. Detta tar tid att åstadkomma och det måste få ta den tid som 
krävs. Nyckelordet är tålamod och en processledare som inte insett detta har bäddat för 
ett misslyckande. 
 
3. Processen är inte förankrad i ett tillräckligt starkt förändringsteam 
Många företag och organisationer är ovana med förändringsprocesser och förstår inte 
nödvändigheten att bygga upp starka förändringsteam.  De tror att det endast räcker med 
en processledare på mellanchefsnivå som stöds av en mindre grupp specialister. Ett 
sådant förändringsteam får emellertid knappast det inflytande som krävs.  
 
4. Hinder och motstånd blockerar förändringsprocessen 
För att lyckas med förändringen måste hinder och motstånd kartläggas, elimineras och 
kringgås. Detta är en viktig uppgift för förändringsledaren och kanske den svåraste. 
Hinder och motstånd uppstår såväl från människor som berörs, som strukturer och system 
i organisationen och omvärlden. Förändringsarbetet är också dynamiskt, och nya hinder 
uppstår därför under förändringsprocessens gång. 
 
5. Insatsbehovet underskattas 
Ett förändringsarbete kräver helhjärtade insatser i form av investeringar och prioriteringar 
i pengar, tid och kompetensutveckling. Många förstår inte detta och tror att processen 
fortlöper av sig själv och då blir följderna att förändringen misslyckas och att det blev 
dyrare än om man hade satsat tillräckligt med resurser. 
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6. Tidiga framgångar uteblir 
Större förändringar ställer stora krav på de berörda medarbetarna. De är arbetskrävande 
och tar lång tid att genomföra. Därför är det viktigt att skapa framgångar i det korta 
perspektivet liksom belöna och lyfta fram dessa framgångar. För att skapa tidiga 
framgångar behövs ett aktivt, systematiskt agerande från förändringsledaren när det gäller 
att genomföra delprocesser, uppnå delmål och belöna framgångar, allt detta för att skapa 
och behålla motivationen hos medarbetarna så inte drivkraften försvinner. 
 
7. Segern tas ut i förskott 
Många företag misslyckas genom att de inte är tillräckligt uthålliga. Om man inte har 
någon större rutin ifrån förändringsarbete är det lätt att man faller för frestelsen att ta ut 
segern i förskott vid första bästa prestationshöjning. Segern har inte uppnåtts förrän 
förändringen implementeras och blivit en del av företagskulturen. 
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I detta kapitel redogör vi för de intervjuer vi genomfört med tre företagsledare inom olika 
branscher och företag. Intervjuerna är genomförda utifrån vår intervjumall (se bilaga 1). 
Vi redovisar empirin genom att presentera svaren från respektive respondent var för sig. 
Vi har valt att strukturera empirin så vi på ett överskådligt sätt får svar på vårt syfte och 
forskningsfrågor. 
 
4.1 Polarica AB 
 
Intervju med Tommy Innala, VD 
 
4.1.1 Presentation av företaget 
 
Företaget grundades 1972 i Haparanda och är ett privatägt familjeföretag. Mångårig 
erfarenhet av livsmedelsproduktion har gett Polarica en god renommé i såväl Sverige som 
utomlands. Till kunderna hör livsmedelsindustrin, storhushåll och restauranggrossister 
samt detaljhandeln. Sortimentet består av vilda och odlade bär, bärkoncentrat, svamp och 
vilt samt andra delikatesser (www.polarica.se). 
 
Polarica har specialiserat sig på att förädla och marknadsföra det finaste naturen på 
nordkalotten har att erbjuda. Polarica är ett medelstort företag med ca 250 anställda. De 
omsätter ca 450 miljoner per år. De exporterar och importerar varor i stort sett från hela 
Europa. Med Tyskland, Polen och Ryssland sker de största affärerna med. Polarica har 
produktionsanläggningar i Ryssland, Finland, Polen och Sverige. 
Produktionsanläggningen i Sverige finns i Haparanda (www.polarica.se).  
 
4.1.2 Ledaren 
 
Tommy Innala är 41 år och har sedan mars 1988 jobbat på Polarica. Innala har en treårig 
gymnasieutbildning inom kontor och handel bakom sig. I unga år bedrev han en egen 
firma inom bärhandel och fiske, för att sedan börja arbeta på bank. 1992 befordrades 
Innala till försäljningschef och arbetade med detta fram till att han erbjöds VD-posten 
första september 2002. Innala menar att hårt arbete, yrkeskunskap, förmågan att ta beslut 
och hans naturliga ledarskapförmåga var orsaken till att just han blev VD. Innala är även 
marknadsansvarig, där han sköter alla inköp inom vilt och bär.  
 
Innala beskriver sig själv som offensiv som mest tar sina beslut utifrån erfarenhet och 
känsla. Han anser sig väldig bra på att sprida positiva känslor bland personalen och då 
möter han oftast mindre motstånd när beslut ska tas. Slutligen berättar Innala att det är 
viktigt att det finns ett nära samarbete mellan ledare och anställd. 
 
4.1.3 Förändringsledaren 
 
En förändringsledare har en mycket viktig roll i företaget menar Innala. Han beskriver en 
bra förändringsledare på följande sätt: 
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- Har fingertoppskänsla, sätter in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt 
- Har en hög lägstanivå och ger allt för att det ska lyckas 
- Det ska finnas glädje och humor 
- Känner sin personalen och får dem att känna trygghet 
- Får företaget att uppfattas som ett seriöst företag på marknaden 
- Är sig själv  
- Har ett bra nätverk 
 
4.1.4 Ledarens roll vid en förändring 
 
Ledarens roll vid en förändring är mycket viktig berättar Innala. Ledaren ska se till att allt 
fungerar och motivera de anställda att sträva mot gemensamma mål, acceptera 
förändringen och se till att förändringen genomförs. 
 
När man ska förmedla en förändring är det viktigt att ledaren föregår med gott exempel. 
En ledare som inte tror på förändringen kan inte heller sälja in den hos sina anställda 
berättar Innala. Det är också viktigt att man hela tiden följer upp målen man har satt, ger 
feedback och mycket beröm så att medarbetaren känner uppskattning menar Innala. 
 
Att ge obehagliga besked är mycket svårt när så mycket känslor är inblandade anser 
Innala, speciellt på Polarica när man kanske även umgås privat. Men Innala säger att det 
är bättre att ge obehagliga besked snabbt eftersom det är bättre att veta vad som gäller än 
att vara otrygg på arbetsplatsen. Vid de flesta beslut så fattar ledningen eller Innala själv 
besluten eftersom det inte finns tid att blanda in personalen. Men vid större beslut så är 
det större delaktighet samt vid frågor där Innalas kunskap är begränsad. 
 
