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Sammanfattning 
Syftet  med  denna  studie  var  att  beskriva  hur  förändringsledare  ska  hantera  kritiska  faktorer  i 
förändringsprocesser  för  att  säkerställa  att  förändringsprocesser  når  lyckade  resultat.  Studien 
avgränsades mot att bara studera kritiska faktorer under implementeringen av en förändringsprocess 
och  kritiska  faktorer  under  implementeringen  identifierades  till  kommunikation,  engagemang, 
förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet.  

En teoretisk och en empirisk studie genomfördes. Den teoretiska studien omfattade teori om de fyra 
kritiska faktorerna inom områdena utveckling och lärande i organisationer, ledarskap och utveckling, 
affärsprocesshantering  och  förändringsarbete.  Den  empiriska  studien  omfattade  22  stycken 
intervjuer med ett fallstudieföretag som när denna studien gjordes nyligen hade  implementerat en 
förändringsprocess. Från dessa intervjuer samlades data in som sedan analyserades med hjälp av den 
teoretiska studien. 

Slutsatsen av denna  studie var att kommunikationen  från  förändringsledare måste vara  tydlig och 
trovärdig.  Detta  kan  de  göra  genom  att  beakta  valet  av  presentatör  av  kommunikation  och 
meddelandets innehåll. Tydlig och rik kommunikation är särskilt viktig under processens inledning för 
att förändringens övergripande vision ska kunna brytas ned till personliga visioner av medarbetare. 
Förändringsledare  kan  visa på  eget  engagemang  genom  att omvandla  sina  egna ord  till  handling. 
Öppen och trovärdig kommunikation kan vara ett sätt att göra detta, men det krävs mer än att bara 
vara  en  ”informatör”  för  att  skapa  engagemang  hos  medarbetare.  Ledare  måste  även  ha  ett 
personligt  ledarskap  med  egenskaper  att  kunna  leda  människor.  Med  engagemang  från 
förändringsledare kommer även krav från medarbetare på att de ska leverera. Motstånd kan uppstå 
när  kommunikation  sker  av  förändringsledare  med  låg  trovärdighet  och  förändringsmotstånd 
bekämpas genom att förändringsbenägenhet skapas. Förändringsbenägenhet kan skapas genom att 
förändringsledare påpekar att förändringen är rätt att göra, men även genom att öka förtroendet för 
den, ge support för den och tydliggöra medarbetares individuella vinster av att deltaga. En ny faktor 
identifierades,  interaktion, och  förändringsledare ska hantera den genom att skapa möjligheter  för 
människor att  interagera och  lära av varandra under olika aktiviteter  i  implementeringsfasen av en 
förändringsprocess. 
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Abstract 
The  purpose  of  this  study was  to  describe  how  change  leaders  should  handle  critical  factors  in 
change processes to ensure that the change processes reach the desired goals. The study focused on 
the critical factors during the implementation phase of the change process. Specifically, the following 
aspects were in focus; communication, commitment, resistance and organizational readiness. 

A theoretical and an empirical study were conducted. The theoretical study enclosed theory of the 
four  critical  factors  within  the  theoretical  field  of  development  and  learning  in  organizations, 
leadership and development, business process management and change management. The empirical 
study  enclosed  a  case‐study  in which  22  interviews were  conducted. Data  from  these  interviews 
were used in the analysis.  

One conclusion of this study was that communication from change  leaders must be comprehensive 
and  reliable. This  can be achieved by  considering  the  selection of  the message presenter and  the 
message  content.  Comprehensive  and  rich  communication  is  especially  important  during  the 
introduction of the change process when the overall vision has to be translated into personal change 
visions  for  the  employees.  Change  leaders  can with  personal  commitment  show  that  their  own 
worlds become action, that is that they “walk the talk”. An open and trustworthy communication can 
be an example of this, but it takes more than just being an “informant” to create commitment in co‐
workers. Change leaders must also have a more personal leadership with an emphasis on the ability 
to  lead  people.  Change  leaders  can  with  sincere  commitment  demand  delivery  of  results  from 
employees. Resistance can rise when communication is from change leaders with low credibility and 
can  be  defeated  by  creating  readiness  for  change.  This  readiness  for  change  can  be  created  by 
communicating that change is the right one, but also by enhancing the reliability for it, giving support 
for  it  and making  individual  gains  clear  to  employees.  A  new  factor was  identified  in  the  study, 
interaction, and  change  leaders  can handle  it by  creating  the possibility  for employees  to  interact 
with and learn from each other during different activities in the implementation phase of the change 
process. 
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Förord 
Denna rapport är ett avslutande moment på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi på Luleå 
tekniska  universitet.  Rapporten  är  inom  examensinriktningen  strategiskt  arbete  och  företags‐
utveckling. 

Jag vill  tacka min handledare TorBjörn Nilsson vid avdelningen  för  industriell organisation på Luleå 
tekniska universitet och min handledare Ulrika Brinck på JM AB för deras stöd vid genomförandet av 
denna  rapport.  Jag  vill  även  tacka  de  opponenter  som  har  lämnat  synpunkter  och  förslag  till 
förbättringar  på  rapporten  under  arbetets  gång.  Era  insatser  gjorde  denna  rapport  möjlig  att 
genomföras och jag är mycket tacksam för detta. 

Stockholm, 2007‐12‐13 

 

 

Erik Börjesson  
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1. Inledning 
Syftet med denna  inledning är att belysa och problematisera kring de  centrala begreppen  i denna 
studie och argumentera för varför det är relevant att studera just dessa. 

1.1 Förändring, förändringsledarskap och kritiska faktorer 
Idag är det vanligt att organisationer av olika slag kontinuerligt genomgår någon form av förändring. I 
de  flesta  fall  handlar  förändringarna  om  finjusteringar  av  det  dagliga  arbetet, men  ibland  utsätts 
organisationer också för mer omfattande förändringar. (Chrusciel & Field, 2006)  

Särskilt  i  dessa  större  förändringar  kan  förändringen  ses  som  en  förändringsprocess  som 
implementeras i olika steg. Dessa förändringsprocesser och steg leds av olika förändringsledare som 
kan  tillsättas  internt  ifrån  (till  exempel  VD)  eller  externt  ifrån  (till  exempel  en  konsult).  Inom 
organisationens gränser kan även  förändringsteam sättas samman  för att  leda processen samt kan 
ansvaret  för  att  leda  delegeras  ut  till  en  specifik  avdelning  så  som  HR‐avdelningen  till  exempel. 
Förändringsledarskapet  är  själva  processen  där  ledare  i  en  organisation  leder  en  förändring,  och 
innefattar ofta en blandning av flera olika förändringsledare. (Balogun & Hope Hailey, 2004)  

Förändringsledare  leder organisationer och därmed med människor, vilket gör att några  faktorer  i 
förändringsprocesser hamnar i fokus. För att ledare ska nå ut med information om förändringen ställs 
det krav på deras förmåga att kommunicera men även på deras egna engagemang. Detta framhävs 
av forskares som benämner just att kommunikation (Balogun & Hope Hailey, 2004) och engagemang 
(Graetz F. , 2000) är viktiga aspekter i en förändringsprocess. Människor är dock inte alltid bekväma 
med att förändra sitt nuvarande beteende i sitt arbete, vilket kan leda till att människor uttrycker ett 
motstånd  till  förändringen. Genom  att  skapa  förändringsbenägenhet bland medarbetare  kan dock 
detta  motstånd  hanteras  (Self,  2007).  Här  följer  nu  en  närmare  beskrivning  av  faktorerna 
kommunikation, engagemang, förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet. 

1.1.1 Kommunikation 
Ett  exempel  på  en  kritisk  faktor  är  kommunikation  och  viktiga  aspekter  för  förändringsledare  att 
tänka på när de  kommunicerar  är bland  andra  vem  som  kommunicerar  (presentatören),  vad  som 
kommuniceras  (meddelandets  innehåll),  hur  det  kommuniceras  (kommunikationskanaler)  och  när 
det  kommuniceras  (timing)  (Elving,  2005).  Ett  problem  som  kan  uppstå  vid  kommunikation  är 
motståndsbeteende bland medarbetare som kan vara knutet direkt till dessa vem, vad, hur och när. 
Ett exempel är att den  ledare som kommunicerar om  förändringen uppfattas av medarbetare vara 
samma  person  som  tidigare  gånger  inte  har  lyckats  leverera  något  resultat  och  därav  inte  anses 
trovärdig  (Self,  2007).  Problemet  blir  då  att  medarbetare  inte  lyssnar  på  informationen  som 
kommuniceras  vilket  kan påverka deras personliga utveckling  under  förändringen. Andra  problem 
kan vara att  ledare  inte  lyckas anpassa rätt budskap till rätt publik eller att denne  inte är tillräckligt 
insatt i informationen och därför inte kan svara på några frågor, vilka båda kan leda till mycket dålig 
informationsdelning (Balogun & Hope Hailey, 2004).  

1.1.2 Engagemang 
Förutom  att  kommunicera  via  olika  kanaler  (”kall media”)  och  tackla  förändringsmotstånd  bland 
medarbetare, kan ledare för organisationer under förändringar också nyttja ”varmare” media som till 
exempel personligt engagemang. Personligt engagemang  från  förändringsledare  innebär att  ledare 
själva agerar  som  förebilder  för det nya beteendet  som  förändringen medför. Engagemanget  från 
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ledare  bygger  i  sin  tur  upp  förtroende  och  entusiasm  för  förändringen  hos  medarbetare.  Det 
personliga engagemanget framhäver det skifte i ledarskap som skett på senare år då ledare har gått 
från att ha en mer traditionell  ledarstil, auktoritär och kontrollerande, till att ha en mer öppen och 
delaktig  ledarstil. Den nya  ledarstilen sätter mer  fokus på engagemang och kommunikation medan 
den  tidigare  ledarstilen mer  fokuserade på ett  tekniskt  ledarskap. Det anses kritiskt att  ledare kan 
hantera den karismatiska ledarstilen för att effektivt kunna leda förändringar, men frågan är förstås 
om alla  ledare  idag klara av detta. Förändringsledare har alltså  två  roller, en  instrumentell och en 
karismatisk  ledarroll,  där  operationellt  kunnande  kompletteras  med  starka  egenskaper  att  leda 
människor. (Graetz F. , 2000)  

1.1.3 Förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet 
Flera  förändringsprocesser misslyckas  idag på grund av  förändringsmotstånd, något som direkt kan 
härröras till förändringsledarskapet (Siegal, et al., 1996) och deras misslyckande att leda människor i 
förändringsprocesser. Exempel på förändringsmotstånd har diskuterats i avsnitt 1.1.1 där motståndet 
har  att  göra  med  den  eller  de  fysiska  personer  som  presenterar  förändringen  men  även  att 
förändringens meddelande  inte  är  tydligt  kommunicerat. Att  förändringsmotstånd uppstår  är  inte 
medarbetares  fel, utan  förändringsledarskapets misslyckande  att  skapa  en  förändringsbenägenhet 
(Self, 2007). Förändringsbenägenhet kan skapas genom att förändringsledare skapar förtroende för 
förändringen,  men  även  genom  att  kommunicera  om  själva  förändringen  uppåt  och  neråt  i 
organisationen och tydliggöra medarbetares individuella vinster (Self, 2007).  

1.2 Behov av att hantera kritiska faktorer 
Med bakgrund mot en ökande globalisering, avregleringar och teknologiska  innovationer är  ledares 
primära  uppgift  i  organsationer  idag  att  leda  förändringar  (Graetz  F.  ,  2000).  För  att  förändrings‐
processer ska lyckas finns det ett behov av att olika kritiska faktorer ska hanteras (Chrusciel & Field, 
2006), därav bör det vara en viktig uppgift för ledare för förändringar att kunna hantera olika kritiska 
faktorer i förändringsprocesser. 

Förändringsprocesser misslyckas idag på grund av avsaknad av kunskap bland ledare i organisationer 
om  viktiga  aspekter  i  förändringsprocesser.  Detta  på  grund  av  att  ledarskapet  under 
förändringsprocesser ofta hamnar  i skymundan trots att  ledarskapet är en avgörande faktor för om 
förändringsprocesser ska lyckas eller inte. (Siegal, et al., 1996) 

Ett sätt som organisationer nyttjar för att hitta lösningar på problem i förändringsprocesser och hitta 
ett optimalt sätt att  förändras på, är att  leta efter ”one‐best‐way”  för organisationer att  förändras 
över olika kontext och tidsskalor. Dock anser  forskare att det  finns bevis  för att sådana ”modeller” 
inte  tillräckligt  kan  beskriva  alla  situationer  som  organisationer  kan  ställas  inför,  varpå  kritiska 
faktorer som bättre kan förklara förändringsprocesser bör vara i fokus. Att hantera kritiska faktorer i 
en  förändringsprocess  är  inte  lätt  och  flera  problem  kan  uppstå,  där  några  redan  beskrivits  i 
problematiseringen  ovan.  Ett  primärt  problem  anser  jag  är  att  det  finns  begränsningar  i 
förändringsledarskapet  som  är  knutet  till  ledares  uppfattningar  om  hur  en  organisation  ska 
förändras. Dessa begränsningar gör att olika förändringsledare kan hantera kritiska faktorer på olika 
sätt. De flesta ledare ute i organisationer idag är ”problemlösare” som rättfärdigar sina beslut genom 
att skylla på brist på tid och situationens komplexitet. Samtidigt blir de frustrerade när de känner att 
organisationer inte förändras som de hade tänkt sig enligt uppställda planer, något jag inte tycker är 
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så  konstigt  att  det  sker  när  förändringsledarskapet  inte  ges  tillräcklig med  uppmärksamhet  från 
ledare. (Saka, 2003) 

Att förändringsledare hanterar kritiska faktorer olika beroende på olika uppfattningar anser  jag kan 
vara orsaken  till att  förändringsprocesser misslyckas med att nå sina mål. Dessa uppfattningar kan 
skilja  sig åt beroende på att kunskap om  förändringsprocesser och kritiska  faktorer  saknas. Varför 
kunskap  saknas  kan  härröras  till  att  forskning  i  sin  tur  inte  har  fokuserat  på  sammankopplingen 
mellan ledarskap och förändringsprocesser. Detta tycker jag tydliggör ett behov av kunskap kring hur 
förändringsledare i organisationer ska hantera kritiska faktorer i förändringsprocesser för att i större 
grad lyckas med implementeringar av förändringar.    

1.3 Syfte 
Med  avseende  på  ovanstående  problematisering  presenteras  följande  forskningssyfte  för  denna 
studie:  

Att beskriva hur förändringsledare i organisationer ska hantera kritiska faktorer i 
förändringsprocesser för att säkerställa att förändringsprocesser når lyckade resultat 

Med  ”lyckade  resultat” menas  i denna  studie  att  förändringsprocesser  gör  ett positivt  intryckt på 
medarbetare  i  organisationer  och  att  medarbetare  känner  att  de  har  påverkats  att  förändras  i 
enlighet med  förändringens uppställda mål. Att därför beskriva hur  förändringsledare  ska hantera 
olika  kritiska  faktorer  innebär  att  beskriva  hur  faktorer  ska  hanteras  för  att  påverka människor  i 
organisationer att förändras i enlighet med förändringsprocessers uppställda mål. 
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2.  En  översikt  över  förändring,  förändringsprocess  och  kritiska 
faktorer 
Syftet  med  detta  kapitel  är  att  skapa  en  övergripande  förståelse  för  vad  en  förändring  och  en  
förändringsprocess  är  samt  vilka  komponenter  och  kritiska  faktorer  det  finns  i  den. Detta  för  att 
skapa en uppfattning om studiens forskningssyfte måste avgränsas och i så fall hur. 

2.1 Förändring 
För organisationer handlar förändring om tre olika tillstånd: det nuvarade tillståndet, övergången och 
det framtida tillståndet. För att kunna förändras behöver organisationer diagnosticera sitt nuvarande 
tillstånd  för att samtidigt bilda sig en uppfattning om den  framtida. Därefter sker en övergångsfas, 
som ofta  tar  tid  för att den handlar om ändra beteende hos människor och ändra organisationens 
delade uppfattningar. När övergångsfasen är avslutad befinner sig organisationen förhoppningsvis  i 
sitt planerade framtida tillstånd. (Balogun & Hope Hailey, 2004)  

Förändring handlar som nyss sagt om att förändra människor och deras beteende, vilket därför är  i 
fokus i nästa avsnitt, avsnitt 2.1.1. 

2.1.1 Lewins trestegsmodell 
Lewins  trestegsmodell  (3‐Step model)  är  en  av  huvudelementen  i  Lewins  ”Planned  Approach  to 
change”,  där  de  andra  elementen  är  ”Field  Theory”,  ”Group  Dynamics”  och  ”Action  Research”. 
Lewins bidrag till förståelsen för individen och gruppers beteende i organisationer anses vara enormt 
och mycket relevant. (Burnes, 2004) 

Enligt  Lewin  innehöll  ett  framgångsrikt  förändringsprojekt  de  tre  stegen  ”Unfreeing” 
(Destabilisering),  ”Moving”  (Förflyttning)  och  ”Refreezing”  (Förankring)  (figur  1).  Lewin  ansåg  att 
mänskligt beteende berodde på en balans,  jämvikt, mellan olika drivande och begränsande krafter. 
För att  få människor att bryta gamla beteenden och därmed  skapa möjligheten att  ta  till  sig nya, 
måste  först  jämvikten  destabiliseras.  Att  förändras  som  individ  innebär  en  komplex  psykologisk 
process  och  för  att  kunna  destabilisera  gamla  beteenden måste människor  bland  annat  uppleva 
organsationens  nuvarande  situation  som  ohållbar. Medlemmarna  av  organisationen  måste  även 
känna att de befinner sig i en sådan trygg miljö att ett behov av förändring kan skapas (Siegal, et al., 
1996). Människor måste  således  känna  sig  säkra  från  förödmjukelse  innan  de  kan  lämna  gamla 
beteenden och därmed acceptera den nya informationen. (Burnes, 2004) 

Destabilisering skapar dock endast en motivation hos människor att förändras, den kontrollerar inte 
nödvändigtvis riktningen på förändringen. För att människor ska hitta en riktning och kunna förflyttas 
krävs det att alla krafter som påverkar jämvikten identifieras och på en ”trial‐and‐error” basis försöka 
utvärdera alla möjliga alternativ. Människorna måste därför se vardagen och det dagliga arbetet ur 
ett annat perspektiv, men även hur de ska kunna hantera detta (Siegal, et al., 1996). (Burnes, 2004) 

Till  sist  försöker  organisationen  se  till  att  medlemmarna  tar  till  sig  förändringen  (”personal 
refreezing”), och att ett nytt beteende i enlighet med förändringens mål skapas vid interaktion med 
andra medlemmar  (”relational  refreezing”)  (Siegal,  et  al.,  1996). Under  förankringen måste  en ny 
jämvikt skapas mellan alla påverkande krafter för att organisationen ska försäkra sig om att de nya 
beteendena verkligen förankras (Burnes, 2004).  
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Figur 1. Lewins trestegsmodell, bearbetad (Källa:  Burnes, 2004) 

Lewins  trestegsmodell  är  ett  sätt  att beskriva  ett mönster  i  en  förändring. Hur  en  förändring  kan 
beskrivas  som  en  förändringsprocess och  vilka  komponenter  som  karaktäriserar  en  sådan process 
beskrivs  i  avsnitt  2.2.  Lewins  trestegsmodell  är  förstås  också  ett  sätt  att  se  förändring  som  en 
process, ett tänk som dock har fått utstå mycket kritik. Lite av kritiken mot modellen presenteras  i 
nästa avsnitt, avsnitt 2.1.2. 

2.1.2 Förändring som process ifrågasatt 
Nyckelkritiken till Lewins enkla trestegsmodell var att modellen förutsatte att organisationen i fokus 
verkade  i en stabil miljö och att förändringsprojektet den försökte genomföra var toppstyrt. Vidare 
passade modellen bara för mindre förändringsprojekt samtidigt som den ignorerade att ta hänsyn till 
viktiga politiska perspektiv och maktförhållanden i organisationen. (Burnes, 2004) 

Lewins modell  för  förändring  ansågs  alltså otillräcklig,  vilket bäddade  vägen  för  en ny  skola  inom 
organisationsutveckling, Culture‐Excellence. Istället för att förespråka toppstyrda förändringsprojekt, 
förespråkade skolan mer projekt som  fokuserade på  integration. Lewins  toppstyrda  trestegsmodell 
ansågs  segmenterar  organisationen,  vilket  Culture‐Excellence  försökte  motverka  genom  att 
förespråka mer  integration  internt  och  i  deras  olika miljöer.  Grunden  i  Culture‐Excellence,  vilket 
namnet också syftar på, är att den likställer organisationsutvecklings‐framgång med en organisation 
med en stark och ”rätt” kultur. (Burnes, 2004) 

Kritiken  låg  i  att  organisationer  behövde  bli mer  flexibla  och  omstruktureras  för  att  kunna  skapa 
synergier internt och externt. De behövde mer ledare som förespråkade innovation, experimentering 
och  entreprenörskap.  Förändringsprojekt  med  alltför  detaljerade  planer  fungerar  inte,  utan  det 
måste finnas utrymme för flexibilitet. Strikta regler och övervakning ska bytas ut mot mer sporadiska 
kontroller, där organisationens utvecklingsmål ska nås genom gemensamma värderingar och kultur. 
Medarbetarna ska uppmanas att genomföra detta genom att ta egna initiativ. (Burnes, 2004) 

2.2 Komponenter i förändringsprocessen 
Det  finns  olika  komponenter  i  en  förändringsprocess  som  kan  definieras  som  diagnos,  action 
(implementering)  och  utvärdering  (figur  2).  Under  diagnosen  samlas  data  in  om  organisationens 
nuvarande  tillstånd,  problemställningar  och  möjligheter,  och  sedan  analyseras.  Målet  med  att 
diagnosticera är att organisationen  ska  skapa  sig en bild av hur nuläget är, men även bilda  sig en 
uppfattning om effekten och konsekvenserna av olika handlingar. Diagnosen gör att organisationer 
kan jämföra ”vad som är” och ”vad som borde vara”, och därmed synliggöra ett gap. Olika handlingar 
och deras effekter och konsekvenser, har sedan som syfte att stänga detta gap.  Jämför detta med 
avsnitt 2.1 ovan, då det sägs att organisationer måste identifiera sitt framtida tillstånd för att skapa 
en  vision  om  det  framtida,  och  sedan  skapas  aktiviteter  som  under  en  övergångsperiod  ska  få 
organisationen att nå denna vision. (French & Bell, 1999) 

Under  implementeringen genomförs ett antal strukturerade aktiviteter  i en viss sekventiell ordning 
för att förbättra organisationens verksamhet genom att nå för processen uppställda mål. Aktiviteter 
kan  vara  designade  för  att  lösa  ett  särskilt  ”problem”  som  finns  i  organisationen men  även  vara 
designade för att ta tillvara på nya möjligheter som uppstått. Det kan även vara så att enheter inom 

1. Destabilisering 2. Förflyttning 3. Förankring
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organisationer arbetar mot olika syften och då kan aktiviteter designas för att bättre ”synka” dessa 
olika enheter. (French & Bell, 1999) 

En  aspekt  som  är  ofta  förbisedd  är  hur  implementeringen  av  förändringen  påverkar  individer  i 
organisationen.  Ett  sätt  att  fokusera  på  individer  är  att  ta  hänsyn  till  det mönster  som  beskrevs 
tidigare  (avsnitt 2.1.1)  i  förändringar.  Siegal et  al  (1996)  framhäver  vikten  av  att  leda människor  i 
deras ”Managing Change model”, där hur individer reagerar under förändringar och vikten av att ta 
hänsyn till kommunikation beskrivs. Siegal et al (1996) beskriver även förändringsmotstånd som en 
viktig faktor att hantera. 

 

Figur 2. Komponenter i en förändringsprocess 

Det  är  viktigt  att  sätta människor  i  fokus  i  förändringsprocesser  för  att  deras  uppfattningar  om 
organisationens  förändringsbenägenhet  kan  antingen  stödja  eller  hindra  förändringsprocessens 
utveckling  (Weber & Weber,  2001).  I  litteraturen  kan det  även utläsas  att  ledare  i organisationer 
anser att det enda sättet att skapa engagemang bland medarbetare och få support för förändringen 
är att själva ha ett stort personligt engagemang (Graetz F. , 2000). 

Förutom att människor  ska  ledas  finns det även andra  ”organisationella” bitar  som  ska göras. Det 
handlar om att skapa symboler för förändringen och förutsättningar för delaktighet, det vill säga det 
handlar  om  strukturella‐  och  designfrågor  som  hänger  ihop  med  systematiska  och  långsiktiga 
förändringar. (Siegal, et al., 1996) 

Utvärderingsfasen har  sedan  som  syfte att  se effekten av processen; om den nådde de uppställda 
målen,  om  förändring  inträffade  och  vilka mekanismer  som  var  betydelsefulla  för  utfallet. Målen 
representerar egentligen gap mellan var organisationen är idag och vad den ska vara i framtiden och 
måluppfyllelse nås därför när handlingar har lett till att detta gapet har stängts. (French & Bell, 1999) 

Lewins  trestegsmodell  som  presenterats  tidigare  förhåller  sig  till  figur  2  som  vad  människor 
genomgår  för  faser  under  förändringsprocessen,  särskilt  under  implementeringsfasen  då  denna 
period  symboliserar vad Balogun & Hope Hailey  (2004) definierar  som övergångsperioden  från ett 
nuvarande  tillstånd  för organisationen  till ett  framtida  (avsnitt 2.1). Balogun & Hope Hailey  (2004) 
presenterar  ett  annat  sätt  att  se  förändringsprocesser  i  sin  ”Change  Flow Chart”  än  som diagnos, 
implementerings‐  och  utvärderingsfas,  men  i  min  studie  väljer  jag  det  senare  sättet  att  se  på 
förändringsprocessen.  Detta  för  att  modellen  väl  speglar  hur  jag  själv  ser  på  processen  och 
sammanfattar överskådligt och enkelt de aktiviteter som sker.   

2.3 Förändringsagent, förändringsledare och förändringsledarskap 
Under  en  förändringsprocess  är  en  förändringsagent  en  person  som  genom  personlig  delaktighet 
bidrar  till  ett  framgångsrikt  resultat med  förändringen.  I  detta  avseende  kan  en  förändringsagent 
vara vem som helst i organisationen som påverkas av förändringen på något sätt. (Chapman, 2002)  

En förändringsledare är en ledare i en organisation som försöker att förändra en organsations roller, 
ansvarsfördelning,  strukturer,  processer,  system,  teknologi  eller  andra  resurser  för  att  förbättra 
organisationens  effektivitet  (Saka,  2003).  Förändringsledare  ses  även  som  ledare  högt  uppe  i 

Diagnos Implementering Utvärdering
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organisationen som skapar vision kring, initierar eller driver på en omfattande förändring (Chapman, 
2002). Förändringsledarskapet beskriver därför själva processen och de roller som förändringsledare 
har  under  förändringsprocessen.  Enligt  Balogun  &  Hope  Hailey  (2004)  finns  fyra  olika  typer  av 
förändringsledarskap och dessa beskrivs närmare i tabell 1. 

En  förändringsledare  kan  alltså  vara  en  förändringsagent  då  denne  personligen  deltar med  eget 
engagemang i en förändringsprocess för att denne ska nå ett lyckat resultat. Den behöver alltså per 
definition inte vara det, dock är det något som förordas av teoretiker så som Graetz (2000). 

Tabell 1. Typer av förändringsledarskap (Källa: Balogun & Hope Hailey, 2004) 

Förändringsledarskap  Beskrivning  För‐ och nackdelar 
Internt ledarskap  Internt ledarskap innebär att en 

stark nyckelfigur inom 
organisationen leder förändringen 
t.ex. VD eller chefen för HR 

Fördel: Skapas fokus och 
drivkraft för förändring 
Nackdel: Ledaren kan vara 
en del av problemet 

Extern ledarskap  Med externt ledarskap menas att 
organisationen hyr in en extern 
konsult för att vara 
förändringsledare. Denne kan då få 
rollen att ge råd och stöd eller skapa 
delaktighet 

Fördel: Erfarenhet, kan vara 
objektiv och dedikerad till 
förändringen 
Nackdel:  Dyr och har inget 
att förlora 

Förändringsteam  Förändringsteam är grupper 
sammansatta inom organsationen. 
Organisationen plockar anställda 
från olika avdelningar och 
befattningar och sätter samman en 
grupp som får ansvaret att leda 
förändringen 

Fördel: Kunskap om 
organisationen och 
potentiellt mycket inflytande
Nackdel: Grupparbete tar tid 
och gruppen kan sakna makt 
och pondus 

Avdelningar  Förändringsledarskapet kan även 
delegeras ut till en avdelning så som 
HR‐avdelningen, då denna kan 
besitta särskild kunskap eller har 
individer som besitter särskild 
kunskaper i att leda förändringar 

Fördel: Kan ha särskild 
expertis och kunskap inom 
området 
Nackdel: Kan sakna expertis 
och makt att påverka andra 
delar av organisationen 

 

2.4 Kritiska faktorer i förändringsprocesser 

2.4.1 Diagnosfasen 
Två kritiska faktorer som jag identifierar ur avsnitt 2.2 är planering och analys. Planering innebär att 
handlingsplansplaner läggs upp som inte bara tar hänsyn till tillgängliga resurser utan även ser till att 
det  finns  tillräckliga  instruktioner  för att kunna  implementera  förändringen. Analys  innebär att en 
utvärdering sker av gapet mellan var organisationen är  idag och var den skulle kunna vara efter en 
eventuell förändring. (Chrusciel & Field, 2006)   

2.4.2 Implementeringsfasen 
Från  avsnitt  2.2  har  jag  identifierat  fyra  kritiska  faktorer:  Kommunikation,  engagemang, 
förändringsmotstånd  och  förändringsbenägenhet,  som  jag  tänkte  beskriva  lite  närmare. 
Kommunikation handlar om hur  ledare  kommunicerar ut om  förändringen  till medarbetare  i hela 
organisationen  (Chrusciel &  Field, 2006). Kommunikation under  förändringar är en balansgång  för 
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ledare då medarbetare ofta vill ha så mycket information så tidigt som möjligt medan ledare inte vill 
ge för mycket information innan allt är klart (Balogun & Hope Hailey, 2004).  

Engagemang från  ledare signalerar ut till medarbetare om engagemangsnivån för förändringen. För 
att  leda  förändringar  behöver  ledare  ha  ett  starkt  personligt  ledarskap  där  de  genom  eget 
engagemang kan vinna engagemang och support bland medarbetare. (Graetz F. , 2000)  

Förändringsmotstånd kan uppstå hos människor i organisationen under implementeringar och har en 
stor betydelse för utfallet av processen (Chrusciel & Field, 2006). Att förändringsmotstånd uppstår är 
naturligt då förändringar ofta innebär att människor personligen måste förändras från något känt till 
något mer okänt  (Bovey & Hede, 2001). Att  skapa  förändringsbenägenhet är ett  sätt att bekämpa 
förändringsmotstånd,  vilket  ledare  kan  göra  genom  att  till  exempel  öka  förtroende  bland 
medarbetare  för  förändringen  (Self,  2007).  Förändringsbenägenhet  handlar  mycket  om  hur 
medarbetare  uppfattar  sin  arbetsmiljö  och  en miljö  där medarbetare  tidigare  har  varit med  om 
implementeringar  av  förändringar  kan  hjälpa  till  att  bekämpa  eventuellt  motstånd  och  skapa 
engagemang för förändringen (Weber & Weber, 2001). 

2.4.3 Utvärderingsfasen 
I  utvärderingsfasen  har  jag  identifierat  två  kritiska  faktorer  utifrån  avsnitt  2.2  och  den  ena  är 
utvärderingen av  förändringens effektivitet  (Siegal, et al., 1996). För  förändringsledare handlar det 
om att ta reda på vad som inträffade under processen samt se vilka mekanismer som var avgörande 
för  utfallet  (French  &  Bell,  1999).  Den  andra  faktorn  handlar  är  kunskapsbyggande. 
Kunskapsbyggande  handlar  om  att  organisationer  måste  blicka  tillbaka  och  lära  sig  av  tidigare 
misstag  för  att  förbättra  sitt  beslutsfattande  genom  att  basera  det  på  organisationell  kunskap 
(Chrusciel & Field, 2006). 

2.5 Avgränsningar  
Denna  studie  har  endast  studerat  kritiska  faktorer  under  förändringsprocessens    implementering 
(figur 3). Med avseende på de  resurser  som var avsatta  för projektet ansåg  jag att de bara  skulle 
räcka till att studera 3‐4 stycken och absolut inte 8 stycken av de faktorer som identifierades i avsnitt 
2.4. Detta baserade jag på mängden litteratur jag behövde studera och den mängd data jag behövde 
samla in. Jag har därför gjort denna avgränsning för att minimera omfattningen på arbetet och göra 
den rimlig i förhållande till de resurser som finns tillgängliga. Samtidigt koncentrerar jag denna studie 
på  den  period  i  förändringsprocesser  där  människorna  i  organsationen  är  i  störst  fokus, 
implementeringen.    Detta  för  att  jag  tycker  att  människors  inverkan  och  samspel  med 
förändringsprocessen är det absolut viktigaste för förändringsledare att kunna hantera för att uppnå 
effektiva förändringsprocesser. Om jag inte skulle ha gjort någon avgränsning anser jag att det skulle 
ha varit en stor risk att denna studie inte hade nått det djup och förståelse som jag tycker att den har 
gjort. Denna studie kommer därför att studera fyra stycken kritiska faktorer (avsnitt 2.4.2). Dessa är 
kommunikation, engagemang, förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet. 

2.6 Forskningsfrågor 
Baserat på forskningssyftet  (avsnitt 1.3) och avgränsningen  (avsnitt 2.5) har forskningssyftet brutits 
ned till följande forskningsfrågor:   

1. Hur ska förändringsledare hantera kommunikation under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 
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2. Hur ska förändringsledare hantera engagemang under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

3. Hur ska förändringsledare hantera förändringsmotstånd under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

4. Hur ska förändringsledare hantera förändringsbenägenhet under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

Med hantera i mina forskningsfrågor menar jag hur förändringsledare ska till exempel kommunicera 
eller  engagera  sig  för  att  förändringsprocesser  ska  nå  lyckades  resultat.  När  det  gäller 
förändringsmotstånd är det något som uppstår inom människor i organisationen, dock bör det också 
hanteras  av  förändringsledare  genom  att  de  försöker  att  bekämpa  dess  existens.  Slutligen  är 
förändringsbenägenhet något som finns både i människor men även i organisationens strukturer och 
kultur. En hög förändringsbenägenhet är önskvärt i organisationer då det innebär att organisationer 
är benägna att  förändras, och  förändringsledare bör därför  försöka skapa  förändringsbenägenhet  i 
förändringsprocesser. 
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mina  slutsatser och  en diskussion  kring hur mina  slutsatser  kan bidra  till  framtida  forskning  inom 
området  för  förändringsprocesser  och  förändringsledarskap.  Som  det  beskrevs  i  avsnitt  3.1  ovan 
valdes  en  deduktiv  forskningsansats. Det  betydde  att  jag med  hjälp  av mitt  forskningssyfte  valde 
vilken  litteratur  jag skulle  läsa för att hitta teori till min teoretiska referensram (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2003).  I nästa avsnitt 3.3 beskriver  jag närmare mina undersökningsmetoder –  fallstudie 
och litteraturstudie – som låg till grund för steg 2 i figur 4. 