4.1.5 Motivera medarbetarna/överkomma motstånd 
 
För att medarbetarna ska acceptera förändringen, menar Innala att nyckelordet är 
trygghet. Medarbetarna ska känna att i och med förändringen att de fortfarande har kvar 
sitt jobb och att företaget behöver deras kompetens. Det är också viktigt att medarbetarna  
får delta i förändring för då blir det lättare att motivera dem för en förändring menar 
Innala. För att överkomma motstånd försöker Innala sprida positiva känslor. Ibland kan 
han till och med erbjuda en massa erbjudanden så att personalen blir mottagliga för en 
förändring. I vissa fall förhandlar han också med personalen. 
 
Innala motiverar de anställda på Polarica att genomföra en förändring på följande sätt: 
- Via mål, som är mätbara och inte omöjliga att nå 
- Bonussystem, både individuellt och kollektivt 
- Enskilda utvecklingssamtal 
 
Innala säger också att man som ledare måste ”leva som han/hon lär” och stå upp för 
förändringen. Detta för att medarbetarna ska känna att ledaren verkligen tror på 
förändringen och då kan man lättare sälja förändringsvisionen och då minskar motståndet 
tror Innala.  
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4.1.6 Varför lyckas förändringsarbeten? 
 
Innala berättar att det är svårt att specificera orsaker till varför ett förändringsarbete 
lyckas respektive misslyckas. Innala tror dock att det viktigaste som ledare är att få med 
sig personalen och få gruppen att prestera hundratio procent. Svårigheten med att vara 
ledare är att skapa och inge förtroende för medarbetarna för alla beslut väcker känslor 
berättar Innala. Innala säger även att ett sätt att skapa motivation kan vara att 
medarbetarna får delta i förändringsprocessen. 
 
För att en förändring ska lyckas tror Innala också att man ska utforma ett 
belöningssystem som främjar förändringsarbetet och att man får medarbetarna att känna 
trygghet när man genomför förändringen. 
 
Innala gav ett bra exempel på hur en lyckad förändring kunde se ut. Det var ett företag 
som skulle slås ihop med ett annat. I början anställdes en förändringsagent utifrån. Han 
agerade som en bulldozer och körde över medarbetarnas känslor och fick dem att starta 
förändringen. Efter det anställdes en ny förändringsagent som hade en mycket mjukare 
ledarstil och han motiverade de anställda genom mål och olika belöningssystem och fick 
medarbetarna att genomföra förändringen. Motståndet mot förändringen var borta i och 
med den nya förändringsagentens ledarstil. Vid den sista fasen anställdes en ny 
förändringsagent som hade en ledarstil mitt emellan de två tidigare och fick förändringen 
att hålla i sig, genom uppföljning och feedback.  
 
Varför detta förändringsarbete lyckades menade Innala var att de tog in 
förändringsagenter av olika karaktärer. Alla beslut väcker känslor och på ett mindre 
företag så är det väldigt svårt att ta de svåra besluten. Då är det bättre att ta in en utifrån 
som kan göra dessa drastiska beslut som till exempel ledaren under första fasen gjorde. 
 
4.1.7 Varför misslyckas förändringsarbeten? 
 
Innala tror inte att det finns något dåligt ledarskap utan det är viktigt att ledaren passar in 
i den rådande organisationskulturen. Men det viktigaste när man förändrar i en 
organisation är att man inte tappar fokus på kunden. Företag har idag inte råd att leka 
med kunders förtroende säger Innala. Vanliga fel vid ett förändringsarbete är just att man 
inte sätter kunden i centrum och att man inte sätter in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Då 
kan man tappa viktiga kunder, marknadsandelar och leverantörer eftersom personkemi är 
nyckelordet i affärsrelationer men alla förändringar innebär risker avslutar Innala. Innala 
tillägger också att det viktigt att man har planerat förändringen väl så att man förändrar 
på ”rätt ställe”.  
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4.2 Alimak AB 
 
Intervju med Arne Morén, ekonomichef 
 
4.2.1 Presentation av företaget 
 
Alimak AB utvecklar, tillverkar och marknadsför kuggstångshissar och arbetsplattformar 
för industriella miljöer, byggnadssektorn samt gruvindustrin. I produktprogrammet ingår 
även utrustning för att driva och utvidga schakt (www.alimak.se). 
 
Tillverkningen sker huvudsakligen i Skellefteå. För vissa produkter är utveckling 
tillverkning förlagd till Italien. Alimak har en väl utbyggd internationell organisation med 
helägda bolag i USA, Kanada, Tyskland, England, Frankrike, Australien, Korea, Italien, 
Brasilien, Singapore, Spanien och Malaysia samt distributörer och agenter i ett 40-tal 
länder (www.alimak.se). 
 
4.2.2 Ledaren 
 
Arne Morén är 48 år och jobbar som ekonomichef vid Alimak AB i Skellefteå. Morén 
gick ekonomiskt gymnasium och började därefter jobba på en mindre bokföringsbyrå. 
Efter att ha jobbat på en auktoriserad revisionsbyrå i Skellefteå läste han högre 
företagsekonomisk kurs som eftergymnasial utbildning. Morén har därefter jobbat med 
redovisning och konsultfrågor kring bolagsbildning och skattefrågor. Det var egentligen 
inte chefskapet som Morén sökte utan det var mest för att få jobba med handfasta frågor 
och driva saker och projekt. Morén har varit chef i 14 år varav två år vid Alimak. 
Förutom sin roll som ekonomichef jobbar även Morén som personalansvarig. 
 
4.2.3 Förändringsledaren 
 
Morén anser att det är svårt att utbilda sig till ledare, det är någonting man är. Morén 
menar att en ledare av en förändring bör ha ganska mycket empati men det är också 
viktigt att inte bli för involverad i gruppen utan hålla en viss distans. Detta för att det ska 
bli lättare att säga upp någon av medarbetarna om det skulle behövas. Men Morén säger 
att det är en mycket svår avvägning. Morén säger också att erfarenhet är en viktig 
egenskap när man förändrar en organisation.  
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4.2.4 Ledarens roll vid en förändring 
 
Morén anser att ledaren av en förändring ska vara väldigt tydlig och medarbetarna ska 
känna att ledaren verkligen är chefen det vill säga en formell ledare. Morén tror att hans 
medarbetare uppfattar honom som väldigt tydlig och klar. Morén säger också att det är 
väldigt viktigt att man har en väldigt bra kommunikativ förmåga med personalen.  
 
När man försöker ”sälja in förändringen” hos medarbetarna är det viktigt att inte glömma 
bort förändringsvisionen samt att peka ut riktningen för förändringen menar Morén.  
 
Sedan är det viktigt att följa upp och ge medarbetarna feedback under förändringens gång 
säger Morén. Detta för att det ska vara lättare att motivera medarbetarna att genomföra 
förändringen på bästa sätt avslutar Morén. 
 