3.3 Undersökningsmetoder 
I  denna  studie  har  jag  använt  två  olika  undersökningsmetoder,  fallstudie  och  litteraturstudie.  Jag 
började med  att  göra  en  översiktlig  litteraturstudie  inom  området  för  förändringsprocesser  och 
förändringsledarskap för att kunna specificera mitt forskningssyfte och min forskningsfråga samt för 
att kunna identifiera eventuella avgränsningar. Därefter valde jag att göra en mer omfattande, kritisk 
granskning  av  litteraturen  för  att  hitta  teorin  till min  teoretiska  referensram.  Även  fast  jag  var 
bevandrad inom området för förändringsprocesser och förändringsledarskap innan min studie, valde 
jag  alltså  att  göra  en  omfattande  granskning  av  litteraturen.  Förutom  att  detta  förordas  av  känd 
forskningsmetodik (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003) ville jag även göra detta för att jag kände ett 
behov av att  fördjupa mina redan djupa kunskaper.  I  linje med mitt  forskningssyfte beskrev därför 
min  teoretiska  referensram  hur  förändringsledare  ska  hantera  kritiska  faktorer  i  en 
förändringsprocess. 

Sedan valde jag att göra en fallstudie för att skapa en djupare förståelse i min studie kring en särskild 
process,  förändringsprocessen,  och  ett  bra  sätt  att  göra  det  på  är  att  använda  just  en  fallstudie 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Med en  fallstudie kan  forskare göra en empirisk studie av ett 
aktuellt ämne inom dess verkliga kontext (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). En fallstudie ger inte 
bara  forskaren möjligheten att  testa och undersöka befintlig  teori, utan även möjligheten att hitta 
källor  för  nya  hypoteser  (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2003).  Jag  ville  i min  studie  studera  hur 
förändringsledare  ska  hantera  kritiska  faktorer  i  förändringsprocesser  och  på  grund  av  att  mitt 
forskningssyfte  stödjer  sig  på  en  ”hur”‐fråga,  kunde  fallstudie  ses  som  en  mycket  lämplig 
undersökningsmetod (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Så  i min fallstudie tog  jag därför reda på 
hur förändringsledare hade hanterat kritiska faktorer i en förändringsprocess. 

3.4 Val av fallstudieföretag 
Som  fallstudieföretag  i min  studie  valde  jag  byggföretaget  JM  AB.  Detta  eftersom  företaget,  när 
denna studie gjordes, precis hade avslutat  implementeringen av ett omfattande  förändringsprojekt 
som hette ”JM i mästarklass”. JM AB visade även stort intresse av att veta vilka de kritiska faktorerna 
var under förändringsprojektet samt hur deras förändringsledare hade hanterat dessa. Detta för att i 
utvärderingssyfte  lära  sig  av  hur  de  har  lyckats  implementera  förändringar  för  att  bli  bättre  i 
framtiden. Detta låg helt i linje med själva syftet med ”JM i mästarklass”, vilket var att säkerställa JMs 
fortsatta framgång.  

En annan anledning för att JM AB var  intresserade av att jag skulle göra denna studie var för att de 
själva  hade  en  känsla  av  att  förändringsprojektet  och  förändringsledares  prestationer  hade 
uppfattats olika av medarbetare  i organisationen. Genom att ge mig  i uppdrag att  ta  reda på hur 
medarbetare hade uppfattat förändringsledares hantering av olika kritiska faktorer kunde företaget 
öka sin kunskap om sina medarbetare och samtidigt skapa underlag för att lära förändringsledare att 
bättre hantera kritiska faktorer i framtiden. Du kan läsa mer om fallstudieföretaget JM AB i kapitel 5. 
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Fenomenet  jag  ville  studera  är  hur  förändringsledare  ska  hantera  kritiska  faktorer  i 
förändringsprocesser  och  en  retrospektiv  studie  (avsnitt  3.1)  har  i mitt  fall  inneburit  att  jag  har 
studerat hur medarbetare i organisationen JM AB har upplevt hanteringen av olika kritiska faktorer i 
förändringsprojektet ”JM i mästarklass”. I följande avsnitt presenterar jag förändringsprojektet ”JM i 
mästarklass” lite närmare. 

3.4.1 Kort presentation av förändringsprojektet ”JM i mästarklass” 
”JM i mästarklass” var ett förändringsprojekt som hade syftet att säkerställa JMs fortsatta framgång i 
byggbranschen. Det ställdes upp två mål med projektet och de var som följer: 

•  I  dialog med  samtliga medarbetare  göra  JMs  kärnvärden  synliga  och  konkretiserade  och 
diskutera vad dessa innebär för JMs dagliga arbete 

•  Identifiera  ett  antal  projekt  och/eller  utvecklingsinsatser  som  leder  JM  fram  till  ett  JM  i 
mästarklass och säkerställa att dessa genomförs 

JMs  kärnvärden  är  kvalitet,  pålitlighet,  långsiktighet,  engagemang,  lyhördhet  och  stilkänsla. 
Implementeringen av förändringsprojektet skedde i huvudsak i 3 stora steg: 

1. Uppstart med två‐dagars‐konferens i Skövde 
2. Lokala arbetsplatsträffar på alla regioner 
3. Regionala konferenser 

Fallstudieföretaget ser dessa  tre steg som början på ett kontinuerligt arbetet med att  förändra sin 
organisation  från  var  de  är  idag  till  att  ständigt  bli  bättre  och  bättre  i  framtiden.  I  denna  studie 
benämns dock  konceptet  ”JM  i mästarklass”  som enbart dessa 3  steg, det  vill  säga  som  ett  enda 
förändringsprojekt implementerat i tre steg.  

3.5 Datainsamlingsmetoder 
Data i denna studie samlade jag in genom intervjuer med fallstudieföretaget och genom att studera 
litteratur.  Jag  nyttjade  även  data  som  samlats  in  i  en  tidigare  gjord  rapport  av mig.  Syftet med 
rapporten  var  skiljt  från  syftet med denna  rapport, dock  var  fallstudieföretaget detsamma.  Syftet 
med  rapporten  var  att  studera  hur  förändringsprocesser  kan  designas.  Denna  data  har  endast 
nyttjats för att förklara fallstudieföretaget närmare och har använts som källa till avsnitt 5.2. 

3.5.1 Intervjuer 
Jag  gjorde  22  stycken  intervjuer,  varav  19  stycken  gjordes  ansikte‐till‐ansikte  och  3  stycken  via 
telefon. Denna uppdelning förklaras mer i avsnitt 3.6.1 nedan, då mina val av respondenter beskrivs 
närmare. Mitt mål var att göra så många  intervjuer som möjligt ansikte‐till‐ansikte då det är en rik 
kommunikationsform och således det effektivaste sättet att kommunicera i komplexa situationer då 
en djup  förståelse  ska nås  (Balogun & Hope Hailey, 2004). Tre  stycken  intervjuer var  jag  som  sagt 
dock  tvungen att  göra per  telefon. Varför  jag  valde att  göra  telefonintervjuer  var på grund av att 
telefonintervju är det näst bästa alternativet, efter ansikte‐till‐ansikte, för att skapa personlig kontakt 
under  en  intervju  (Saunders,  Lewis, &  Thornhill,  2003). Dock  är  det  svårare  för  forskaren  att  via 
telefon  skapa  förtroende,  vilket  underlättar  för  respondenten  att  avslöja mer  känslig  information 
under intervjun (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Forskaren kan heller inte via telefon tolka icke‐
verbala  signaler, vilka hjälper  forskaren att veta hur  långt denne  ska  fullfölja olika  serier av  frågor 
(Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2003).  Det  är  även  svårt  för  forskaren  att  få  den  tid  som  denne 
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behöver  av  respondenten  för  att  kunna  göra  en  grundlig  intervju  (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill, 
2003). Hur dessa metodproblem hanterades i denna studie beskrivs närmare i avsnitt 3.9.4. 

Då intervjuerna skulle samla in kvalitativ data valde jag att göra semi‐strukturerade intervjuer, det vill 
säga  icke‐standadiserade  intervjuer med mina  respondenter.  Detta  stöds  av  Saunders,  Lewis,  & 
Thornhill  (2003). När  forskare  gör  semi‐standardiserade  intervjuer  sätter  denne  upp  en  lista med 
teman  och  frågor  som  ska  ställas,  dock  kan  dessa  frågor  skilja  sig  åt  från  intervju  till  intervju 
beroende  på  respondent  (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2003).  Själva  ordningen  på  frågorna  kan 
också skifta beroende på hur intervjun flyter på (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Frågor för min 
studie har sammanställts  i en  intervjuguide som presenterats  i bilaga 1. Frågorna är uppdelade och 
anpassade efter händelse och aktiviteter under förändringsprojektet ”JM i mästarklass” samt efter en 
intervjumodell.  Jag valde att använda en modell för att försäkra mig om att varje intervju genomförs 
på  samma  sätt.  Jag  ville  även  använda  en  given modell  för  att  jag  inte  är  så  erfaren  av  att  göra 
intervjuer och därför behövde någon form av stöd. Intervjumodellen finner ni i bilaga 2. Intervjuerna 
spelades  även  in  för  att  jag  inte  skulle  behöva  koncentrera  mig  på  det  och  tappa  fokus  på 
intervjuerna, dock kan detta medföra vissa problem vilket diskuteras närmare i avsnitt 3.9.1. 

3.5.2 Litteraturgenomgång 
Litteraturstudien gjordes genom att jag sökte efter data  i olika databaser. Några av nyckelorden för 
sökningen  var  critical  factors  (kritiska  faktorer),  success  factors  (framgångsfaktorer),  change 
leadership  (förändringsledarskap),  change  process  (förändringsprocess)  samt  change  och  change 
management (förändring). Dessa kombinerades olika för att genererar så många träffar som möjligt. 
De databaser  jag nyttjade var Business Source Elite  (Ebsco) och Emerald  Insight, då de båda är  två 
erkänt stora databaser med artiklar inom ekonomi. Syftet med litteratursökningarna var att samla in 
teori för att bygga upp min teoretiska referensram. 

3.6 Val av respondenter 
En  fullständig beskrivning  av hur  valet  av  respondenter  ges  i bilaga  3.  I  detta  avsnitt  ges  en  kort 
sammanfattning. Fallstudieföretaget valde ut 20 stycken respondenter till studien beroende på hur 
väl  de  ansåg  att  respondenterna  kunde  besvara mitt  forskningssyfte.  Respondenterna  varierades 
också beroende på deras yrkesroll  (yrkeskategori) samt försökte en  jämn fördelning uppnås mellan 
vilka  som  deltog  under  steg  1  i  ”JM  i mästarklass”  och  inte,  och mellan  regionstillhörighet.  Då 
fallstudieföretagets  utvalda  respondenter  inte  ville  eller  kunde  deltaga,  fick  jag  göra  egna 
bedömningar om reserver till dessa som kunde besvara mitt  forskningssyfte. Att  försöka  få en stor 
variation bland respondenterna är en urvalsmetod som kallas för maximal variation (Saunders, Lewis, 
& Thornhill, 2003). Totalt sett gjorde jag 22 stycken intervjuer varav 3 stycken gjordes per telefon. 

3.7 Datasammanställning och analysmetod 
Alla  intervjuer spelades  in och var och ens svar och åsikter dokumenterades efter  likadan struktur  i 
ett eget dokument i punktform. Strukturen var tagen av bekvämlighet från intervjuguiden (bilaga 2). 
Därefter samlades allas åsikter  i ett dokument  fortfarande  i punktform med samma struktur som  i 
intervjuguiden, dock med skillnaden att varje punkt var kodad efter vilken respondent som sagt vad. 
Detta  för  att  jag  enkelt  skulle  kunna  gå  tillbaka och hitta  källan  i de  fall det behövdes.  I bilaga 4 
beskrivs  det  utförligare  hur  respondenterna  delades  in  i  två  grupperingar,  tjänstemän  och 
hantverkare, för att anpassa analysen efter fallstudieföretaget. 
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3.8 Val av faktor som kritisk 
För att avgöra om en faktor  i en förändringsprocess skulle ses som kritisk eller  inte användes  ingen 
speciell  metod.  Dessa  val  gjordes  av  mig  beroende  på  hur  jag  tolkades  deras  betydelse  för 
förändringsprocessen. Detta baserade jag på tidigare gjord forskning inom området för ledarskap av 
förändringsprocesser. 

3.9 Hantering av metodproblem 
I nedanstående avsnitt har jag beskrivit hur jag har hanterat olika metodproblem i studien. 

3.9.1 Inspelning av intervjuer 
Det  finns både  för‐ och  nackelar med  att  spela  in  intervjuer.  Erkända  fördelar  är bland  andra  att 
forskaren  kan  koncentrera  sig  på  att  ställa  frågor  och  lyssna,  forskaren  kan  lyssna  igenom  hela 
intervjun i efterhand, gör det möjligt att använda direkta citat och materialet är permanent inspelat 
för att även kunna nyttjas av andra forskare (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Men det finns även 
erkända  nackdelar  så  som  att  inspelningen  kan  påverka  relationen  mellan  forskaren  och 
respondenten genom att respondenten ”fokuserar” på inspelaren, möjligheten till tekniska problem 
och möjligheten att bandet  tar slut vilket kan avbryta en diskussion  i  intervjun  (Saunders, Lewis, & 
Thornhill,  2003).  Dessa  nackdelarna  hanterade  jag  genom  att  själva  inte  fokusera  på 
inspelningsapparaten och därmed inte ge respondenten känslan att den har en avgörande faktor för 
intervjun samt spelade jag in på minneskort med mycket utrymme istället för på vanliga band. 

3.9.2 Egna bedömningsval 
Under val av respondenter (avsnitt 3.6) framgick det att jag fick göra egna bedömningar på 6 stycken 
respondenter, det vill säga att jag efter egen förmåga valde ut 6 stycken respondenter och avgjorde 
att dessa kunde vara  lämpliga kandidater att besvara mitt forskningssyfte. Detta var svårt eftersom 
jag  själv  inte  var  anställd  på  fallstudieföretaget  och  inte  kände  till  några  medarbetare  i 
organisationen. Detta hanterade  jag genom att när  jag ringde upp olika medarbetare som  jag valt  i 
personalsystemet, beskrev min studie kort och frågade hur respondenten upplevde det jag sade och 
hur mycket de själva  trodde de kunde bidra. Beroende på hur de svarade gjorde  jag bedömningen 
om jag ville att de skulle vara respondenter i studien eller ej. 

3.9.3 Oförberedda respondenter 
Under mina  intervjuer kontaktade  jag  respondenter på plats  för att hitta  fler  respondenter  till min 
studie (avsnitt 3.6). Detta ledde till att 4 stycken respondenterna i min studie inte fick samma chans 
som  andra  att  förbereda  sig  på min  intervju.  Detta  hanterade  jag  genom  att  i  dessa  intervjuer 
fokusera specifikt mer på att ge respondenterna tid att besvara frågorna och förtydliga sina svar.  

3.9.4 Nackdelar med telefonintervju jämfört med ansikemotansikte  
Tydliga nackdelar med att göra telefonintervju jämfört med att göra intervjuer ansikte‐mot‐ansikte är 
att  under  telefonintervjuer  är  det  till  exempel  svårare  att  tolka  icke‐verbala  signaler  och  att  få 
förtroende hos respondenten. Dessa nackdelar beskrevs i avsnitt 3.5.1. Att det är svårt att tolka icke‐
verbala  signaler  från  respondenten  upplevde  jag  under  samtliga  av mina  telefonintervjuer. Detta 
hanterade  jag  genom  att  ställa  fler  följdfrågor  när  osäkerheter  uppstod  samt  att  fokusera  på  att 
lyssna extra noga på respondenten. För att skapa förtroende hos respondenten följde jag extra noga 
min  intervjuguide vad gällande  information om min studie för att så tydligt som möjligt spegla min 
roll  som  forskare, min  kompetens  inom  forskningsområdet  samt  lova att det  inspelade materialet 
endast kommer att nyttjas av mig i denna specifika studie.  
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4. Teoretisk referensram 
Syftet med detta kapitel är att beskriva teori som presenterar de kritiska faktorer som jag ska studera 
och hur de ska hanteras av förändringsledare under implementeringen av en förändring. 

4.1 Kritisk faktor 
En  kritisk  faktor  i  en  förändringsprocess  är  en  faktor  som på något  sätt  är  avgörande  för hur  väl 
förändringen förankras  i organisationen. En kritisk faktor kan därför härröras till vad som avgör om 
en förändringsprocess ska anses vara effektiv eller ej. En process anses vara effektiv om målen med 
processen uppnås (Chrusciel & Field, 2006). Därmed genom att hantera en kritisk faktor bidrar detta 
till  att  målen  med  förändringen  nås.  Flera  forskare  påvisar  betydelsen  av  att  kritiska  faktorer 
hanteras vid signifikanta förändringar för att förändringarna ska lyckas (Chrusciel & Field, 2006). 

I  avsnitt  2.5  valdes  fyra  faktorer  som  jag  kommer  att  studera  och  dessa  är  kommunikation, 
engagemang,  förändringsmotstånd och  förändringsbenägenhet. Dessa  fyra  faktorer kommer nu att 
diskuteras lite närmare. 

4.2 Kommunikation 
I detta avsnitt diskuteras det hur förändringsledare ska hantera den kritiska faktorn kommunikation. 

4.2.1 Mål med kommunikation 
Kommunikation  i en organisation har generellt  sett oftast  två mål:  (1)  informera medarbetare om 
deras uppgifter och  annat  som händer  i organisationen och  (2)  skapa en  känsla  av  gemensamhet 
inom organisationen. Under förändringar kan därför kommunikationen skiljas mellan kommunikation 
om själva förändringen och kommunikation med avsikt att skapa en känsla av gemensamhet. (Elving, 
2005)  

Kommunikationen om förändringens budskap kommer oftast också från ledare inom organisationen 
med  avsikt  att  kommunicera med  olika medarbetare.  Specifika  aspekter  som  då  är  viktiga  bland 
andra  är  presentatör,  meddelande,  kanal  och  i  vilken  tid  kommunikationen  skedde. 
Kommunikationen med  avsikt  att  skapa  gemensamhet bland medarbetare  i organsationen har  en 
viktig roll inom organisationer genom att understödja deras själv‐kategoriseringsprocess, det vill säga 
processen att definiera  identiteter hos olika grupperingar  inom organisationen. En  faktor  som kan 
influera  känslan  av  att man  tillhör  en  grupp  inom organsationen  är  förtroende mellan  ledare och 
medarbetare  samt  anses  förtroende  vara  ihoplänkat  med  organisationens  kultur  och  klimat. 
Gemensamhet och förtroende för chefer och kollegor handlar mycket synen på sin arbetsplats och 
diskuteras därför mer under en annan  kritisk  faktor,  förändringsbenägenhet  (avsnitt 4.4),  som går 
närmare in på hur medarbetare uppfattar sin arbetsplats förändringsbenägenhet. (Elving, 2005) 

Med  avseende  på  detta  kommer  detta  avsnitt  framöver  att  gå  igenom  olika  viktiga  aspekter  i 
kommunikation  så  som  timing,  kanaler, meddelande  och  presentatör.  Då  kommunikationen  om 
förändringens budskap  sker  från  ledare  till medarbetare, det  vill  säga mellan människor,  samt på 
grund  av  att  organisationer  endast  anses  förändras  om människorna  i  organisationen  förändras 
(Balogun & Hope Hailey, 2004) kommer detta avsnitt att gå igenom människors olika övergångsfaser 
under  en  förändringsprocess.  För  att  även  förstå  vad  som påverkar människor  i deras  interaktion 
med  andra människor  i  till  exempel  olika  grupper  inom  organisationen,  vilket  också  kan  förklara 
varför människor  befinner  sig  i  olika  övergångsfaser  under  en  förändring  presenteras  även  FIRO‐
teorin.  
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Men det framhävs också  i teorin att det  inte bara är viktigt med kommunikation om förändringens 
budskap under  förändringar utan  även  kommunikation om medarbetares  individuella  vinster med 
sitt  deltagande  under  förändringsprocessen  (Chrusciel  &  Field,  2006).  Därför  gås  även  denna 
kommunikation igenom. 

4.2.2 Timing, kanaler, meddelande och presentatör 
Alla medarbetare kommer alltid att vilja ha så mycket information som möjligt så tidigt som möjligt i 
processen. Samtidigt kommer de som leder och förvaltar förändringen att vilja ge så lite information 
som möjligt så  länge det  inte är helt klart vad som ska göras. En regel är dock att det är bättre att 
vara  ärlig och ha  ett  icke‐komplett  tillkännagivande  än  att  försöka dölja  eventuella missöden och 
förseningar.  Ledare  som  inte  är  ärliga  förlorar  sin  trovärdighet,  och  även  om  inte  allt  kan 
kommuniceras vid tillfället kan de anställda informeras om vilka alternativ som övervägs och vad de 
har för inverkan och konsekvenser. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

Så  ledare  bör  kommunicera  olika  beroende  på  när  i  processen  kommunikationen  sker.  Under 
destabiliseringen  (även  kallad mobiliseringen)  (figur 2)  ska  kommunikationen  sprida  förståelse om 
behovet av förändring. Där gäller det att utmana organisationens nuläge, nuvarande situation. I nästa 
steg,  förflyttningen,  när  människors  gamla  beteendemönster  ska  brytas  och  nya  läras  in  bör 
kommunikationen  rikta  in  sig  på  att  minska  osäkerhet  och  ge  medarbetare  tillräckligt  med 
information för att ta till sig förändringen. Kommunikationen ska dock inte bara vara tillräcklig, utan 
även driva medarbetarna att ta till sig förändringen. Målet för kommunikationen i sista steget för att 
förankra förändringen är att underhålla medarbetarna med information, se till att de är uppdaterade 
samt motverka eventuell osäkerhet och oro. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

Det  finns både  formella och  informella kommunikationskanaler. Den  som  ska kommunicera måste 
välja kanal beroende på vilken  typ av publik denne ska kommunicera  till, vad denna har  för behov 
samt vad som ska kommuniceras. Att matcha just rätt budskap till rätt publik är svårt, men det finns 
en  del  generella  regler.  Vid  icke‐rutinmässiga,  komplexa  situationer  då  förändringen  kräver  att 
människorna  i  organsationen  når  en  djup  förståelse  där  de  personligen  ska  ändra  sitt  beteende 
kräver rika former av kommunikation. Exempel på rik kommunikation är konferenser, workshops och 
seminarium  då  det  är  ansikte‐mot‐ansikte  kommunikation.  Mindre  rik  kommunikation  som  till 
exempel  epost  och  nyhetsbrev  är  bra  då människor  bara  behöver  uppdateras  eller man  behöver 
fånga deras uppmärksamhet (Balogun & Hope Hailey, 2004). 

Det mest  effektiva  sättet  att  kommunicera  under  förändringar  anses    generellt  vara  ansikte‐mot‐
ansikte  kommunikation. Detta  eftersom det  är  en  tvåvägskommunikation där  alla  får  chansen  att 
ställa  frågor,  dela  erfarenheter,  problemställningar  och  lösningar.  Dock,  om  den  som 
kommunicerarar  inte  är  en  bra  presentatörer,  tränad  i  detalj  i  vad  denne  ska  kommunicera  och 
entusiastisk kring kommunikationsbudskapet kan detta leda till en mycket dålig informationsdelning. 
(Balogun & Hope Hailey, 2004) 

Innehållet i det som kommuniceras är även det en viktigt att anpassa efter publik. Att komma ihåg då 
är att om meddelandet är personligt relevant och förmedlas på ett språk som publiken kan relatera 
till  och  förstår,  ökar  chanserna  för  att  meddelandet  förankras  hos  mottagaren.  Förutom  att 
förändringen  har  en  vision  som  är  generell  för  hela  organisationen,  behöver  medlemmarna  av 
organisationen också en personlig vision. Detta är särskilt viktigt  i  förflyttningsfasen, då människor 
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Dessa  behov  hänger  alla  samman  med  vår  egen  självuppfattning,  varpå  den  är  det  viktigaste 
elementet  i  FIRO‐teorin.  Självuppfattningen, människors  självbild  är  central  i människors  liv,  där 
målet är förstås att känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt i den grad människors själva vill. 
Alla människor har olika  självbilder, och därmed också olika behov  av  att  känna  sig betydelsefull, 
kompetenta och omtyckta. (Schutz, 1997) 

Enligt FIRO‐teorin påverkar människans  självbild människans  känslor, människans känslor påverkar 
människans beteende och människans beteende påverkar människans möjligheter att uppnå resultat 
(Schutz, 1997). Självbilden är viktigt  för att det är genom hur människan känner  inför sig själv som 
den  styr  sitt  beteende,  och  då  inte  bara  beteende mot  sig  själv  utan  även  beteende mot  andra 
människor i dennes omgivning (Schutz, 1997). 

Omgivningen  ser människans yttre  skal, yttre   beteende, och om vårt yttre beteende  sker  i någon 
form  av  försvar  (skuldbeläggning,  förlöjligande,  angrepp)  beror  det  på  att människan  känner  att 
dennes självbild är hotad. Denna hotbild skapar en rädsla, och det är denna rädsla som får människan 
att gå i försvarsställning. (Schutz, 1997) 

Människors  rädsla  på  arbetsplatser  hämmar  kreativitet  och  engagemang  och  ger  upphov  till  ett 
destruktivt  beteende. Människor  kan  dock  göra  vardagen  och  arbetsplatsen mer  trygg  och mer 
befriad  från  konflikter  om  denne  ser  till  att  denne  själv  och  andra  känner  sig  betydelsefulla, 
kompetenta  och  omtyckta.  Gör människor  det, minskar  risken  att  hotbilder  och  rädsla  uppstår. 
(Schutz, 1997) 

4.3 Engagemang 
I detta avsnitt diskuteras hur den kritiska faktorn engagemang ska hanteras av förändringsledare. 

4.3.1 Förändringsledare som förebilder 
Om  organisationer  verkligen  vill  förändra  människors  beteende  kan  inte  endast  ”kall”  media 
användas  så  som  ansikte‐mot‐ansikte  dialoger  i  workshops  utan  även  ”varm”  media  där 
nyckelmänniskor  i  organisationen  agerar  som  förebild  för  det  nya  beteendet.  Om  förändringar 
endast implementeras i organisationer där ledare ”walk the talk” (agerar förebilder genom personligt 
engagemang) kan ledares engagemang bli en viktig fråga under implementeringen av en förändring. 
(Graetz F. , 2000) 

Engagemanget och delaktigheten från ledare i organsationen ses som avgörande för att förändringen 
ska  lyckas.  Både  högre  upp  i  organsationen  och  på mellanchefsnivå.  Det  är  ledarnas  roll  att  ge 
vägledning, vara förebilder och har som uppgift att se till att förändringen förankras i organsationen. 
Ledare behöver vara öppna  i sin  ledarskapsstil, ha en öppen och ärlig kommunikation för att påvisa 
sitt eget engagemang  så att detta  i  sin  tur bygger upp  förtroende och entusiasm  för  förändringen 
(Graetz, Rimmer, Lawrence, & Smith, 2006). 

Kvaliteter som associeras med engagerade  ledare är deras självidentifiering som  förändringsledare, 
mod,  frispråkighet,  förtroende  för  andra  individer,  öppen  för  livslångt  lärande  och  förmåga  att 
hantera komplexitet och osäkerheter. Ledare behöver även ha en förmåga att skapa strategisk vision, 
en vision om var  framtiden  innebär, vad människorna  i organisationen behöver göra  för att hjälpa 
organisationen  att  komma  dit,  och  inspirerar  människorna  att  se  till  detta  även  sker.  Andra 
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egenskaper som beskriver engagerade förändringsledare är en känsla för entreprenörskap, integritet, 
kreativitet och risk‐tagande. (Caldwell, 2003) 

Hur förändringsledare själva kan engagera andra genom att visa på eget personligt engagemang för 
förändringen  hänger  ihop  med  förändringsledares  två  olika  roller  under  implementering  av  en 
förändring – den instrumentella och karismatiska rollen. 

4.3.2 Instrumentell och kariskmatisk ledarroll 
Förändringsledare har som sagt två olika roller under implementeringen av en förändring. Det är den 
instrumentella  ledarrollen och den karismatiska  ledarrollen. Med  instrumentell menas den  tidigare 
typen  av  ledarskap  som  är  med  auktoritär  och  kontrollerande.  Detta  traditionella  sätt  att  leda 
fokuserar på organisation, design och belöningar, vilket mer eller mindre handlar om att skapa och 
underhålla  en  arbetsmiljö  som  stimulerar  till önskat beteende  hos de  anställda. Den  karismatiska 
rollen däremot är mer fokuserat på ett personligt ledarskap och bygger på personliga egenskaper och 
färdigheter att kunna leda människor. (Graetz F. , 2000) 

Dessa  båda  roller  kompletterar  och  stärker  varandra,  och  nyckelbegreppen  för  båda  i  ett 
förändringsledarskap är: 

•  Att  utmana  organisationens  nuvarande  tillstånd,  ”status  quo”  och  skapa  en 
förändringsbenägenhet 

•  Att inspirerar en delad vision och personligt och ärligt kommunicera det framtida tillståndet 
för  organisationens medlemmar.  Alla medlemmar måste  både  emotionellt  hålla med  om 
målen med förändringen, men även förstå hur de kan bidra till att målen uppnås 

•  Skapa stöd för förändringen bland så många som möjligt av organisationens medlemmar för 
att i slutändan skapa ett stort engagemang och en stor delaktighet 

•  Se till att andra  i organisationen kommer till handling genom att  inspirera, ge energi, skapa 
support‐system med tillräckliga resurser och andra system och strukturer som är nödvändiga 

•  Att ta symboliska och omfattande beslut och att därtill använda belöningar och erkännanden 
för  att  skapa  stöd.  Framhäva  framgångshistorier  och  kortsiktiga mål  för  att  förstärka  nya 
beteenden, och samtidigt ta försvarsbeslut för att identifiera och hantera motstånd 

•  Visa  vägen  som  ledare  genom  att  själv  bidra  till  förändringen  och  visa  engagemang  och 
delaktighet  från andra  ledare högre upp  i organisationen. Se  till att egna ord blir  till egen 
handling 

•  Upprätthålla  en  kontinuerlig  kommunikation  om  föränringens  budskap  uppåt  och  neråt  i 
organisationen  för att se  till att entusiasmen  för  förändringen  inte minskar över  tiden som 
implementeringen pågår 

(Graetz F. , 2000) 

En nyckel  i  förändringsledarskap är att  ledare  i organisationen erkänner att de  själva  inte har alla 
svaren,  utan  ett  integrerat  tänkande  behövs  mellan  ledare  och  anställda  på  alla  nivåer  i 
organisationen. För att genom dessa  roller  lyckas skapa  långsiktiga  resultat, att skapa  förändringar 
som förankras i organisationen, handlar det mycket om att skapa nya system och strukturer som ska 
stärka handling enligt nya beteenden. (Graetz F. , 2000)  
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Så  för att  implementeringen av  förändringen ska vara effektiv behövs både stöd och handling  från 
förändringsledare både högre upp i organisationen, men även på mellanchefsnivå. Ledare högre upp 
i  organisationen  har  på  den  nivån  uppgiften  att  skapa,  förstärka  och  underhålla  stödet  för 
förändringens vision, medan på mellanchefsnivå handlar det om att översätta visionen till handling i 
form  av  agendor  och  aktiviteter.  Så medan  ledare  högre  upp  i  organisationen  arbetar med  den 
övergripande bilden, är det mellancheferna som får arbeta med detaljbilden. (Caldwell, 2003)  

Därför har mellanchefers engagemang och delaktighet  i en  förändring stor betydelse, vilket  jag går 
närmare in på i följande avsnitt. 

4.3.3 Mellanchefers betydelse 
I flera fall kan det utläsas att mellanchefer chefer på lägre nivåer agerar som hinder för förändringens 
framfart, genom sitt sätt att bevaka och hantera sitt eget ”revir” (kontrollspann) (Graetz F.  , 2000). 
Dessa mellanchefer,  som mer  tänker på  sitt  revir än organisationens välfärd,  skapas genom att de 
saknar makten och kapaciteten att mobilisera resurser för att få saker gjort (Kanter, 2004). Förutom 
att göra mer makt tillgängligt, vilket ofta kan vara svårt, kan ett annat sätt vara att ledare högre upp i 
organisationen visar på sitt eget engagemang, att dessa ledare visar vägen genom att egna ord blir till 
egen handling och därmed agerar förebilder (Graetz F. , 2000). 

Mellanchefer har en betydande  roll vid  filtrering och  tolkning av budskap  som kommuniceras  i en 
organisation, och hur det sedan förs vidare mellan andra medarbetare. Mellanchefer behöver därför 
tillräckligt med motivation från ledning högre upp i organisationen och ha tillräckligt med färdigheter 
att kunna kommunicera  för att  lyckas  (Aaltonen &  Ikävalko, 2002). De viktigaste egenskaperna  för 
mellanchefer är att stärka engagemanget hos sina medarbetare, att bygga team och att ständigt lära 
sig från sina medarbetare för att utveckla sitt ledarskap (Caldwell, 2003).  

Andra  egenskaper  är  en  bekvämlighet  med  förändringar,  noggrannhet,  övertalningsförmåga, 
ihärdighet  och  diskretion.  Det  är  viktigt  att  poängetera  att  eftersom  mellanchefer  är  närmare 
organisationens  aktiviteter  än  ledare  högre  upp  i  organisationen,  kan  de  uppfatta,  föreslå  och 
sjösätta  idéer  som  ledare  högre  upp  inte  ens  har  tänkt  på.  Mellanchefens  betydelse  för 
implementering  av  förändringar  är  därför  stor,  och  det  handlar  om  för mellanchefens  del  att  ge 
medarbetare  både  möjligheter  och  ”morötter”  att  gå  utanför  sina  formella  arbetsroller  för  att 
implementera en förändring. (Kanter, 2004)   

4.4 Förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet 
Förändringsmotstånd  är  ingen  aktivitet  som  förändringsledare  själva  gör  så  som  visar  på 
engagemang,  kommunicerar  och  skapar  förändringsbenägenhet.  Förändringsmotstånd  uppstår  av 
olika  anledningar  bland  medarbetare  och  hur  dessa  motstånd  ska  hanteras  kan  vara  specifikt 
beroende på  förändringsprocess och organisation. Enligt  litteraturen hanteras  förändringsmotstånd 
genom  att  förändringsledare  skapar  förändringsbenägenhet  (Self,  2007),  vilket  i  sig  är  en  kritisk 
faktor. 

Därför  syftar  avsnitt  4.4.1  på  att  beskriva  hur  förändringsmotstånd  kan  uppstå  under 
förändringsprocesser medan avsnitt 4.4.2 beskriver hur förändringsbenägenhet kan skapas.  
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4.4.1 Förändringsmotstånd 
Bovey & Hede (2001) påvisar sambandet mellan ett antal irrationella idéer och förändringsmotstånd. 
Sambandet  säger  att  ju  högre  frekvens  av  irrationella  idéer,  ju högre  är motståndsbeteendet.  Ett 
exempel på en irrationella idé är behovet av gillande, att människor som individer behöver kärlek och 
gillas av andra människor  som de anser är  signifikanta  i deras  liv  (Bovey & Hede, 2001). Ett annat 
exempel är rädslan för misslyckande, att man som människa måste bevisa sig vara kompetent och ha 
talang inom vissa viktiga områden (Bovey & Hede, 2001). 

Vad  förändringsmotstånd  kan  bero  på  är  flera  olika  saker.  Annonseringen  om  förändringen  kan 
komma  från personer  i organisationen  som  tidigare gånger har misslyckats med  förändringar eller 
medarbetare kan känna  sig  för gamla  för att  lära  sig nya  färdigheter  (Self, 2007). Motståndet kan 
även komma från att medarbetare  i organisationen känner sig brända då tidigare förändringar  inte 
har genomförts fullt ut, och därmed automatiskt känner ett motstånd så fort ett nytt projekt är på 
gång (Self, 2007). 