4.2.5 Motivera medarbetarna/överkomma motstånd 
 
För att överkomma motståndet mot en förändring är det viktigt att man involverar 
personalen och ger dem så mycket information som möjligt säger Morén. Morén menar 
att förändringsledaren måste kunna sälja sin vision till medarbetarna så att motståndet 
minskar och inte ökar på grund av förändringsledaren. 
 
Men allt motstånd innebär inte bara problem utan det är viktigt att någon ifrågasätter 
förändringen så att förbättringar kan göras under förändringens gång. 
 
Morén motiverar sina anställda genom olika belöningssystem men han menar att 
nyckelordet för att överkomma motståndet är information. Och ju mer information desto 
bättre och man får aldrig manipulera personalen att genomföra en förändring avslutar 
Morén. 
 
4.2.6 Varför lyckas förändringsarbeten? 
 
Ledaren måste få alla att känna att de är en del i förändringsprocessen och medarbetarna 
känner trygghet. Då blir resultatet större delaktighet och ökad motivation att genomföra 
förändringen. Morén säger att ledaren måste övertyga personalen varför företaget måste 
genomföra en förändring och peka ut visionen för företaget för att förändringen ska 
lyckas. Morén nämner även hur viktigt det är att kommunikationen fungerar och 
feedback ges till medarbetarna under resans gång. 
 
Morén använder ett citat ur Jan Carlssons bok: Riv pyramiderna - ”människor som får 
kunskap kan inte undgå att ta ansvar, människor som inte har information de kan inte ta 
ansvar”. Man ska inte heller göra för mycket på en gång vid ett förändringsarbete utan 
istället ta mindre bitar åt gången och se till att de blir gjorda.  
 
Morén tycker det är svårt att peka ut någon specifik faktor varför förändringsarbeten 
lyckas. Men han försöker ge ett exempel på hur en lyckad förändring kan se ut. 
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Under inledningen av förändringen ska ledaren ge tydliga riktlinjer och mycket 
information till medarbetarna. Man ska försöka få medarbetarna att förstå varför företaget 
måste genomföra en förändring. Sedan är kommunikationen oerhört viktig. Det är också 
viktigt att man fortsätter att motivera och ge feedback under förändringens gång säger 
Morén. När förändringen är genomförd är uppföljning och kontroll väldigt viktigt 
avslutar Morén. 
 
4.2.7 Varför misslyckas förändringsarbeten? 
 
De flesta förändringar innebär risker men det skulle vara olyckligt ifall det skulle finnas 
någon informell ledare som går de formella ledarna bakom ryggen menar Morén. Där 
måste man snabbt leta upp och eliminera denna, i annat fall så lyckas nog inte den 
formelle ledaren med att utföra sitt arbete.  
 
Ett av de största felen man kan göra som förändringsledare vid en förändring är att man 
bara talar om för personalen hur man ska göra. Därefter går man in och stänger dörren 
och ingen uppföljning sker. Morén säger också att ett vanligt fel är när företag förändrar 
på fel ställe.  
 
Ett annat problem vid förändringar i organisationer är infrastrukturen i företaget. Enligt 
Morén medför detta att den som har chefsrollen inte styr. Det är nog rent generellt på 
många företag människor som går omkring och sprider illvilja och är allmänt motsträviga 
till förändringar. Om en sådan person får hållas går det åt skogen, säger Morén.  
 
4.3 Intervju med en tidigare VD 
 
Hans-Olof Stenmark tidigare VD i ett konsultförtag, med mångårig erfarenhet av 
förändringsarbete i organisationer. 
 
4.3.1 Presentation av ledaren 
 
Hans-Olof Stenmark är 55 år och har som utbildningsgrund en teknisk 
ingenjörsutbildning. I början av sin yrkeskarriär arbetade han inom massaindustrin på 
”golvet” med praktiskt arbete inom sitt utbildningsarbete. Därefter kom Stenmark till 
Vattenfall och deltog där under uppbyggnaden av kärnkraftverken vid Ringhals och 
Forsmark, vilket innebar en teknisk utveckling på en hög tekniknivå. Arbetade därefter 
tre år vid ett litet konsultföretag med 10-15 anställda. 1982 startade han eget företag som 
han drev fram till 1999. Antalet anställda hade då växt från fem till sjuttio. Sedan 2000 är 
Stenmark konsult i egen regi inom kvalitetssystem utan anställda (från intervjun). 
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4.3.2 Förändringsledaren 
 
När man agerar som förändringsledare innebär det ansvar och utmaningar, säger 
Stenmark. Ett bra ledarskap vid en förändring innebär att man måste vara tydlig, 
konsekvent, lyhörd, våga ge ris och ros, (ris skall ges på ett positivt sätt, ej med pekfinger 
och piska), våga medge egna misstag, hålla utsatta tider, alltid återkomma med utlovade 
svar, och att ”se” alla i en organisation och att alltid vara ett föredöme säger Stenmark.  
 
Stenmark menar att som förändringsledare ska man vara ett stöd och kunna ge råd till sin 
personal. Att sedan se och känna att medarbetarna känner tillfredställelse och glädje i att 
på ett betydelsefullt sätt bidragit till detta är varje förändringsledares dröm. Som 
förändringsledare måste man ha bra relationer till över- och underordnade i 
organisationen och känna att man trivs i sin roll, säger Stenmark. 
 
Stenmark menar att den perfekte ledaren inte finns eftersom de teoretiska kraven på 
honom/henne är omöjliga att leva upp till. Ett dåligt ledarskap är motsatsen till det goda 
ledarskapet. Ett framgångsrikt ledarskap vid en förändring kan vara att nå ställda mål och 
kanske även i vissa fall kunna överträffa målen avslutar Stenmark. 
 
4.3.3 Ledarens roll vid en förändring 
 
Som förändringsledare skall man leda sitt företag, avdelning, grupp, mot de mål som 
företagets ledning ställt, säger Stenmark. Ledaren skall göra det tillsammans med sina 
underställda som måste känna sig delaktiga och motiverade. Ledaren måste våga ställa 
krav och berömma. De underställda måste kunna känna tillit och ha ett stor förtroende för 
ledaren. Vidare måste ledaren kunna visa ödmjukhet och respekt för sina medarbetare. Ett 
ledarskap innebär också en bra möjlighet att utveckla sig själv, ger en viss frihet och kan 
ge goda ekonomiska förmåner.  
 
Svårigheter vid en förändring kan vara att man som ledare är helt ensam då svåra beslut 
måste tas. Under de sista tre åren, i det större företaget där Stenmark var VD, hade de en 
ledningsgrupp som samrådsgrupp som många gånger var ett bra stöd vid vissa svåra 
beslut, berättar Stenmark. 
 
4.3.4 Motivera medarbetarna/överkomma motstånd 
 
För att få medarbetarna motiverade inför en förändring är det viktigt att tidigt informera 
och låta medarbetarna delta i förändringen anser Stenmark. Det är också viktigt att lyssna 
på anställdas reaktioner och idéer, ta tillvara goda idéer, (är lätt i ett litet företag men 
betydligt svårare i en stor organisation) förklara förändringens fördelar och göra dem 
delaktiga i förändringen så är det lättare att få medarbetarna positiva till en förändring, 
säger Stenmark. 
 
Stenmark anser att tidig information, mycket information och ledarens kommunikation är 
mycket viktig. Den måste vara klar och tydlig från ledarens sida för att få förståelse för 
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förändringen och att få medarbetarna positivt inställda till denna. Ledaren måste vara ett 
gott föredöme för att kunna övertyga personalen att genomföra förändringen. 
 
4.3.5 Varför lyckas förändringsarbeten? 
 
Stenmark nämner en rad faktorer som spelar in för att uppnå ett lyckat förändringsarbete. 
Dessa är att ledaren måste vara tydlig, kunna klargöra varför man förändrar 
organisationen och fördelarna med förändringen, våga lyssna på andras synpunkter. 
Ledaren måste också kunna entusiasmera sina medarbetare, kunna driva projekt och göra 
uppföljningar samt kunna peka ut förändringsvisionen.  
 
Personalen måste känna fortsatt trygghet även vid genomförandet av en förändring. Det 
gäller att informera, lyssna och få medarbetarna positiva till förändringen. Vidare är det 
viktigt att ansvarig för förändringen utses och att den genomförs som ett projekt med en 
tidsplan som anger vem som gör vad och att en kontinuerlig uppföljning sker säger 
Stenmark.  
 
Stenmark säger att det kan vara positivt att ta in en förändringsagent när man ska 
förändra. Speciellt om det är ett mindre företag där man kanske umgås privat. Detta för 
att han ska kunna ta de svåra besluten för det är aldrig lätt att sparka en vän. Men han 
tillägger att man inte ska köra över medarbetarnas känslor för då växer bara 
förändringsmotståndet. 
 
Stenmark tycker som de två andra respondenterna att det är svårt att hitta enskilda 
faktorer till varför ett förändringsarbete lyckas. Men Stenmark ger ett exempel på ett 
lyckat förändringsarbete när de införde ett nytt tidsrapporteringssystem. Anledningen till 
förändringen var att företaget hade vuxit ur sitt gamla faktureringssystem, och ville 
fakturera med kortare intervall mot vissa kunder och få ett bättre likviditetsflöde. Under 
inledningen av förändringen gjorde Stenmark tillsammans med ekonomichefen upp vissa 
grundkriterier för tidrapportens utseende. All personal informerades om att de skulle byta 
faktureringssystem och vilka problem som blivit allt större med nuvarande 
tidsrapportering och vad dem skulle kunna vinna på att förändra. Därefter lät ledningen 
personalen tänka till i två veckor och komma med ett utformningsförslag utifrån de 
grundkriterier ledningen ställt. Förslaget kom efter två veckor och godtogs direkt. 
Information och utbildning av personal genomfördes. 
 
En annan orsak till varför förändringsarbetet lyckades var att medarbetarna fick mycket 
feedback om hur förändringen gick. Tidsrapporteringen följande månad utfördes av 
samtliga i det nya systemet och fungerade bra och kom fortsättningsvis att fungera 
alldeles utmärkt.  
 
Under den sista fasen fick Stenmark tillsammans med ekonomichefen kolla upp hur 
förändringen gått. Efter tre månader visade det sig att samtliga som tillfrågades ansåg att 
det nya systemet var överlägset det gamla systemet att hantera tidrapporter. 
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4.4.6 Varför misslyckas förändringsarbeten? 
 
Stenmark berättar att orsaker till misslyckanden kan vara desamma som 
framgångsfaktorer beroende om delarna sköts på fel respektive rätt sätt. Vanliga fel som 
görs vid ett förändringsarbete enligt Stenmark är när ansvarig ej driver processen enligt 
plan och att förändringen stannar upp eller går för långsamt.  
 
Den ansvarige måste snabbt kunna lösa uppkomna problem så att förändringen 
genomförs som planerat. Risk finns att personal kan känna sig överkörda eller utanför vid 
en förändring och sätta sig emot förändringsprocessen. Vidare så kanske en projektledare 
ej är utsedd, man har en otydlig tidsplan och medarbetarna vet inte vem som gör vad och 
när. Sedan kanske man inte låter medarbetarna delta i förändringen, vilket med stor 
sannolikhet gör att förändringen inte går som man har tänkt sig, säger Stenmark.  
 
Stenmark tillägger att förändringsplanen ofta görs för slarvig ju mer detaljerad plan desto 
bättre. Sedan kommer Stenmark in på det här med att stärka den yttre och inre 
effektiviteten. Man fokuserar ofta på fel saker, själva förändringen kanske lyckas men 
företaget går inte bättre. 
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5 Analys  
 
I det här kapitlet analyserar vi vårt material genom att ställa våra empiriska studier mot 
den teorietiska referensram vi använt. Vi presenterar analysen på samma sätt som 
empirin. 
 
5.1 Förändringsledaren  
 
Sandström (2000) beskriver några framgångsfaktorer för en förändringsledare, att denne 
ska vara resultatorienterad och bestämd i sin förtoning. Stenmark är inne på samma linje 
då han talar om att ett framgångsrikt ledarskap kan handla om att nå ställda mål och i 
vissa fall kanske till och med kunna överträffa målen. 
 
Både Innala och Stenmark är av den uppfattningen att en god förändringsledare bör 
känna sin personal väl, få dem att känna trygghet samt glädje och tillfredställelse i vad de 
gör för att få dem att uppnå goda resultat. I enlighet med vad Sandström (2000) säger så 
innebär en bra förändringsledare att denne får sina medarbetare att känna respekt och 
förtroende för att lyckas med sin uppgift, vilket även de två ovan nämnda respondenterna 
är inne på. 
 
Morén anser att en ledare är ingenting som man utbildar sig till utan det är något som 
man är. Sandström (2000) räknar upp en rad faktorer som är viktiga för att nå ett 
framgångsrikt ledarskap. Det finns ingen som person som har alla dessa fantastiska 
egenskaper, och det visar hur svårt ett modernt ledarskap är säger Ek (1996) och det 
bekräftas även av Stenmark. 
 
5.2 Ledarens roll vid en förändring 
 
Ledarens roll vid en förändring är mycket viktig berättar Innala. Ledaren ska se till att allt 
fungerar och motivera de anställda att sträva mot gemensamma mål, acceptera 
förändringen och se till att förändringen genomförs. Innalas tanke går helt i linje med  
Jonssons (1998) teori om ledarens roll vid förändringsarbetet. Han menar att ledaren först 
och främst ska se till att förändringen genomförs.  
 