Att  motstånd  till  förändringar  uppstår  är  inte  medarbetarnas  fel,  utan  förändringsledarskapets 
misslyckande att skapa och leda en benägenheten för förändring (Self, 2007). Det är ledarnas ansvar 
att se till att medarbetarna tar emot förändringen, och därför ska ledarskapet fokusera på att skapa 
en förändringsbenägenhet istället för att bekämpa motstånd (Self, 2007). 

Förändringsmotstånd  måste  hanteras  på  grund  av  deras  stora  betydelse  för  utfallet  av 
förändringsprocessen (Chrusciel & Field, 2006). Olika sätt för att reducera förändringsmotstånd är att 
ha en öppen och trovärdig kommunikation samt att det skapas gemensamma aktiviteter, där lärande 
kan värdesättas och delas över olika funktioner genom alla nivåer inom organisationen (Saka, 2003). 

Förändringsmotstånd sägs i litteraturen vara beroende av två faktorer: (1) graden av kontroll som en 
individ har över förändringen och deras förmåga att starta, modifiera och stoppa den, och (2) graden 
av påverkan som förändringen har på individer (Bovey & Hede, 2001). Ju högre graden av kontroll är, 
desto mindre motstånd  samt  ju  lägre  graden  av  påverkan  är,  ju  lägre motstånd  (Bovey & Hede, 
2001).  

Ett annat sätt att se förändringsmotstånd är som kognitivt betingat, det vill säga att individer har en 
tendens att utveckla negativa ”själv‐scheman” om sig själva och händelser i deras liv som resulterar i 
en permanent pessimistisk attityd (Bovey & Hede, 2001). Under förändringar bildar människor sig en 
egen uppfattning om och tolkning av vad som kommer att hända, hur dem själva uppfattas och hur 
andra tänker, vilket blir särskilt sant när till exempel det finns en avsaknad av tillräcklig  information 
(Bovey & Hede, 2001). Dessa tolkningar kan sedan ligga till grund för ett förändringsmotstånd (Bovey 
& Hede, 2001). 

I förändringsmotstånd finns det även en emotionell dimension, vilken tar fasta på olika känslor som 
alla människor påverkas  av  som  till  exempel  glädje, hat,  sorg,  rädsla och  avsmak  (Bovey & Hede, 
2001). Dessa känslor påverkar även människor under förändring, där förändring till exempel kan leda 
till att människor  förlorar deras  roll och  identitet och därmed känner  ilska,  sorg och oro  (Bovey & 
Hede, 2001). När människor inte emotionellt kan anpassa sig till förändringen upplever de motstånd 
till förändringen (Bovey & Hede, 2001). 
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4.4.2 Förändringsbenägenhet 
Uppfattningen  av  organisationens  förändringsbenägenhet  hos  organisationens  medlemmar  kan 
antingen  driva  på  och  stödja  förändringen,  eller  motverka  den.  Denna  faktor  handlar  om  hur 
organisationens medlemmar uppfattar sin arbetsmiljö och hur väl den stimulerar till förändring och 
innovation, då det kan ses vara avgörande  för om en planerad  förändring ska  lyckas eller ej. På en 
arbetsplats där organisationens medlemmar tidigare har varit med i planering och implementering av 
en  förändring,  finns  det  även  större möjligheter  att  skapa  engagemang  och  delaktighet  för  nya 
förändringar.  Det  är  även  så  att  en  arbetsmiljö  där  ledare  stödjer  förslag  på  förändringar  från 
medarbetare skapar en grund för delaktighet och engagemang. (Weber & Weber, 2001) 

Förtroendet  för  chefer kan  leda  till att  fler anställda känner  sig mindre osäkra  inför  förändringen. 
Detta i sin tur kan leda till att anställda får mer information, vilket kan leda till att minska risken för 
spekulationer och  rykten  som kan uppstå. Förtroendet  för  ledare anses beror på det psykologiska 
kontraktet mellan  individer och organisationer som baseras på  informationen medarbetare  får om 
vad organisationen  förväntar  sig av dem och hur medarbetare uppfattar att  ledare  ska agera. Det 
sägs även att en  ledares effektivtet under en förändring beror på hur de  lyckas få förtroende bland 
medarbetarna. (Weber & Weber, 2001) 

Förändringsledare kan därför arbeta mycket med drivkrafter för förtroende och lojalitet. Då handlar 
det om att  ledare och medarbetare måste uppvisa ett trovärdigt beteende gentemot varandra (gör 
vad man  säger  att man  ska  göra,  har  rik,  frekvent  och  delaktig  kommunikation  samt  ser  till  att 
besluten är rättvisa) samt att ledare och kollegor håller varandra ansvariga för förtroende, språk och 
delade visioner. Även att kollegor och ledare på en personlig nivå delar med sig av något av värde till 
exempel  ge  en  kollega  tillgång  till  ens  eget  personliga  nätverk  är  en  drivkraft  för  förtroende  och 
lojalitet.  Slutligen  ses  även  kunskapsdelning  som  en  viktig  faktor  att  ta  beakta  för  att  skapa 
förtroende. (Matzler & Renzl, 2006) 

Förändringsbenägenhet skapas genom att förändringsledare... 

•  ... identifierar gap mellan önskat och nuvarande tillstånd för organisationen 

•  ... påvisar att förändringen är rätt att göra  

•  ... ökar förtroendet hos medarbetarna  

•  ... ger support för förändringen 

•  ... förtydligar medarbetarnas individuella vinst av förändringen 

(Self, 2007) 

Fyra  andra  faktorer,  mer  knutna  till  den  dagliga  verksamheten  än  förändringsprocesser,  som 
potentiellt  kan  öka  bland  annat  medarbetares  uppfattning  om  organisationens 
förändringsbenägenhet är  feedback, autonomi  (autonomy), delaktighet och målförtydligande. Med 
feedback menas  till  vilken  grad medarbetare  får  information  om  hur  väl  de  presterar  i  sitt  jobb. 
Feedbackens  djup  och  omfattning  ligger  sedan  som  grund  för medarbetares  förtroende  för  sina 
ledare. Autonomi  är  till  vilken  grad  som medarbetare upplever  frihet och oberoendeskap när det 
gäller schemaläggning i sitt arbete, val av verktyg de kommer att använda och rutiner de kommer att 
följa.  Autonomi  anses  inte  bara  påverka  förtroende  för  ledare  utan  även  uppfattningen  om  hur 
snabbt  de  anser  att  organisationen  kan  förändras.  Med  delaktighet  menas  till  vilken  grad 
medarbetare  känner  att  de  kan  påverka  utförandet  av  sitt  arbete,  och  hög  delaktighet  gör  att 
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medarbetare  interagerar  mer  med  ledare  och  därför  skapar  grund  för  utvecklandet  av  djupare 
förtroende  för  ledarna. Sista  faktorn är målförtydligande, och med den menas  till vilken grad  som 
organisationens mål    och  hur  organisationen  ska  nå  dessa  är  tydligt  förstådda  av medarbetare  i 
organisationen.  Tydliga  mål  anses  inte  bara  fostra  förtroende  utan  även  specifikt  förbättra 
medarbetares uppfattning om organisationens förmåga att förändras. (Weber & Weber, 2001)  

4.4.3 Människors övergångsfaser 
Människors övergång under förändringar handlar om att släppa gamla vanemönster och beteenden, 
lära  in  nya  och  därefter  gå  vidare.  Människors  övergång  beskrivs  i  sju  stycken  faser:  Chock, 
förnekelse, medvetenhet, acceptans, test, sökning efter betydelse och integration. (Balogun & Hope 
Hailey, 2004) 

Chock  innebär  att  människorna  upplever  en  nedgång  i  sitt  självförtroende  eftersom  de  måste 
förändras  sitt  beteende  och  sitt  sätt  att  genomföra  sitt  arbete.Därefter  upplevs  förnekelse,  där 
människor försöker att rationalisera bort själva förändringen genom att förklara att den inte innebär 
att just de måste förändas. Människorna intalar sig själv att det nya beteende som förändringen inte 
skiljer  sig  egentligen  från  deras  nuvarande  beteende.  Som  ett  resultat  av  detta  stiger  deras 
självförtroende lite grann. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

I nästa  steg upplever människorna en medvetenhet av att de måste  förändras. För att göra detta 
brukar människorna  få  diskutera med  andra människor  i  organisationen  om  de  nya  beteendena 
kontra de gamla. När medvetenheten nås, upplever människorna en rejäl nedgång  i självförtroende 
och de inser att deras kompetens inte riktigt räcker till. Med acceptans menas sedan att människorna 
accepterar att det gamla sättet att arbeta inte funkar. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

Därefter  testas nya beteenden  för  att  kunna utföra  sitt  jobb, och  samtidigt  som detta  görs  stiger 
deras självförtroende.  Under tiden som nya beteenden testas och förankras utvecklas lärandefasen 
och människorna  upptäcker  vilka  beteende  och  arbetssätt  som  funkar  och  inte  funkar.  Slutligen 
integreras deras nya sätt att arbeta in i deras beteende att genomföra daglig verksamhet och gapet 
mellan vad människor uppfattar som deras förmåga att genomföra sitt  jobb och vad som förväntas 
av de upphör. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 

4.5 Sammanfattning av kritiska faktorer 
I tabell 3 nedan ges en kort sammanfattning av teorin kring de kritiska faktorerna beskrivna i avsnitt 
4.2 – 4.4. Därefter ges en förklaring till hur dessa faktorer kom fram i intervjuguiden (underlaget för 
insamling av data)  i avsnitt 4.5.1 – 4.5.3. Slutligen  i  tabell 4 beskrivs det hur  förändringsledare ska 
hantera dessa kritiska faktorer.    
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Tabell 2. Konceptualisering av kritiska faktorer 

Kritisk faktor  Nyckelteoretiker  Beskrivning 
Kommunikation  (Balogun & Hope Hailey, 

2004), (Elving, 2005), 
(Chrusciel & Field, 2006) 

Kommunikation om förändringens 
budskap och individuella vinster. 
Timing, meddelande, kanaler och 
presentatör samt hur människor 
påverkas är avgörande 

Engagemang  (Graetz F. , 2000), 
(Graetz, Rimmer, 
Lawrence, & Smith, 
2006) 

Ledare visar engagemang för 
förändringen genom att vara både  
instrumentell och karismatisk 

Förändringsmotstånd  (Bovey & Hede, 2001), 
(Self, 2007) 

Medarbetare upplever motstånd till 
förändringen på grund av ledares 
misslyckande att skapa 
förändringsbenägenhet. Beror även 
på känslor och egna tolkningar av 
verkligheten 

Förändringsbenägenhet  (Weber & Weber, 
2001), (Self, 2007) 

Hur organisationens medlemmar 
uppfattar sin arbetsmiljö och 
förtroendet för olika ledare i 
organisationen 

 

4.5.1 Kommunikation och dess koppling  till intervjuguiden 
För att mäta hur förändringsledare hade hanterat kommunikation under förändringsprojektet ”JM  i 
mästarklass” ställdes en serie frågor (bilaga 1) om hur informationen upplevdes av medarbetare från 
olika förändringsledare, men även hur tydliga förändringsledarna var. Det ställdes även frågor om hur 
medarbetare upplevde ledningen av olika grupparbeten för att se hur kommunikationen skedde då.  

4.5.2 Engagemang och dess koppling  till intervjuguiden 
Engagemang från förändringsledare under ”JM i mästarklass” mätte jag genom att jag ställde en serie 
frågor  (bilaga  1)  om  hur  medarbetare  upplevde  informationen  från  olika  förändringsledare.  Jag 
ställde  även  frågor  om  informationen  och  om  grupparbetet  engagerade  och  inspirerade 
medarbetarna för att ta reda på om det engagemanget kom i från att ledarna själva var engagerade 
för förändringen. 

4.5.3  Förändringsmotstånd  och  förändringsbenägenhet  och  dess  koppling    till 
intervjuguiden 
Då  förändringsmotstånd  ska  hanteras  genom  att  förändringsledare  ska  skapa 
förändringsbenägenhet, som i sin tur är en egen faktor, mättes båda två faktorerna genom att jag tog 
reda  på  hur  förändringsledare  hade  skapat  förändringsbenägenhet  under  förändringsprojektet  på 
fallstudieföretaget.  I  avsnitt  4.4  står  det  att  förändringsledare  kan  skapa  förändringsbenägenhet 
genom att... 

1. ... identifierar gap mellan önskat och nuvarande tillstånd för organisationen 
2. ... påvisar att förändringen är rätt att göra  
3. ... ökar förtroendet hos medarbetarna  
4. ... ger support för förändringen 
5. ... förtydligar medarbetarnas individuella vinst av förändringen 
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Punkt 1,2 och 4 täcktes in genom att jag ställde frågor om hur medarbetare upplevde informationen 
från  olika  förändringsledare  under  ”JM  i mästarklass”.  Punkt  3  täcktes  även  den  delvis  in  genom 
frågorna  om  informationen  från  förändringsledare  men  även  genom  frågor  om  de  upplevde 
informationen  som  engagerande  och  inspirerande.  Punkt  5  täcktes  in  genom  att  jag  ställde  en 
specifik fråga om just den. Frågorna hittas i intervjuguiden (bilaga 1). 

För att ta reda på om förändringsmotstånd hade uppstått och hur medarbetare såg på sin egen och 
organisationens förändringsbenägenhet ställdes även en serie frågor om hur medarbetare generellt 
hade upplevt olika aktiviteter så som information och grupparbeten under ”JM i mästarklass”. 

Hur  förändringsledare  ska  hantera  de  fyra  olika  kritiska  faktorerna  som  presenterats  beskrivs 
översiktligt i tabell 4 nedan. 

Tabell 3. Sammanfattning av hur kritiska faktorer ska hanteras av förändringsledare 

Kritisk faktor  Hantering av förändringsledare 
Kommunikation  Tydligt  kommunicera  om  förändringens  budskap  och    individuella 

vinster 
Engagemang  Engagera och inspirera medarbetare i organisationen genom att visa 

på personligt engagemang 
Förändringsbenägenhet 
(och förändringsmotstånd) 

Skapa  genom  att  t.ex.  arbeta med  drivkrafter  för  förtroende  och 
tydliggöra vinster 
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5. JM AB och ”JM i mästarklass” 
Detta  kapitel  har  som  syfte  att  kort  beskriva  fallstudieföretaget  och  förändringsprojektet  ”JM  i 
mästarklass”.  

5.1 JM AB 
I detta avsnitt beskriver jag lite bolagsfakta om JM AB samt beskriver deras verksamhet. 

5.1.1 Kort bolagsfakta 
JM  AB  är  ett  svenskt  byggföretag  som  profilerar  sig  som  Nordens  ledande  projektutvecklare  av 
bostäder och bostadsområden. Varje  år bygger  JM  cirka  4000  bostäder, där de  flesta bostäderna 
uppges vara nyproduktion i attraktiva lägen. (JM, 2005) 

Produktionen av bostäder sker  i huvudsak  i expansiva storstädsområden och universitetsområden  i 
Sverige,  Norge,  Danmark  och  Belgien.  Samt  sker  det  även  utveckling  av  kommersiella  lokaler  i 
Stockholmsområdet.  JM  är  ett  publikt  bolag  noterat  på  Stockholmsbörsens  A‐lista  och  omsätter 
omkring 8 miljarder. JM har cirka 2200 medarbetare. (JM, 2005) 

5.1.2 Byggprocessen 
JM arbetar  i hela byggprocessen,  från  inköp av mark  till att husen är producerade och  inflyttning 
sker. Då husen står klara hjälper JM till att starta en bostadsrättsförening och förvaltar bostäderna i 
cirka två år innan förvaltningen överlåts till föreningen. (JM, 2005) 

Byggprocessen  börjar med  ett markförvärv,  och  säljaren  är  ofta  kommuner.  Till markrätten  hör 
byggrätter  för bostäder eller andra  lokaler. Under uppstarten av ett byggprojekt utser även  JM en 
projektledare, som får  i uppdrag att föra en dialog med säljaren om förutsättningar för bygget. Det 
arbetas även ofta fram en ny detaljplan som kan ta mellan ett till fem år. Sedan övergår projektet till 
projekteringsfasen,  som  börjar  med  att  en  arkitekt  ritar  upp  bygget.  När  arkitektens  förslag  är 
godkänt  av  JM  kontaktas  konsulter  inom  konstruktion, mark,  el  och  VVS  (ventilation,  värme  och 
sanitet)  som  får  arbeta  vidare med projektet.  En projekteringsledare  tillsatt  av  JM  leder  arbetet  i 
konsultgruppen  och  granskar  alla  handlingar.  Sedan  ser  en  inköpare  till  att  upphandla  allt 
byggmaterial och arbete. Därefter utses en platschef som börjar noggrant att detaljplanera bygget. 
Under projekteringsstadiet börjar även bostäderna att säljas och det är  inte förrän en viss andel av 
bostäderna sålts som bygget påbörjas. De som köper de tilltänkta bostäderna gör sina val baserat på 
arkitektens  ritningar,  materialprover,  husmodeller  och  eventuellt  ett  besök  på  bygget.  Därefter 
startar själva byggandet och arbetsledare hjälper platschefer att planera och leda det dagliga arbetet. 
Mätningstekniker  tas  in  som  mäter  ut  och  läser  ritningar  samt  fungerar  hantverkare  med  lång 
erfarenhet inom bygget som lagbaser för andra hantverkare. (JM, 2005) 

När  stommen  till bygget  står klart bjuds oftast de  framtida husgästerna  in  till bygget  för att  få en 
överblick av hur det kommer att  se ut. Sedan  fortsätter byggandet  tills det är klart och då  tas en 
oberoende besiktningsman  in  som kontrollerar att bygget är korrekt utfört. Sedan är det dags  för 
inflyttning. (JM, 2005) 

5.2 Kultur 
Människorna i JM AB ska ses som en mycket heterogen grupp, där det finns en stor spridning mellan 
hantverkare och tjänstemän och där normer och värderingar ser olika ut. Inom just hantverkaryrket 
finns det en ”bevarandekultur” som inte bara kommer internt ifrån utan även externt, då mest från 
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fackföreningen  Byggnads.  Byggnads  upplevs  vilja  ha  kvar  en  typ  av  hierarkisk miljö,  som  varken 
många hantverkare själva  på JM eller organisationen JM vill ha kvar. (Börjesson, 2007) 

Spänningen mellan hantverkare och tjänstemän visar sig även i denna studie då jag intervjuade flera 
olika yrkeskategorier på  JM – allt från hantverkare  längst ned  i organisationen till regionchefer och 
koncernstab  högre  upp.  Generellt  sett  uttryckte  hantverkare  att  tjänstemän  i  organisationen 
upplevdes ha det svårt att se saker och ting ur hantverkares perspektiv. Detta berodde helt enkelt på, 
enligt  en  hantverkare,  komma  från  att  de  lever  i  två  olika  ”klasser”.  En  hantverkare  uttryckte 
skillnaden med orden: 

  ”De är kostymnissar och vi är knegare, så är det.” 