Jonsson (1998) menar att ledaren ska försöka sälja in förändringen hos medarbetarna för 
att de ska genomföra förändringen. En av de viktigaste delarna i en förändringsprocess är 
att peka ut riktningen genom visioner samt ge medarbetarna information och nödvändiga 
förutsättningar för att de skall kunna förändra organisationen i önskad riktning vilket 
även bekräftas av Morén.  
 
Stenmark beskriver ledarens roll vid en förändring att som ledare ska man leda sitt 
företag mot de mål som företagets ledning ställt. Vidare säger han att ledaren skall göra 
det tillsammans med sina underställda som måste känna sig delaktiga och motiverade. 
  
Medarbetarna måste enligt Schneider och Goldwasser (1998) förstå ledarens vision, och 
hur förändringen skall hjälpa företaget att uppnå sin vision. Ledaren måste således 
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övertyga medarbetarna om behovet av en förändring. Innala talar om att vid förmedlandet 
av en förändring är det viktigt att ledaren föregår med gott exempel. En ledare som inte 
tror på förändringen kan inte heller sälja in den hos sina anställda berättar Innala. Det är 
också viktigt att man hela tiden följer upp målen man har satt, ger feedback och mycket 
beröm så att medarbetaren känner uppskattning menar Innala och Morén. Stenmark 
påpekar att ledaren måste våga ställa krav och berömma. De underställda måste kunna 
känna tillit och ha ett stor förtroende för ledaren. Vidare måste ledaren kunna visa 
ödmjukhet och respekt för sina medarbetare, menar Stenmark. 
 
5.3 Motivera medarbetarna/överkomma motstånd 
 
Cacioppe (1998) menar att den ökade globala konkurrensen och den snabba teknologiska 
utvecklingen gör att det blir allt viktigare att involvera medarbetarna i organisationens 
olika processer. Medarbetare som får delta i beslut känner större arbetstillfredsställelse 
och motståndet mot förändringen minskar. Alla tre respondenterna medhåller Cacioppes 
teori och säger att om man inte låter medarbetarna delta så kommer förändringen bli svår 
att genomföra. Detta stämmer också överens med en av de sex punkterna som Kotter och 
Schlesinger (1979) har i sin teori om hur man överkommer motstånd vid en förändring. 
 
Innala och Stenmark säger att det är väldigt viktigt att ledaren ”lever som han/hon lär” 
och står upp för förändringen för annars kommer motståndet mot förändringen att öka. 
De får stöd av Sandström (2000) som säger att ledaren skapar engagemang för 
förändringen genom tvåvägskommunikation, gott föredöme och samhörighet med 
medarbetarna.  
  
Sandström (2000) säger också att det gäller att vända de problemorienterade individerna 
så att de ser möjligheterna. Respondenterna är överens om att man gör det genom att 
försöka sälja förändringsvisionen. Stenmark menar också att ledarens kommunikation 
måste vara klar och tydlig för att få förståelse för förändringen och få medarbetarna 
positivt inställda till förändringen. 
 
Enligt Sandström (2000) är inte allt motstånd negativt för förändringen. Tvärtom är 
konstruktivt motstånd (kreativ kritik) nödvändig för att processen ska föras framåt. 
Motståndet skapar engagemang och därmed förändringskraft. Det gäller för 
förändringsledaren att rikta om energin i motståndskrafterna till någonting positivt. 
Morén menar att det är viktigt att någon ifrågasätter förändringen så att förbättringar kan 
göras under förändringens gång. 
 
För att medarbetarna ska acceptera förändringen, menar Innala att nyckelordet är 
trygghet. Medarbetarna ska känna i och med förändringen att de fortfarande har kvar sitt 
jobb och att företaget behöver deras kompetens. Innala får stöd av sitt resonemang av 
Jonsson (1998). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Kotter och Schlesingers (1979) teori om hur man 
överkommer motstånd vid en förändring stämmer bra överens med respondenternas 
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synpunkter på hur man överkommer motstånd. Dessa sex sätt är 
utbildning/kommunikation, låta de anställda delta, underlätta/stötta, förhandla, 
manipulera och tvinga/hota. Innala menar att man överkommer motstånd genom att 
underlätta och stötta personalen. Man kan ge dem en mängd erbjudanden för att de ska bli 
mottagliga för en förändring. Morén säger att nyckelordet för att överkomma motstånd är 
mycket information och Stenmark håller med. Morén säger också att man aldrig får 
manipulera personalen för att genomföra en förändring. 
 
5.4  Varför lyckas förändringsarbeten? 
 
Enligt Meredith och Mantel (2000) är det svårt att skilja ut faktorer som antingen är 
framgångsrika eller icke framgångsrika, beroende på hur den specifika faktorn hanteras 
och vilket utfall det får. De menar att varje förändringsarbete är unikt. Respondenterna 
håller med Meredith och Mantel och säger att det är svårt att specificera varför ett 
förändringsarbete lyckas respektive misslyckas. 
 
Lindström-Myrgård (2000) menar att det viktigaste för förändringsledaren är att få 
medarbetarna att förstå att ett förändringsarbete är ett lagarbete. Förändringsarbetet 
skapar utrymme för egna initiativ och idéer samtidigt som det ger medarbetarna möjlighet 
att påverka och ta ansvar. Resultatet blir större engagemang och motivation till 
förändringen. Här råder samstämmighet från alla tre respondenter. De säger att det är 
viktigt att få gruppen att dra åt samma håll och att få dem att förstå varför en förändring 
är nödvändig. 
 
En lyckad förändring handlar enligt Coopers och Lybrand (i Carr et. al. 1996) att 
överkomma motstånd till förändring. Detta sker genom fem olika faktorer och kan 
beskrivas med följande formel: 
 
Lyckad förändring = vision + behov + avsikt + belöning + kommunikation 
 
Morén och Stenmark menar att ledaren ska peka ut visionen och få medarbetarna att 
förstå behovet av förändringen. Stenmark pekar också på vikten av att de praktiska 
avsikterna planerats, formgetts och implementerats på bästa sätt. Innala säger att det är 
väldigt viktigt att företagets belöningssystem främjar och passar förändringsvisionen.   
Morén nämner även hur viktigt det är att kommunikationen fungerar och feedback ges till 
medarbetarna under resans gång. 
 
Coopers och Lybrands (i Carr et. al 1996) formel för hur en lyckad förändring ska ske 
stämmer alltså överens med respondenternas sätt att se på saken.  Morén och Innala 
tillägger att det är mycket viktigt att medarbetarna känner trygghet när man ska 
genomföra förändringen. För då är det lättare att överkomma motstånd och motivera 
medarbetarna att genomföra förändringen.  
 
En lyckad förändringsprocess enligt Morén och Stenmark är att ledaren under 
inledningen av förändringen ger riktlinjer och så mycket information till medarbetarna 
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som möjligt och utbildning om förändringen. Då förstår medarbetarna varför 
förändringen är nödvändig och då är det lättare att motivera dem. Morén och Stenmark 
får stöd av Youngs (1986) teori. 
 
Alla tre respondenter säger att det är väldigt viktigt att man låter medarbetarna delta i 
besluten, ju större beslut desto större deltagande. Det är viktigt att medarbetarna lär sig att 
arbeta med det ”nya” och att ledaren fortsätter att motiverar sina anställda och ger 
medarbetarna rätt utbildning och information under resans gång.  
 
Man får inte heller glömma bort att följa upp förändringen och ge feedback till 
medarbetarna, så att inte medarbetarna faller tillbaka i gamla hjulspår. Detta stämmer 
överens med Karlöf och Söderberg (1989) uttalande, man ska se till att alltid ha en positiv 
nyhet på gång, så publiken inte glömmer förändringen. 
 
Innala gav ett annat exempel på hur en lyckad förändring kunde se ut. Under 
förändringen anställdes en förändringsagent utifrån. Han agerade som en bulldozer och 
körde över medarbetarnas känslor och fick dem att starta förändringen. Därefter 
anställdes en ny förändringsagent som hade en mycket mjukare ledarstil och han 
motiverade de anställda genom mål och olika belöningssystem och fick medarbetarna att 
genomföra förändringen. Motståndet mot förändringen var borta i och med den nya 
förändringsagentens ledarstil. Vid återfrysningsfasen anställdes en ny förändringsagent 
som hade en ledarstil mitt emellan de två tidigare och fick förändringen att hålla i sig, 
genom uppföljning och feedback.  
 
Anledningen till varför detta förändringsarbete lyckades menade Innala var eftersom de 
tog in förändringsagenter av olika karaktärer. Alla beslut väcker känslor och på ett 
mindre företag så är det väldigt svårt att ta de svåra besluten. Stenmark håller med att det 
aldrig är lätt att sparka en vän och då är det lättare att ta in en utifrån som kan ta de svåra 
besluten. 
 
Respondenterna hade olika uppfattningar om hur ett lyckat förändringsarbete kan se ut. 
Innala menade att det var bra att ta in en utifrån som tog beslut utan att tänka på 
medarbetarnas känslor, visserligen höll Stenmark med om att det kan vara bra att ta in en 
förändringsagent som vågar fatta de svåra besluten, men han tillägger att man inte ska 
köra över medarbetarnas känslor för då växer bara förändringsmotståndet. Något som 
Stenmark får stöd av Sandström (2000) som säger att det inte går att forcera och köra 
över medarbetarna. En förändring måste få den tid som krävs för att uppnå tillräcklig 
medvetenhet och acceptans i organisationen, annars är risken för ett misslyckande stort. 
 
Innala får dock stöd av Karlöf och Söderberg (1989) som menar att allt för många 
förändringsarbeten misslyckas på grund av förändringsledaren spenderar för mycket tid 
med att dalta med personer som är emot förändringen. I vissa fall är det bättre att strunta i 
dessa personer och ta beslutet utan att bry sig om vad de tycker. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att de tre respondenterna hade ungefär samma åsikter 
om hur man ska få ett förändringsarbete att lyckas. Och det stämmer även på Balogun 
och Hope Haileys (1999) sätt att se på saken. Det kan sammanfattas så här: 
 
- Ledaren ger riktlinjer och är tydlig för hur förändringen ska genomföras 
- Få medarbetarna att förstå varför förändringen måste genomföras 
- Låt medarbetarna delta i förändringen och lyssna och ta del av medarbetarnas åsikter 
- Viktigt med information och utbildning, även under förändringens gång 
- Uppföljning, kontroll och feedback är väldigt viktigt 
 
5.5 Varför misslyckas förändringsarbeten? 
 
Alla respondenter är överens om att alla förändringar innebär risker och fallgropar vilket 
även bekräftas av Nyman (1995). Det finns många orsaker till varför ett 
förändringsarbete misslyckas enligt respondenterna.  
 
Innala menar att det vanligaste felet som görs är att man tappar fokus på kunden och 
fokuserar på själva förändringen, kunden ska alltid vara i centrum enligt Innala. Vi finner 
inget stöd för detta i den referensram vi använt oss av, men det kanske är en så självklar 
sak som ingår och har förbisetts i teorin.  
 
Morén säger att förändringsarbeten misslyckas för att man inte låter medarbetarna delta i 
förändringen och då blir motståndet för stort mot förändringen. Stenmark är inne på 
samma linje att om medarbetarna känner sig överkörda så är det väldigt svårt att 
överkomma motståndet mot förändringen. Man måste kartlägga motståndet och veta hur 
man ska kommer över det. Något som stämmer överens med Sandströms (2000) punkt 
nummer fyra om varför förändringsarbeten misslyckas.  
 
Stenmark nämner även att man kan misslyckas med ett förändringsarbete om man inte 
kan hålla tidsplanen. Något som stämmer överens med Wisén & Lindbloms (1998) teori. 
Wisén & Lindblom (1998) nämner även att man kan ha gjort en för strikt detaljerad 
planering att när något oförutsett händer så har man svårt att göra nödvändiga 
förändringar. Detta medhåller inte Stenmark, utan han tycker att ju mer detaljerad plan 
desto bättre. 
 
Respondenter är överens om att man måste tänka på att stärka den inre och yttre 
effektiviteten. Det vill säga att företaget ska fokusera på att göra saker rätt och framför 
allt att göra rätt saker. Vilket bekräftas av Jonsson (1998) som ett vanligt fel vid ett 
förändringsarbete. 
 
Slutligen kan sägas att det finns många orsaker till varför ett förändringsarbete kan 
misslyckas. Sandström (2000) räknar upp sju faktorer till varför ett förändringsarbete 
misslyckas. Respondenterna tar upp liknande orsaker och nämner också att orsaker till 
misslyckanden kan vara desamma som framgångsfaktorer beroende om delarna sköts på 
fel respektive rätt sätt, vilket bekräftas av Meredith och Mantel (2000). 
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Respondenter tar upp följande nyckelfaktorer till varför förändringar misslyckas: 
 
- Man tappar fokus på kunden 
- Man låter inte personalen delta 
- Man har svårt att ändra företagskulturen 
- Håller inte koll på förändringsmotståndarna 
- Otydlig tidsplan och dålig uppföljning 
- Oklara mål och dålig info till medarbetarna 
- Tänker inte på att stärka den inre respektive yttre effektiviteten.  
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6. Slutsatser 
 
I kapitlet som följer kommer vi att redogöra slutsatser utifrån den empiri vi samlat in och 
den teoretiska referensram som vi tidigare redogjort för. Vi för även en slutdiskussion 
där vi tar upp egna teorier om vårt arbete, och förslag till fortsatt forskning.  
 