Hantverkare  beskrev  spänningen  som  en  ”Vi‐och‐dom”‐känsla,  en  känsla  som  de  upplever  att  JM 
försökt att få bort i flera år från organisationen men att ingenting har hänt. Vad som kan ligga bakom 
känslan beskrevs av hantverkare kan vara att de upplever att tjänstemän tycker att hantverkare ska 
tycka  som  ”dom”  gör  på  ”kontoret”.  Men  det  sade  hantverkare,  kommer  aldrig  att  hända  då 
hantverkare och tjänstemän tillhör två helt olika skikt. 

Även  tjänstemän delade bilden av att hantverkare och  tjänstemän kommer  från olika världar, där 
hantverkare av traditionen anses mer vara fokuserade på  lönen än de mjuka delarna runt omkring. 
Tjänstemän  sade också  att  ”Vi‐och‐dom”‐känslan  ligger  djupt  i  traditionen och  att  byggbranschen 
måste vara den mest traditionsbundna branschen i världen. En del av känslan ansågs komma från att 
tidigare  projekt  likt  ”JM  i mästarklass”  har  runnit  ut  i  sanden,  vilket  satt  sina  spår  på  de  äldre 
hantverkare enligt  tjänstemän. Tjänstemän ansåg dock att det säkert går att ändra på känslan och 
traditionen, men  att  det  då  krävs  både  tid  och  krafttag.  Tjänstemän  upplevde  även  att  de  nya 
hantverkarna är mer öppna för förändringar. 

När det gäller yrket som hantverkare och arbetsmiljön uttryckte hantverkare själva att det inte finns 
så mycket tid för reflektion och innovation. En hantverkare uttryckte det så här: 

”Här ute på arbetsplatsen har man  ju  inte tid att sitta och fila på  idéer, här ska man 
bara framåt hela tiden” 

En tjänsteman förtydligar också hantverkarnas sätt att arbeta med att säga: 

”.. de alltid agerar efter handling, efter  ritning, efter en handlingsplan  som  redan är
   gjord.” 

5.3 ”JM i mästarklass” 
Som  det  förklarades  kort  i  metodkapitlet  (avsnitt  4.3)  genomfördes  förändringsprojektet  ”JM  i 
mästarklass” i tre olika steg: 

1. Uppstart med två‐dagars‐konferens i Skövde 
2. Lokala arbetsplatsträffar på alla regioner 
3. Regionala konferenser 

Innan  uppstarten  skedde  även  arbete  med  planering  i  en  referensgrupp  samt  workshop  i 
koncernledningen. Steg 1  innebar att cirka 250 stycken medarbetare  i JM AB samlades  i Skövde för 
en  två‐dagars‐konferens. De medarbetare  som  närvarade  var  ett  tvärsnitt  av  organisationens  alla 



36 | S i d a  

   

medarbetare så det var ett  representativt urval av alla yrkeskategorier. Konferensen  inleddes med 
information  från  VD  Johan  Skoglund  och  sedan  skedde  en  workshop  med  grupparbeten  där 
medarbetare delades upp  i olika grupper om cirka 6‐10 st medarbetare  i varje grupp. Förutom att 
diskutera  JMs  kärnvärden  och  hitta  framgångsexempel  från  verkligheten,  var  grupparbetenas 
huvuduppgift att ta fram olika förslag till aktiviteter som koncernledningen skulle arbeta med under 
projektet. De fyra aktiviteter som togs fram var: 

•  Utveckla kunderbjudandet genom trendspaning/affärsutveckling 

•  Utveckla ledarskapet utifrån JMs kärnvärden 

•  Utveckla system för erfarenhetsåterföring 

•  System för strukturerad projektutveckling 

Steg 2 skedde ute på organisationens regioner på olika platser  i  landet. Dessa träffar såg till att alla 
medarbetare  fick  arbeta med  de  frågor  som  diskuterades  under  steg  1,  och  ansvaret  för  att  de 
genomfördes hade  regionledningar. Träffarna genomfördes  i  stort  sett på  samma  sätt på de olika 
regionerna, och liknade upplägget på steg 1. Träffen inleddes med information från regionledningen 
och  därefter  skedde  grupparbeten  där  medarbetare  fick  diskutera  JMs  kärnvärden,  ta  fram 
framgångsexempel  och  ge  förslag  på  aktiviteter  som  regionledningen  skulle  arbeta  med  under 
projektet. För att dessa grupparbeten under steg 2 skulle kunna genomföras så effektivt som möjligt 
utbildades speciella processledare, gruppledare, efter steg 1 för att hjälpa regionerna med arbetet. 

Målet  med  steg  3  var  att  ge  återkoppling  på  de  projekt  och/eller  utvecklingsinsatser  som  JMs 
medarbetare föreslagit. Träffen genomfördes på en förmiddag och då samlades alla regioner under 
samma  tidpunkt,  fast på olika platser  i  landet. Därefter skedde  först en återkoppling regionalt  från 
regionledningar om hur arbetet hade gått med olika aktiviteter. Sedan pratade VD via videolänk till 
alla  regioner och gav återkoppling på de  fyra aktiviteter som koncernledningen hade arbetat med. 
Via videolänken pratade även en  inhyrd konsult efter VD om  framtidens boende. Under  tiden som 
projektet löpte skedde det löpande information internt på intranätet.  
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6. Hantering av kritiska faktorer under ”JM i mästarklass” 
Syftet med detta kapitel är att sammanställa den data jag har samlat in under studien. 

6.1 Kommunikation 
Under  inledningen  av  ”JM  i mästarklass”  upplevde  hantverkare  att  informationen  från  VD  Johan 
Skoglund var otydlig och luddig. De upplevde att rubriceringen och formuleringen av frågeställningar 
gjorde att det var svårt att sätta sig in i själva projektet. En hantverkare uttryckte sin åsikt så här: 

”Alla som sitter där ute i matsalen (på arbetsplatsen), de fattar ingenting.” 

Informationen som gavs under steg 1 gav sken av ett projekt som kändes alldeles för stort  och flera 
hantverkare  frågade  sig om det  inte var ett projekt  som var  för  stort och ambitiöst  för att  kunna 
genomföras. En annan hantverkare uttryckte det så här: 

”JM i mästarklass är lite verklighetsfrämmande tycker jag i mångt om mycket, det är ju 
en himla skillnad mellan att rita något och sedan genomföra det i verkligheten” 

I stort sett upplevde hantverkare att information från VD och regionledning i steg 1 och steg 2 skedde 
ovanför deras huvud, på en nivå som var för komplex för att de skulle förstå. Det upplevdes som om 
tjänstemän pratade till tjänstemän. En hantverkare uttryckte att syftet med förändringen trodde han 
var att träffa andra medarbetare i organisationen. 

Tjänstemän upplevde att VD  lyckades  förmedla budskapet med  förändringen. Han upplevdes både 
tydlig och lätt att lyssna på. Tjänstemän upplevde även samma känsla som hantverkarna, att det var 
något  stort på gång. Tjänstemän upplevde även att VDs bakgrund  som byggare  kan  spela  roll. En 
tjänsteman uttryckte sig så här om den saken: 

”Det  är många  som  förstår  Johan  (VD)  för  att  han  har  sin  byggbakgrund. Många 
hantverkare...  har  nog  lättare  för  att  ta  till  sig  det  Johan  säger  fastän  han  är 
tjänsteman.” 

Vidare sade tjänstemän att även om de hade förstått vad VD hade talat om i början på steg 1, så var 
det lättare att ta till sig allt i efterhand när de hade fått arbeta igenom det i två dagar. Då sades det 
bland tjänstemän att informationen hade sjunkit in och att de då kunde nyttja den på ett annat sätt. 

En tjänsteman sa så här om VDs information: 

”Men jag har ... svårt att vara den som säger om Johan (VD) var tydlig eller inte, för jag 
förstod direkt vad han talade om.” 

Dock så upplevde tjänstemän även att det  i slutet på steg 1  inte skedde någon tydlig koppling från 
koncernledningen mellan de förslag på aktiviteter som kom fram från grupperna och de fyra centrala 
förslag  till aktiviteter  som presenterades. Det borde ha gjorts en mer pedagogisk  koppling mellan 
dessa  för att medarbetare  skulle ha  förstått att aktiviteterna  som  ska genomföras på koncernnivå 
kommer från dem själva. 

Hantverkare  under  steg  2  kände  som  i  steg  1  att  informationen  från  regionledningar  gjorde  att 
projektet  kändes  väldigt  ambitiöst  och  som  en  för  stor  grej  möjligen  för  att  kunna  göras  i 
organisationen. Hantverkare upplevde i stort sett att regionledningarna gjorde ett bra jobb och att de 
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var  tydliga  i  sin  information.  De  upplevde  att  informationen  kändes  lättare  att  ta  till  sig.  Men 
fortfarande, som i steg 1, upprepades orden att det är ett långt steg från bakom skrivbordet och ut i 
verkligheten. 

Under  steg  2  upplevde  tjänstemän  att  regionledningarna  var  tydliga  i  sin  information  genom  att 
använda exempel från verkligheten och det dagliga arbetet. Tjänstemän framhävde även att det som 
regionledningarna sa var likt det VD pratade om i steg 1 samt att det generellt sett bara kändes som 
ren  information.  Fler  tjänstemän  tyckte  att  regionledningarna  gjorde  ett  bra  jobb  med 
kommunikationen  genom  att  förmedla  betydelsen  av  att  alla  måste  vara  med  och  deltaga.  En 
tjänsteman uttryckte sig så här om dennes  regionlednings information: 

  ”Den bild som målades upp tyckte jag var en realistisk bild, inte alls ouppnåelig.” 

Hantverkare under  steg 3 upplevde återkopplingen  från  regionledningar olika beroende på  region. 
Några  upplevde  kommunikationen  som  tydlig  och  bra,  medan  andra  tyckte  att  det  mest  var 
bortkastad tid och att informationen kändes som korvstoppning av sådant som de redan visste. I en 
region specifikt, region Stockholm, upplevde hantverkare att det blev en något pinsam stämning när 
regionledningen  skulle  ge  återkoppling  och  en  så  häftig  diskussion  mellan  en 
regionledningsrepresentant och medarbetare  ledde  till att  regionchefen  fick avbryta. Diskussionen 
handlade om ett beslut som regionledningen tagit i förändringsprojektet och som medarbetarna inte 
var  överens  om  samt  att  regionledningsrepresentanten  inte  upplevdes  särskilt  trovärdig.  Beslutet 
handlade om att regionledningen inte hade valt att genomföra en viss förändring som medarbetarna 
ville ha. Hantverkare upplevde att representanten från regionledningen var den enda i hela regionen 
som egentligen ville ha beslutet och att det hade blivit  till dennes  favör på grund av dennes höga 
ställning  inom  regionen.  I  hantverkares  ögon  hade  personen  i  fråga  inget  förtroende  alls  kvar  då 
denne vid tidigare projekt också upplevts negativt och att de därför kände sig brända.  

Återkopplingen  från  koncernledning upplevdes av hantverkare  som både otydlig och okonkret. En 
hantverkare sade så här: 

  ”Det kändes som om det var något över vårat huvud, vi som hantverkare.” 

Hantverkare  förstod  inte  alls  vad  som  hade  hänt  i  de  olika  centrala  aktiviteterna  som 
koncernledningen  hade  arbetat  med.  Det  upplevdes  än  en  gång  att  tjänstemän  pratade  till 
tjänstemän  på  en  nivå  som  var  för  hög  för  att  hantverkare  skulle  förstå. Hantverkare  framhävde 
speciellt  att  återkoppling  generellt  är mycket  viktigt  då  det  upplevs  vara  den  enda  chansen  att 
faktiskt visa upp att företaget har gjort något. 

Bland  tjänstemän  upplevdes  återkopplingen  från  regionledningarna  under  steg  3  varierat.  En  del 
upplevde att deras regionledning gjorde ett  jättebra  jobb med att  informera alla om vad som hade 
hänt med aktiviteterna på  regionnivå, medan andra  tyckte att deras  regionledning  inte  gav något 
konstruktivt alls och att det då kändes som bortkastad tid.  I region Stockholm upplevdes det av en 
tjänsteman så här: 

”Det kändes inte förankrat hos regionchefen då han avslutar mötet med att säga: ’Tror 
ni på det här nu då? Tror ni att det blir någon förändring? Det kostar ju en hel del för 
JM det här’. Vilka signaler sänder han då?” 
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 En tjänsteman upplevde även det olyckligt  i en region att det var en del nyanställda som fick prata 
och sa så här om detta: 

”... de blev  ju mindre  trovärdiga  för att de  inte har  riktigt erfarenheten... När det är 
någon som är mindre trovärdig så lyssnar man inte lika mycket” 

Andra  tjänstemän  upplevde  att  återkopplingen  från  deras  region  hade  för  lite  information.  Det 
upplevdes  att  regionledningen  bara  sade  att  saker  var  under  arbete.  Det  upplevdes  även  att 
informationen inte var ny samt att det som kom fram under steg 1 var ungefär samma som kom fram 
under steg 3. 

Återkopplingen  från koncernledningen uplevdes av  tjänstemän olika beroende på  region då en del 
fick uppleva informationen från VD via videolänk. De som lyssnade live på VD tyckte att det var svårt 
att veta vad som egentligen hade hänt  i de fyra centrala aktiviteterna som koncernledningen skulle 
ha  arbetat  med.  Det  gavs  dock  ett  undantag  från  tjänstemän  och  det  var  i  aktiviteten  ”JM 
Akademien”,  där  VD  upplevdes  ha  visat  lite  bilder  iallafall.  Från  de  tjänstemän  som  lyssnade  via 
videolänk upplevde en del problem och de tyckte att tekniken hade förstört mycket. I en region där 
videolänken  inte fungerade kördes en DVD  istället, och då upplevde tjänstemän att återkopplingen 
på de fyra centrala aktiviteterna hade fallit bort helt. En tjänsteman sade så här om detta: 

”Nu hade vi kört  steg 1 och  steg 2 och  så  fungerade  inte återkopplingen  sedan  från 
koncernledningen. Den föll bort helt, jag hade velat höra hur det hade gått” 

Där tekniken hade fungerat och videolänken hade gått fram, upplevde tjänstemän att återkopplingen 
på de fyra centrala aktiviteterna var otydlig. De upplevde att de inte hade förstått vad som egentligen 
hade hänt sedan steg 1. De upplevde dock att det var bra med videolänk för att informationen då ges 
till alla samtidigt med samma budskap men att det fortfarande är inget som slår ett personligt besök. 

Tjänstemän upplevde att det inte bara är viktigt att genomföra återkoppling på regionnivå samt när 
det  inte  görs  någon  återkoppling  alls  så  är  det  svårt  att  veta  vad  som  egentligen  har  hänt med 
aktiviteterna. Tjänstemän framhävde även vikten av att det också avsätts resurser för att genomföra 
återkoppling. VD upplevdes därför som otydlig och luddig, och en tjänsteman uttryckte sig så här om 
återkopplingen: 

”… jag trodde… att det skulle ha hänt mer med de fyra projekten på central nivå, men 
det enda jag kände att de hade kommit någon vart med var JM Akademin.” 

En  reflektion  som  hantverkare  gjorde  var  att  de  inte  riktigt  förstod  varför  de  skulle  vara med  i 
projektet.  De  upplevde  dock  en  vinst  i  att  träffa  så  många  kollegor  från  olika  regioner  och 
arbetsplatser. Samtidigt kände de att konferensen i Skövde gav en djupare inblick i företaget och vad 
som är på gång. En hantverkare uttryckte sig dock så här: 

”Min  arbetsuppgift  här  på  JM  är  faktiskt  att  gå  ut  och  bygga,  så  varför  är  jag  här 
egentligen?”  

I  steg  3  upplevde  hantverkare  att  nyttan  med  att  de  skulle  närvara  och  lyssna  inte  alls 
kommunicerades. Hade det dock gjorts sade hantverkare att de kanske hade känt annorlunda  inför 
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att  delta.  Särskilt  under  återkopplingen  från  koncernledningen  upplevde  hantverkare  att  deras 
deltagande var omotiverat. 

Hantverkare upplevde även att det kändes omotiverande att deltaga för att tidigare projekt likt ”JM i 
mästarklass” bara upplevdes ha runnit ut  i sanden. Det upplevdes ha skett många tidigare  liknande 
projekt som till exempel kvalitetscirklar. En hantverkare beskrev denna upplevelse med orden: 

”Det har varit flera sådana här grejer under åren och de har bara runnit ut i sanden” 

6.2 Engagemang 
Från hantverkare  framgick det aldrig om VD upplevdes  som engagerade under  steg 1 då de mest 
kände att kommunikationen och diskussionerna generellt sett var för komplexa och skedde ovanför 
deras huvud. 