6.1  Förändringsledaren  
 
De svar vi fick av respondenterna om hur en framgångsrik förändringsledare ska vara 
stämmer väl överens med den teori vi redogjort för. Men det är svårt att dra några 
slutsatser om hur en förändringsledare ska vara. Detta för att det inte finns någon person 
som har alla dessa fantastiska egenskaper som teorin räknar upp och det visar hur svårt 
och komplext ett modernt ledarskap är. 
 
Vi anser att Stenmarks resonemang att ett framgångsrikt ledarskap handlar om att nå 
ställda mål och i vissa fall kanske till och med kunna överträffa målen är riktigt, för det är 
ju resultatet som räknas i slutändan.  
 
Sedan anser vi som Innala och Stenmark att en förändringsledare ska känna sin personal 
väl, få dem att känna trygghet, glädje och känna hög arbetstillfredsställelse, allt detta för 
att få medarbetarna att uppnå goda resultat. 
 
6.2 Ledarens roll vid en förändring 
 
Slutsatsen är att ledaren av en förändring har en mycket viktig roll vilket bekräftas av 
både teorin och respondenterna.  Ledaren ska se till att allt fungerar, motivera 
medarbetarna, och se till att förändringen genomförs på bästa sätt.  
 
Vi menar också att det är viktigt att ledaren ger löpande information om förändringen 
samt pekar ut riktningen genom visioner. Dessutom anser vi att ledaren har en nyckelroll 
när han/hon ska försöka sälja in behovet av en förändring hos de anställda.  
 
Respondenterna påpekar vikten av att medarbetarna ska känna sig delaktiga och 
motiverade. Man får inte heller glömma bort att ge feedback och beröm så att 
medarbetarna känner uppskattning något som vi också anser är viktigt. 
 
6.3 Motivera medarbetarna/överkomma motstånd 
 
Vi drar slutsatsen att det är väldigt viktigt att medarbetarna får delta i 
förändringsprocessen för att motståndet mot förändringen ska minska. Medarbetare som 
får delta i beslut känner större arbetstillfredsställelse. Detta stöds av respondenterna, 
Cacioppe (1998) samt Kotter och Schlesinger (1979). 
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Något som vi anser är en av nyckelfaktorerna till att motståndet ökar respektive minskar 
är att ledaren måste ”leva som han/hon lär”. Detta tar Innala och Stenmark också upp 
under intervjun och de får stöd av Sandström (2000) som betonar att ledaren skapar 
engagemang för förändringen genom tvåvägskommunikation, gott föredöme och 
samhörighet med medarbetarna. 
 
Teorierna av Cacioppe (1998), Sandström (2000), Sarv (1993), samt Kotter och 
Schlesinger (1979) om hur man överkommer förändringsmotståndet stämmer väl överens 
med respondenternas sätt att se på saken. Morén tillägger dock att man aldrig får 
manipulera personalen för att genomföra en förändring och vi tror som Morén att 
manipulation inte leder till någonting bra. Vi tror nu inte att allt motstånd är negativt, 
utan det är viktigt att någon ifrågasätter förändringen så att förbättringar kan göras under 
förändrings gång. 
 
6.4  Varför lyckas förändringsarbeten? 
 
Slutsatsen av att hitta framgångsfaktorer och fallgropar i ett förändringsarbete är att det 
som kan innebära framgång också kan resultera i en fallgrop. Detta stöds av Meredith och 
Mantel (2000) samt av respondenterna som tillägger att det är svårt att specificera varför 
ett förändringsarbete lyckas respektive misslyckas. 
 
Respondenterna och Lindström-Myrgård (2000) är som vi överens om att man måste se 
en förändring som ett lagarbete. Detta eftersom vi tror att deltagande resulterar i större 
engagemang till förändringen.  
 
Enligt Coopers och Lybrand (i Carr et. al. 1996) överkommer man motstånd till 
förändring genom denna formel:  
 
Lyckad förändring = vision + behov + avsikt + belöning + kommunikation 
 
Slutsatsen blir då att vi och respondenterna är helt inne på samma linje. Respondenterna 
gav också olika förslag på hur ett lyckat förändringsarbete kunde se ut. Innala tyckte det 
var bra att ta in en förändringsagent utifrån som kunde köra över medarbetarnas känslor. 
Men Stenmark och Sandström (2000) är av annan åsikt, det går inte att forcera och köra 
över medarbetarna. En förändring måste få ta den tid den tar. Vi anser att planering i detta 
fall är nyckelordet. I planeringen ska motståndet kartläggas och en plan över hur 
motståndet ska besegras ska finnas. En förändring måste få ta den tid den tar men 
samtidigt måste man hålla tidsplanen och koncentrera resurserna till förändringen och 
ingenting annat. Då innebär det att om man misslyckats att eliminera motståndet så måste 
man köra ”hårt mot hårt”. 
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6.5 Varför misslyckas förändringsarbeten? 
 
Innala tror det vanligaste felet är att man tappar fokus på kunden och fokuserar på själva 
förändringen. Vi finner inget stöd för detta i den referensram vi använt oss av, men vi 
anser att det är en självklar sak som ingår och har förbisetts i teorin som vi använt. 
 
Morén, Stenmark och Sandström (2000) tar upp vikten av deltagandet i förändringen. Får 
inte medarbetarna delta i förändringen så är risken stor att förändringsmotståndet blir för 
stort och förändringen misslyckas och vi instämmer helt i deras resonemang. 
 
Stenmark samt Wisén och Lindblom (1998) nämner vikten av att hålla tidsplanen. Det är 
en av många orsaker till varför ett förändringsarbete kan misslyckas. Wisén och 
Lindblom (1998) menar att även en för strikt detaljerad plan kan resultera till ett 
misslyckande men Stenmark hävdar motsatsen, ju mer detaljerad plan desto bättre. Vi 
anser att en detaljerad plan både är bra och dåligt, medarbetarna kan känna sig styrda vid 
en för detaljerad plan men ledaren har större kontroll över förändringsarbetet. 
 
Jonsson (1998) och respondenterna hävdar också att företag måste tänka på att stärka den 
inre och den yttre effektiviteten så man inte förändrar bara för förändringens skull. Detta 
är absolut en faktor till varför ett förändringsarbete misslyckas. Vi anser att planeringen 
före en förändring på vad som ska förändras och hur, måste ha skett noggrant för att en 
förändring ska bli lyckad. 
 
Slutligen kan sägas att det finns många orsaker varför ett förändringsarbete kan 
misslyckas. Teorierna och respondenterna tar upp liknande orsaker och nämner också att 
orsaker till misslyckanden kan vara desamma som framgångsfaktorer beroende om 
delarna sköts på fel respektive rätt sätt. 
  