Tjänstemän upplevde att under  implementeringens steg 1 var VD vägledande med sitt engagemang 
och  även  lyckades  engagera  och  inspirera  de  som  lyssnade.  Tjänstemän  framhävde  också  att  det 
märktes  att  informationen  verkligen  kom  från  VD.  En  tjänsteman  framhävde  även  att  det  är 
psykologiskt  viktigt  att  VD  gör  framträdande  under  förändringsprojekt  för  att  det  ska  få  en  viss 
”äkthet”. Denne formulerade sig så här: 

”Det är viktigt att det är sanktionerat från högsta instans. Det skulle kunna ha varit en 
konsult som sagt samma sak, men att  Johan  (VD) gör det ger det en annan äkthet… 
Sedan kan det förstås vara en konsult som hjälper till och säger att så här ska ni lägga 
upp det, det är en annan femma.” 

Hantverkare under steg 2 upplevde engagemanget från regionledningar varierande. Några upplevde 
sin  regionledningen mer  som  informationsgivare.  Andra  upplevde  att  deras  regionledningen  var 
väldigt engagerade.  

Under steg 2 upplevde även tjänstemän regionledningars engagemang varierande. En del tyckte att 
deras  regionledning  verkligen  brann  för  uppgiften medan  andra  tyckte  att  det  de  bara  gav  ren 
information. En tjänsteman sade som så här: 

”Hans  (regionchefens)  engagemang  tyckte  jag  var  helt  ok,  men  det  var  ju  ingen 
inspirationskick utan mer information.”  

En  tjänsteman  framhävde  att  just  dennes  regionledning  inte  hade  det  där  engagemanget  som 
behövdes och formulerade sig så här: 

”Det  är  jätteviktigt  att  en  person  som  han  (regionchefen)  är  engagerad  och 
inspirerande, annars  får han  ju  inte med några andra. Om man känner att personen 
där uppe (på scenen) bara står och rabblar saker då tänker man bara att jaja, han vill 
inte göra det här egentligen” 

En annan tjänsteman framhävde även vikten av att ledaren tänder igång alla och sade att denne hade 
förväntat sig mer engagemang från sin regionledning. Denne upplevde  inte alls att regionledningen 
brann för uppgiften och således kändes det inte heller riktigt förankrat hos regionchefen. 
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Tjänstemän som  inte var  i Skövde upplevde att det var en stor bild som företaget målade upp med 
projektet  i  sin helhet. De  sade  att det  gällde  att organisationen  framöver måste  leva upp  till den 
bilden den målar upp. En tjänsteman uttryckte sig så här: 

”Det handlar mycket om vi kommer att kunna  leverera  i efterhand,  för det är  ju det 
som gör att man blir engagerad nästa gång.” 

Under steg 3 upplevdes engagemanget från regionledningarna som högt och en hantverkare specifikt 
upplevde att deras regionledningen verkligen brann för uppgiften. 

Tjänstemän upplevde att regionledningar under steg 3 var både oinspirerande och oengagerade. De 
upplevde  inte  alls  att  regionledningarna  brann  för  uppgiften. Detta  skapade  enligt  tjänstemän  en 
”krystad och tvingad” stämning, vilket en tjänsteman förklarades så här: 

”Det kändes  lite som att detta kom från Stockholm (huvudkontoret), att de hade sagt 
att vi var tvungna att genomföra detta och att det var därför vi gjorde det” 

En tjänsteman antydde att det  låga engagemanget hängde  ihop med en byggares attityd, ”att man 
ska göra som man alltid har gjort”. Denne sade så här: 

”Jag  saknade glöden, passionen och coachingen… Det är  lite av en byggares attityd, 
men det är skillnad på att leda ett projekt och att leda en grupp människor åt samma 
håll.  Det  krävs  mer  än  att  bara  kunna  sin  bit  och  att  vara  påläst,  det  krävs 
engagemang… Det blev för mycket information bara, och för lite känsla” 

Vad tjänstemannen tycktes sakna, särskilt under förändringsprojekt, är att det krävs mer av en ledare 
än att bara vara påläst på sitt område när de ska  leda människor. Denne upplevde att människor  i 
företaget behöver bli hörda och sedda, och att det då inte går att göra som företaget alltid har gjort. 
En  annan  tjänsteman  upplevde  att  det  var  fler  än  denne  som  upplevde  att  regionledningen  inte 
kändes  engagerade  och  inte  heller  lyckades  engagera  andra.  Tjänstemän  framhävde  även  att 
regionledningen har en avgörande roll för andras engagemang och inspiration. 

VD under steg 3 upplevdes av hantverkare som  inte alls speciellt  inspirerande och själv engagerad. 
Hantverkare  framhävde att det,  likt VDs  framträdande under  steg 1, kändes  som om han pratade 
över deras huvud.  En  hantverkare upplevde  specifikt  att det hade  räckt med  återkopplingen  från 
regionerna. 

 Även  tjänstemän  instämde  och  tyckte  att  VD  saknade  en  personlighet  i  sin  ledarskapsstil  och 
upplevdes  inte alls som att han ”brann” för projektet. Han upplevdes både sakna karisma och glöd 
samt kändes hans framträdande alldeles för formellt och stelt. Tjänstemän framhävde att det saknas 
ett  personligt  ledarskap  generellt  på  JM.  Ledarskapet  idag  upplevdes  vara  ett  mer 
ingenjörsledarskap,  som  bara  handlar  om mätbara  saker.  Tjänstemän  tyckte  att mer  fokus  borde 
ligga  på människor,  individer. Under  förändringsprojekt  upplevdes  detta  framgå  tydligt  då  ledare 
upplevs göra det för att ”det är rätt sak att göra” mer än att de brinner för uppgiften. 

Tjänstemän påtalade att om de verkligen hade upplevt en riktig eldsjäl under projektets gång så hade 
de säkerligen också dragits med i sitt eget engagemang. Det specificerades inte om denne måste vara 
en ledare eller en annan medarbetare dock. 
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6.3 Förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet 
I  grupparbete under  steg 1  ansåg  tjänstemän  att hantverkare  inte  fick  så mycket utrymme,  vilket 
ansågs vara resultatet av att diskussionen hamnade på en för komplex  nivå. Vidare ansåg tjänstemän 
att  hantverkare  var  för  få,  vilket  tillsammans  med  en  diskussion  som  var  på  för  hög  nivå  för 
hantverkare  ledde  till  att  förslagen  från  grupparbetet  i  steg  1  upplevdes  likriktade,  åt 
tjänstemannahållet. 

Tjänstemän  upplevde  också  att  grupparbeten  under  steg  1  var  anpassade  för  tjänstemän  vad 
gällande språk och formuleringar. Hantverkare upplevdes av tjänstemän vara ovana vid arbetssättet, 
vilket i slutändan ledde till att de flesta aktiviteter som togs fram mest var riktade åt tjänstemän. En 
tjänsteman sade så här: 

”det  var  lite  anpassat  för  tjänstemän  på  grund  av  hur  frågor  och  sådant  var 
formulerat, att man  fortfarande har det  lite  svårt att  få med hantverkare. Det är  så 
jäkla viktigt att vi får med dem.” 

Att under steg 2 mixa grupperna med medarbetare som var under steg 1 och medarbetare som inte 
var det, upplevdes vara ett  lyckat drag. På så sätt upplevde tjänstemän att de som varit med under 
steg 1, och hade  fått en  inspirationskick där, smittade av sitt engagemang på andra.  I grupper där 
engagemanget  inte hade smittat av sig, upplevde tjänstemän att medarbetare  istället kände att de 
inte visste riktigt varför de skulle vara där och engagera sig. 

Vidare  upplevdes  det  av  tjänstemän  som  svårt  att  diskutera  mellan  medarbetare  från  både 
produktion och projektutvecklingsfrågor  i samma  forum under steg 2. Denne upplevde att det  inte 
går  att  prata  om  samma  saker  och  tyckte  att  ett  bättre  forum  skulle  ha  varit  om  de  hade  blivit 
uppdelade. 

Angående  hantverkares  deltagande  och  fördelning  mellan  hantverkare  och  tjänstemän  i 
grupparbeten under steg 1 och 2 sade tjänstemän att hantverkare är starka i sitt kollektiv. Om de i en 
grupp  är  för  få  ansågs  de  bli  tysta  och  är  de  för många  ansågs  de  också  bli  tysta.  Det  senare 
upplevdes bli så på grund av att då kollektivkänslan är så stark är det ingen som vill ”sticka ut” mer än 
någon annan. I hantverkarnas kollektiv har alla sin plats och sin roll.  

En tjänsteman uttryckte sig även så här om hantverkares deltagande i grupparbetet under steg 2: 

”... i de grupper där det var flest hantverkare, där blev det inte riktigt samma resultat. 
Vilket berodde på att de inte var vana vid att driva en diskussion i en grupp” 

Tillsammans med  kollektivkänslan  upplevde  tjänstemän  att många  hantverkare  är  ovana  vid  att 
arbeta i grupparbeten och lite blyga, vilket också bidrar till att de ibland uppfattas som att de inte vill 
deltaga. Men tjänstemän  framhävde att många hantverkare  faktiskt är väldigt bra på sitt  jobb, och 
att deras synpunkt därför betyder mycket. 

Hantverkare upplevde själva också att det var svårt att diskutera  i grupparbetena för att det var så 
blandade grupper yrkesmässigt. Det blev mest påtagligt under grupparbetet i steg 1 då de upplevde 
att de inte kom till tals för att tjänstemännen var så många. De upplevde därför att diskussionen mer 
gick åt tjänstemannahållet. Hantverkare upplevde även att när tjänstemän får så mycket utrymme  i 
diskussionen så sitter de hellre tysta och ger tysta bifall. Hantverkare uttryckte också en känsla av att 
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det  kändes  som  att  arbeta  i motvind när  ingen  lyssnar på dem. Dock på  regionnivå under  steg 2 
upplevdes  fördelningen  som  jämnare och därför upplevdes ha  lagt nivån på diskussionerna på en 
enklare och vettigare nivå för hantverkare. Detta upplevdes göra det enklare att diskutera då. 

Tjänstemän upplevde att hantverkare inte fick med sig något av diskussionen under steg 3 för att det 
var för stort för dem. Tjänstemän upplevde att om JM vill få med sig hantverkare  i diskussionen så 
måste den vara mer knuten till deras arbetsplats. Ett annat sätt upplevdes av tjänstemän vara att låta 
hantverkare integrera med andra hantverkare på andra byggen än sitt eget. 

Tjänstemän upplevde också att tidsplaneringen för steg 3 var helt fel. Då den låg den tid den låg, blev 
det  aldrig en  förmiddag  som  avvarades  för de olika byggena utan de  var  tvungna  att  stänga hela 
dagen. Det upplevdes ha kostat en förmögenhet för JM. Den dåliga tidsplaneringen påtalades även 
hantverkare.  

En  annan  fördelningsfaktor  som  upplevdes  vara  viktig,  förutom  den  mellan  hantverkare  och 
tjänstemän,  är  fördelningen mellan  chefer  och medarbetare  i  diskussionsgrupper.  Av  tjänstemän 
upplevdes det att  i en grupp under steg 2 med mycket chefer blev diskussionen  inte så kreativ som 
den skulle kunna ha blivit med färre chefer. En tjänsteman sa så här: 

”... men det blev  lite chefstungt, vilket  inte alltid  främjar  individen och kreativiteten. 
Några  av  cheferna  körde  sin  rygg‐dunka‐stil  som  de  brukar  köra  och  den  tog 
överhanden  vid  några  tillfällen.  ...  Hade  man  tagit  bort  cheferna  hade  det  blivit 
bättre.” 

Diskussionen upplevdes hamna på en väldigt komplex nivå och tjänstemän upplevde att det därför 
var svårt i ett sådant forum att känna ett stort engagemang för de frågor som diskuteras. 

6.4 Interaktion 
Tjänstemän upplevde att konferensen  i Skövde, steg 1, var något de  inte hade upplevt tidigare. Att 
det var häftigt att så många samlades under samma tak, i samma sal och diskuterade. En tjänsteman 
uttryckte sig så här: 

”Det var rätt magiskt.” 

Att ha varit  i Skövde och gjort konferensen gav en kick  till många  tjänstemän. De kände sig utvald  
och hade fått bli sedd. Bland det tjänstemän upplevde att de hade fått ut av konferensen nämndes 
inspiration från att träffa så många i företaget. Andra tjänstemän som upplevde stor entusiasm under 
steg 1 sade att förväntningarna var högt ställda på de idéer och projekt som det skulle jobbas vidare 
med centralt. 

Tjänstemän påpekade även att det var riktigt roligt att  träffa så många  i  företaget på samma gång 
under steg 1 och att det var mycket  lärorikt. Det uttrycktes vara särskilt  roligt och  lärorikt att  just 
hantverkarna var med, då det uppleves vara första gången det händer i företaget.  

Att  det  skapas  sådana  gemensamma  kontaktytor  i  JM  som  det  gjordes  under  hela  projektet 
upplevdes av  tjänstemän som mycket viktigt  inför  framtiden. Att ha gemensamma kontaktytor ger 
inte bara inspiration, upplevde tjänstemän, utan hjälper medarbetare att lära av varandra genom att 
kommunicera och upprätthålla en bra dialog med varandra. 
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Tjänstemän  framhävde även att det egentligen bara är  i högkonjunkturer som det görs sådana här 
projekt när de åker  iväg på arbetstid för att sitta ned och diskutera. Men uttryckte samtidigt att de 
tyckte att det är ett bra sätt att nyttja högkonjunkturen, att det är nyttigt att både hantverkare och 
tjänstemän samlas kring samma bord. Historiskt sett, uttrycktes det, har JM varit för dåliga på just att 
samla människorna  i företaget över befattningsgränser. Tjänstemän upplevde en  inspirationskick av 
att få reda på att alla i företaget inte tänker riktigt likadant. 

Tjänstemän  påtalade  även  att  det  är  ett  vågspel  under  förändringsprojekt mellan  alla  ”halleluja”‐
saker,  saker  som  görs  för  att  höja  stämningen  och  understödja  vikten  av  projektet.  Tjänstemän 
upplevde att om det blir för mycket, där steg 1 upplevdes vara ett gränsfall, kan det istället förlöjliga 
hela projektet. Tjänstemän sade också att de upplevde  innan steg 3 en viss ”halleluja”‐stämning att 
nu ska VD stå och ”predika”. Vad som var anledningen till att tjänstemän upplevde det så ansågs vara 
på grund av hur aktiviteten marknadsfördes.  

Det  upplevdes  bland  tjänstemän  som  viktigt  att  JM  skapar  förutsättningar  för  att  alla  ska  kunna 
deltaga, och därmed måste företaget acceptera att alla har olika drivkrafter för att gå till jobbet varje 
dag. Tjänstemän framhävde att även om alla inte vill delta så ska de ändå få chansen till det.  
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7. Analys 
Syftet med detta kapitel är att analysera den data som har presenterats i kapitel 6. 

7.1 Kommunikation 
Detta  avsnitt  är  uppdelat  efter  de  olika  stegen  i  ”JM  i mästarklass”  för  att  tydligt  återkoppla  till 
fallstudien. 

7.1.1 Steg 1 
Under  steg  1  i  ”JM  i  mästarklass”  anser  jag  att  VD  var  en  tydlig  förändringsledare  då  han 
kommunicerade om förändringens budskap  innan grupparbetet påbörjades. Dock nåddes förståelse 
för  förändringen  bara  hos  tjänstemän,  och  inte  hos  hantverkare  (avsnitt  6.1).  Som  hantverkarna 
uttryckte berodde detta på att  informationen var  för komplex och  för  svår att  sätta  sig  in  i. Detta 
tycker  jag  är  ett  tydligt  tecken  på  att  förändringsledaren  inte  lyckades  anpassa 
kommunikationsmeddelandets innehåll till publiken han talade till, något som förordas av teorin för 
att kommunikationen  ska vara  så  tydlig  som möjligt  (Balogun & Hope Hailey, 2004). Han  lyckades 
bara  kommunicera  vad  förändringen  innebar  för  medarbetare  i  mitten  och  högre  upp  i 
organisationen, medan  de  längst ned  inte  var med på  tåget. Detta  anser  jag  ledde  till  att många 
hantverkare  inte fick en helt korrekt bild av vad förändringen  innebar för organisationen och varför 
det var viktigt att organisationen skulle göra den. Detta tycker jag visade sig i att en hantverkare såg 
projektet  som  verklighetsfrämmande  och  att  en  annan  hantverkare  helt  hade missat  syftet med 
förändringen  och  trodde  att  det  var  att  träffa  andra  medarbetare  bara  (avsnitt  6.1). 
Kommunikationen under en förändring handlar således inte bara om att informera om förändringens 
budskap utan även om att skapa en känsla av gemensamhet (Elving, 2005). 

Tjänstemän  sade  att  de  trodde  att  byggbakgrunden  som VD  gjorde  det  lättare  för  honom  att  bli 
förstådd av hantverkare (avsnitt 6.1), men detta visade sig alltså inte. Detta föranleder förstås att det 
är mer  som krävs  för att  förändringens budskap  ska kunna kommuniceras än att bara nyttja  ”rätt 
person” som presentatör. Det handlar om att balansera andra faktorer som kommunikationskanaler, 
timing och  innehåll  (Balogun & Hope Hailey, 2004). Under början av en  förändringsprocess är det 
viktigt med rika  former av kommunikation, och under  fallstudien  (avsnitt 5.3) gjordes detta genom 
att  grupparbeten  (workshops)  genomfördes  under  steg  1  där  medarbetare  fick  sitta  ned  och 
diskutera.  Detta  är  viktigt  för  att medarbetare  ska  kunna  bryta  ned  övergripande  visionen med 
förändringen  till  personliga  visioner  (Balogun & Hope Hailey,  2004). Dock  då många  hantverkare 
upplevde rubriceringar och frågeställningar som för komplexa och svåra att förstå anser  jag att det 
inte hjälpte att kommunikationen var rik. Många av hantverkarna fastnade i förnekelsefasen och slog 
bort förändringen som onödig eller inte något som angår dem. Detta ledde anser jag till att många av 
hantverkarna  inte skapade några personliga visioner under steg 1 och därmed  lämnade processens 
första  steg  enbart med  en  liten  kick  av  att  ha  träffat  andra medarbetare. Om medarbetare  inte 
lämnar  förnekelsefasen  kommer de  aldrig  att nå en medvetenhet och  acceptans  för  förändringen 
(Balogun & Hope Hailey, 2004), något som måste göras för att medarbetarna ska förkasta de gamla 
beteendena och ta till sig de nya. 