De slutsatser vi anser oss kunna dra är följande: 
 
-  Att det är svårt att säga hur en framgångsrik förändringsledare ska vara. Teorierna 

och respondenterna räknar upp åtskilliga egenskaper som en förändringsledare 
bör ha. Det finns dock ingen person som har alla dessa egenskaper och det visar 
hur svårt ett modernt ledarskap är. 
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- Ledarens roll vid en förändring är att se till att allt fungerar, motivera 

medarbetarna och se till att förändringen genomförs. Ledaren ska också ge 
mycket information även under förändringen, inte bara före en förändring. Sedan 
som vi tror är ledarens största utmaning i förändringsarbetet är att sälja 
förändringen till medarbetarna, det vill säga få dem motiverade och minska 
motståndet mot förändringen. 

 
- För att motivera medarbetarna är det viktigt att de får delta i förändringen. 

Medarbetare som får delta i beslut känner större arbetstillfredsställelse. Det är 
också viktigt att ledaren ”lever som han/hon lär”. Medarbetarna ska känna 
trygghet när man förändrar, det kan vara genom att de känner att de får behålla sitt 
jobb eller att företaget behöver deras kompetens. Nu är inte allt motstånd negativt, 
det är viktigt att någon ifrågasätter förändringen så att förbättringar kan göras 
under förändringens gång. 

 
- Vi kan dra slutsatsen av att hitta framgångsfaktorer och fallgropar i ett 

förändringsarbete är att det som kan innebära framgång också kan resultera i en 
fallgrop. Vi har kommit fram till i våran undersökning att man kan använda sig av 
Coopers och Lybrands (i Carr et. al. 1996) formel för hur man ska nå en lyckad 
förändring.  

 
Lyckad förändring = vision + behov + avsikt + belöning + kommunikation 
 
Vi har sammanfattat hur man som förändringsledare ska agera för att uppnå ett lyckat 
förändringsarbete utifrån teorin, empirin och våra egna slutsatser av studien på följande 
sätt: 
 
- Ledaren ska ge riktlinjer och måste vara tydlig för hur förändringen ska genomföras och 

det är viktigt att man inte tappar fokus på kunden när man genomför förändringen. 
 
- Ledaren måste få medarbetarna att förstå varför förändringen måste genomföras. 
 
– Ledaren ska låta medarbetarna delta i förändringen och lyssna på medarbetarnas åsikter 

annars kan detta leda till att förändringen misslyckas. Ledaren ska även hålla koll på 
förändringsmotståndarna för dessa kan bromsa förändringsprocessen avsevärt. 

 
- Ledaren måste kunna ta obekväma, svåra beslut och ge information och utbildning även 

under förändringens gång. 
 
- Ledaren ska följa upp förändringen, kontrollera och ge feedback till medarbetarna. 
 
- Ledaren bör tillämpa ett belöningssystem som främjar förändringsarbetet. 
 
- Ledaren bör följa tidsplanen i den mån det går och noga planera förändringen i förväg 

för att kunna stärka båda den inre respektive yttre effektiviteten i företaget. 
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Slutsats 
 
6.6 Slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning 
 
En av ledarens svåraste uppgifter är att leda en förändring. Det viktiga är hur man 
hanterar medarbetarnas starka reaktioner och känslor samtidigt som man måste vara 
tydlig och visa empati. Förändringar skapar osäkerhet, otrygghet och konflikter. Och de 
tar tid, mycket längre tid än man tror. Men självklart är förändringar också nödvändiga 
ibland. Och det går bättre och bättre ju vanare man blir på att ställa om sig. 
 
Ledarna är nyckelpersoner. De är ledningens verktyg som ska se till att förändringen 
kommer till stånd, och de måste samtidigt stå för någon slags stabilitet och trygghet mitt i 
turbulensen. Det är ingen lätt uppgift. De måste få alla att förstå varför en förändring ska 
genomföras och framallt kunna sälja sin förändringsvision till medarbetarna. 
 
Ledaren bör låta medarbetarna delta i processen för att hålla dem motiverade. För att 
lyckas med en förändring krävs acceptans bland så många som möjligt i organisationen 
och medarbetarna behöver inte älska en förändring, men ledaren måste få dem att 
acceptera att arbeta på ett nytt sätt, flytta eller byta arbetsuppgifter.  
 
Förändringsledaren har minst sagt ett svårt arbete och det finns inga klara modeller över 
hur en förändring ska gå till väga eftersom varje förändringsarbete är unikt. Utifrån vårat 
arbete har vi fått uppfattningen att ledarskapet i en förändring bygger på erfarenhet och 
hur väl man känner sin personal. Vi tycker att den litteratur vi använt oss av har stämt 
överens med vår empiri. Författarna tycks ha fångat förändringsarbetets verklighet. 
 
Vi tror att förändringsarbetet i framtiden kommer att bli mer accepterat på grund av den 
föränderliga värld vi lever i där nästan inget tycks bestå. Förändringsledaren har en 
central roll i arbetet och ledarens kompetens är en av viktiga faktorer till förändringens 
framgång eller misslyckanden. Vårat förslag till fortsatt forskning är att man kan jämföra 
ledarens syn på förändringsarbetet som ett företag genomgått med medarbetarnas syn på 
förändringsarbetet i företaget och därefter göra en jämförelse mellan dem för att se om 
medarbetarna och ledaren har samma syn på förändringsarbetet. 
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Intervjuguide        Bilaga 1 
 
Bakgrund 
 
Ålder: 
Utbildning: 
Arbetslivserfarenhet/tidigare yrken: 
 
Förändringsledaren och förändringsarbete  
 
Hur ser du på din roll som förändringsledare? Vilka svårigheter/möjligheter finns? 
 
Vilka egenskaper bör en bra ledare besitta när man förändrar en organisation? 

 
Hur påverkar ledarens roll en förändring av en organisation? 

 
Hur motiverar du de anställda till att genomföra en förändring? 

 
Hur går du tillväga för att överkomma motstånd vid en förändring? 
 
Hur brukar medarbetarna reagera när du presenterar en förändring i er organisation? 
 
Vad anser du vara det viktigaste att tänka på vid genomförandet av en förändring? 

 
Hur kan det se ut/gå till när DU driver igenom en förändring? Ge exempel! 

 
Ett förändringsarbete som lyckats enligt dig? Ge ett eget exempel!  

 
Varför lyckades detta förändringsarbete? Jämför med ett mindre lyckat förändringsarbete. 

 
Vilka större problem kan uppstå vid en förändring? 

 
Vilka fel tror du är vanliga vid genomförande av en förändring? 
 
Vilken roll spelar ledarens kommunikation med sina medarbetare i en förändring? 
 
Hur skulle du förklara ett framgångsrikt ledarskap? Vad innefattar/innebär ett 
framgångsrikt ledarskap enligt dig? 
 
 
 
 