7.1.2 Steg 2 
Under  steg 2 anser  jag att  regionledningar var  tydliga  förändringsledare. Tjänstemän upplevde att 
kommunikationen var tydlig från regionledningens sida och det som gjorde kommunikationen tydlig 
ansågs  vara  att  de  nyttjade  exempel  ur  verkligheten  för  att  knyta  förändringen  och  budskapet 
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närmare det dagliga arbetet  (avsnitt 6.1). Även hantverkare tyckte att kommunikationen var tydlig. 
Att använda exempel ur verkligheten är därför ett  sätt att kunna omvandla en  förändringsprocess 
övergripande  vision  till personliga  visioner. På detta  sätt anser  jag att  fler medarbetare  kan  få en 
förståelse för förändringsprocessen och hur den kommer att påverka dem i deras dagliga arbete. Det 
är  även  ett  sätt  att  anpassa meddelandet  efter  publiken  som  diskuterades  tidigare.  Hantverkare 
upplevde även att informationen kändes lättare att ta till sig (avsnitt 6.1) vilket jag anser mycket väl 
kan hänga  ihop med att regionledningarna kunde nå ut till hantverkarna med ett enklare språk och 
terminologi. 

7.1.3 Steg 3 
Under  steg 3  skedde det återkoppling både  från  regionledningar och koncernledning  (genom VD). 
Därför ser jag det som att förändringsledarskapet var delat under detta steg. Då uttryckte tjänstemän 
att det i regionledningars kommunikation saknades en del information (avsnitt 6.1).  De upplevde att 
regionledningar bara  sade  som  svar på allt att det var arbete  som pågår. Under återkoppling  från 
koncernledningen upplevde  tjänstemän  samma, men även hantverkare  instämde och  tyckte också 
att  de  inte  riktigt  förstod  vad  som  egentligen  hade  hänt  med  de  fyra  centrala  projekt  som 
koncernledningen hade arbetat med. Att medarbetare upplevde att  information saknades eller var 
otydlig anser jag  inte bara  leder till att medarbetare känner att de  inte är  informerade om allt utan 
även påverkar deras  inställning och engagemang för förändringsprojektet. Det är således viktigt att 
medarbetare hålls uppdaterade om vad som händer i förändringsprocessen för att de inte ska tappa 
sitt engagemang och om arbetet  inte har kommit så  långt som de hade trott är det bättre att vara 
ärlig och kommunicera ett icke‐komplett meddelande. Något som också förordas i teorin (Balogun & 
Hope Hailey, 2004). 

Trovärdigheten medarbetare har  för presentatören spelar också en stor  roll  för kommunikationen, 
vilket märktes under steg 3 i ”JM  i mästarklass” (avsnitt 6.1). Då kommunicerade en mellanchef om 
förändringen  , men möttes  av  en  negativ  attityd  bland  åhörare  då  de  ansåg  att  förtroendet  för 
presentatören  var  lågt. Den  låga  trovärdigheten  för  presentatören  samt  vad  denne  presenterade 
anser jag ledde till att medarbetare i publiken kände sig ignorerade. Detta anser jag skapade ett hot 
mot deras självbilder (Schutz, 1997), vilket föranledde att de gick i försvarsställning. Detta föranledde 
sedan den påstådda häftiga diskussionen  som  senare  fick  avbrytas. Hot mot  självbilder  skapar  en 
rädsla  hos människor  som  ligger  till  grund  varför  de  går  i  försvar  (Schutz,  1997).  Denna  rädsla 
hämmar både kreativitet och engagemang på arbetsplatsen  (Schutz, 1997). Detta  framhäver anser 
jag  vikten av att  ”rätt person” bör beaktas när  kommunikation om  förändring  sker, men även att 
meddelandets  innehåll  spelar  roll. Då  det  även  uttrycktes  av  hantverkare  att  presentatören  hade 
varit med i tidigare förändringsprojekt där denne upplevts negativt (avsnitt 6.1) kan detta naturligtvis 
ha  påverkat  medarbetares  uppfattning  av  vad  denne  försökte  informera  om.  Detta  betyder  att 
medarbetare  som  visade  förändringsmotstånd  egentligen  inte  var  emot  själva  förändringen,  utan 
mer emot presentatören som de inte hade något särskilt stort förtroende för. 

Mellanchefers roll kan också belysas genom exemplet ovan, och deras betydelse för tolkningen och 
filtreringen av  information  till medarbetare  (Aaltonen &  Ikävalko, 2002). Mellancheferna väljer vad 
och hur de ska kommunicera som förändringsledare  inte bara beroende på de beslut som tas utan 
även beroende på hur engagerade och motiverade de känner sig av  ledningen.  Jag  fann dock  inga 
tecken på att mellanchefen i exemplet ovan, som medarbetare upplevdes ha lågt förtroende för, inte 
skulle ha fått tillräcklig med motivation från ledningen och därför agerade som upplevt ”hinder” för 
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förändringen.  Snarare anser  jag att mellanchefen  inte  insåg att denne hade  lågt  förtroende  varpå 
denne inte medvetet agerade som ett hinder för förändringen. Varför det är viktigt att mellanchefer 
är  med  på  förändringen  och  inte  agerar  som  hinder,  är  inte  bara  för  deras  viktiga  roll  som 
informationsdelare utan även för deras uppgifter att stärka engagemanget hos sina medarbetare och 
bygga  team  (Caldwell, 2003). Mellanchefer besitter även möjligheten att kunna kommunicera med 
rätt språk och terminologi och med relevant information. De besitter därför en enormt stor potential 
att  kunna  påverka medarbetare  och  deras  trovärdighet  för  projektet,  varpå  deras  betydelse  för 
förändringsprocessers utfall måste framhävas. 

Under steg 3 då det skedde återkoppling från en regionledning fick en del nyanställda uppgiften att 
kommunicera om  förändringen  (avsnitt 6.1). Dock upplevdes detta  lite olyckligt, eftersom de är så 
nya  är  trovärdigheten  inte  så  stor  för  vad  de  säger. Detta  tycker  jag  stärker  det  jag  pratade  om 
tidigare  när  det  gäller  valet  av  presentatör  när  förändringsbudskapet  ska  kommuniceras.  ”Rätt” 
person spelar roll. 

Något  som  påpekades  från  specifikt  en  tjänsteman  var  att  den  tyckte  att  kommunikationen  från 
dennes  regionledning under  steg 2 målade upp en  realistisk bild av  verkligheten. Detta  tycker  jag 
hänger  ihop med  att  skapa  trovärdighet  för  förändringen,  att  visa  på  att målen med  processen 
faktiskt  inte är ouppnåeliga utan något som organisationen kan göra. Trovärdigheten skapas därför 
som jag ser det i att förändringen görs möjlig. 

7.2 Engagemang 
Detta avsnitt är uppdelat likt avsnitt 7.1 efter de olika stegen i ”JM i mästarklass”. 

7.2.1 Steg 1 
Under steg 1 i ”JM i mästarklass” upplevdes VD som både engagerad och vägledande av tjänstemän 
(avsnitt  6.2),  vilket  jag  anser  kan  ha  haft  en  stor  betydelse  för  att  just  denna  gruppering  av 
medarbetare  inte heller upplevde någon större otydlighet  i kommunikationen  från VD under detta 
steg i processen till skillnad från hantverkare. De två faktorerna tycker jag hänger ihop med avseende 
på  det  som  diskuteras  i  teorin  att  förändringsledare  inte  bara  kan  kommunicera  för  att  skapa 
engagemang  och  förståelse  hos medarbetare  utan måste  även  vara  förebilder  och  visa  på  stort, 
personligt  engagemang  (Graetz  F.  ,  2000).  Att  medarbetare  valde  att  beskriva  VD  som  just 
”vägledande” tycker jag visar på en del av hans engagemang i detta avseende under steg 1, vilket jag 
också tycker stärks av att tjänsteman sade att det kändes som om informationen verkligen kom från 
honom (avsnitt 6.2). 

Synnergier  finns mellan kommunikation och engagemang, och visade sig också då en medarbetare 
sade  att denne upplevde det psykologiskt  viktigt  att det  var  just VD  som  talade om  förändringen 
(avsnitt  6.2). Detta  ansågs  ge  en  särskild  ”äkthet”  till projektet. Denna  äkthet  som medarbetaren 
beskrev tycker jag framhäver vikten av att nyckelpersoner i organisationer agerar som förebilder för 
det  nya  beteendet  som  förändringen  innebär  (Graetz  F.  ,  2000).  Jag  anser  inte  bara  att 
nyckelpersonernas  engagemang  validerar processen och  ger  signaler  till medarbetare  att  detta  är 
rätt att göra, utan även skapar en trovärdighet för processen som säger att det kommer att gå bra. 
Denna  trovärdighet  anser  jag  också  leder  till  en  trygghetskänsla  hos  många  medarbetare,  en 
trygghetskänsla  som  individer måste ha  för att de  ska kunna genomgå den psykologiskt komplexa 
processen att förkasta (destabilisera) gamla beteende (avsnitt 2.1.1).  
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7.2.2 Steg 2 
Att förändringsledare har ett personligt engagemang under förändringar tycker jag visar på det mer 
personligare  ledarskapet, det karismatiska  ledarskapet, som behövs under  förändringar  (Graetz F.  , 
2000). För om förändringsledaren bara tar sin ”traditionella roll” (instrumentell) som ledare är det en 
risk  att  medarbetare  bara  upplever  förändringsledaren  som  en  ren  informatör.  Då  tappar 
medarbetare engagemang och känner att denne egentligen inte själv vill genomföra förändringen, en 
tendens som syntes under steg 2 i ”JM i mästarklass” (avsnitt 6.2). 

7.2.3 Steg 3 
Just betydelsen av engagemanget hos förändringsledare tycker jag visade sig mest under steg 3 i ”JM 
i mästarklass” då VD upplevdes  i princip  tvärtemot hur den upplevdes under  steg 1  (avsnitt 6.2). 
Hantverkare och tjänstemän framhävde alla VDs oengagemang. Jag drar även här paralleller till hur 
VDs kommunikation uppfattades under steg 3, där medarbetare också upplevde att den var otydlig 
och okonkret (avsnitt 6.1). Tjänstemän påpekar specifikt att de efterfrågade en ledare med mer glöd, 
passion och  karisma. Detta  tycker  jag bara  är  fler  tecken på  att  förändringsledare behöver  ta  två 
ledarroller  under  förändringar  –  den  karismatiska  ledarrollen  och  den  instrumentella  ledarrollen 
(Graetz  F.  ,  2000).  Där  den  karismatiska  ledarrollen  framhäver  just  vikten  av  det  personliga 
ledarskapet med egenskaper och färdigheter att leda just människor under tider av förändring. Dessa 
egenskaper nämns i litteraturen som mod och frispråkighet men även att de har förtroende för andra 
individer  och  öppna  för  livslångt  lärande  (Caldwell,  2003).  Utöver  egenskaperna  nämns  även 
förmågorna att skapa strategisk vision och att hantera osäkerheter och komplexitet. Att  ledare bör 
ha  vissa  särskilda  egenskaper  och  förmågor  styrks  inte  bara  i  teorin  utan  även  av  empirin  där 
medarbetare  i  fallstudien nämnde att dessa kunde vara att  ledare hade glöd, passion och karisma 
samt förmågan att coacha andra (avsnitt 6.2). 

Som  jag ser det är detta personliga  ledarskap ett komplement till det ”vardagliga”  ledarskapet som 
leder  den  dagliga  verksamheten  i  organisationen. Denna  extra  dimension  tillkommer  när  ledare  i 
organisationer måste  leda  förändringar och därmed  leda en utveckling av människors beteende.  I 
litteraturen  tolkar  jag det som att detta  ledarskapet kallas  för  instrumentellt  ledarskap  (Graetz F.  , 
2000)  och  det  personliga  ledarskapet  ska  ses  som  ett  komplement  till  detta  under  förändringar. 
Behovet av detta personligare  ledarskap under  förändringar  framhävs av medarbetare  i  fallstudien 
(avsnitt 6.2). För de handlar ledarskapet om mer saker än att bara vara påläst på sitt område. Detta 
anser  jag  visar  på  att  ett  engagemang måste  finnas  bland  förändringsledare  och  att  de  inte  bara 
agerar som informationsbärare.  

Tillsammans  har  de  två  ledarskapsrollerna  uppgifter  under  förändringar  där  de  ska  utmana 
organisationens  nuvarande  tillstånd,  inspirera  till  en  delad  vision  och  kommunicera  personligt 
och ärligt om det framtida tillståndet för organisationens medlemmar (Graetz F. , 2000). De ska även 
kommunicera  om  förändringens  budskap  uppåt  och  neråt  i  organisationen  för  att  upprätthålla 
engagemang  för  förändringen  under  implementeringen  (Graetz  F.  ,  2000).  Förändringsledare  kan 
alltså  genom  ett  personligt  ledarskap  visa  på  sitt  eget  engagemang  genom  att  kommunicera  om 
förändringen.  Detta  styrker  det  som  jag  sade  tidigare  att  det  finns  ett mönster mellan  ledares 
kommunikation och engagemang. 

Vidare är det även förändringsledares uppgift att se till att andra kan komma till handling och att de 
visar vägen som  ledare genom att själv bidra till  förändringen med engagemang  (Graetz F.  , 2000). 
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Detta  framhäver anser  jag betydelsen  av att  ledare  inte bara  visar engagemang genom att ha ett 
personligt ledarskap, utan även att detta ledarskap även ser till att ord blir till handling. Under ”JM i 
mästarklass” gjorde koncernledningen just detta genom att låta medarbetare ta fram aktiviteter som 
de  själva  skulle arbeta med  så att  förändringen  inte bara  leder  till aktiviteter  som måste göras av 
medarbetarna (avsnitt 5.3). Detta tycker jag är ett bra sätt att visa på eget engagemang, dock måste 
ledningar  även  veta  att  när de  visar  på  eget  engagemang  i  förändringar  leder detta också  till  att 
medarbetare  ställer krav på detta engagemang att det  ska  leverera något  (avsnitt 6.2). Detta krav 
visade  sig  också  anser  jag  under  steg  3  då  medarbetare  uttryckte  sin  besvikelse  med  att 
återkopplingen från koncernledningen inte var bra och att de trodde att det skulle ha hänt mer med 
de centrala aktiviteterna (avsnitt 6.1.1). När ledare högre upp i organisationen går in med personligt 
engagemang leder detta alltså till att medarbetare ställer krav på detta engagemang, och om det inte 
levererar anser jag att risken är att medarbetare kan uppleva processen som ännu en som runnit ut i 
sanden. Möjligen är detta en förklaring till varför flera hantverkare uttryckte just att de upplevde att 
många liknande projekt som ”JM i mästarklass” genom tiderna inte har gett något utan bara ”runnit 
ut i sanden” (avsnitt 6.1.2). 

Det kan vara så att den extra dimensionen av ledarskap, det personliga ledarskapet, inte bara är en 
dimension  som behövs under  implementeringar av  förändringar utan även då det  inte genomförs 
förändringar. Denna  tanke  väcks hos mig då medarbetare  i  fallstudieföretaget efterfrågar ett mer 
personligare  ledarskap generellt och att  ledare  inte bara har ett  ingenjörsmässigt  ledarskap där allt 
handlar om mätbara saker (avsnitt 6.2). Detta ligger dock utanför denna studie vars syfte bara är att 
beskriva hur förändringsledare ska hantera kritiska faktorer under förändringar, varför jag inte väljer 
att utveckla resonemanget vidare i denna analys. 

7.3 Förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet 
Detta avsnitt är  inte uppdelat  likt tidigare avsnitt  i detta kapitel, det vill säga efter de olika stegen  i 
”JM  i Mästarklass”.  Detta  för  att  jag  tyckte  att  det  var  tydligare med  uppdelning  efter  specifika 
element  så  som  att  förändringsmotstånd  mest  visade  sig  hos  hantverkare  i  fallstudien  och  att 
motstånd  uppstod  på  grund  av  dålig  tidsplanering  samt  hur  förändringsmotstånd  och 
förändringsbenägenhet kan finnas i organisationens kultur.  

7.3.1 Förändringsmotstånd bland hantverkare 
Tidigare  i  analysen  (avsnitt 7.1) uppstod  förändringsmotstånd  tydligt under  ”JM  i mästarklass” på 
grund  av  hantverkares  låga  förtroende  för  en mellanchef  på  en  region  som  kommunicerade  om 
förändringen. Dock tycker jag även att det finns flera tendenser till förändringsmotstånd som visade 
sig under projektet. En av dessa anser jag visade sig bland hantverkare när hantverkare upplevde att 
det inte skedde någon kommunikation från förändringsledare om deras individuella ”vinster” med att 
deltaga  (avsnitt  6.1.2).  Båda  dessa  två  faktorer,  förtroende  och  kommunikation  om  individuella 
vinster  anser  litteraturen  är  sätt  som  förändringsledare  kan  bekämpa  förändringsmotstånd med 
genom att skapa förändringsbenägenhet (Self, 2007).  

Det  är  vidare  ett  faktum  att både de uppvisade  förändringsmotstånden ovan  identifierades bland 
hantverkare i organisationen. Vad detta kan bero på måste förstås diskuteras. Hantverkare upplevde 
att  kommunikationen  från  ledare  var  komplex och  svårförstådd  (avsnitt 6.1), och att  fördelningen 
mellan hantverkare och tjänstemän i grupparbetena hämmade deras deltagande (avsnitt 6.3). Detta 
anser jag kan ha lett till en avsaknad av tillräcklig information hos hantverkare, som i sin tur legat till 
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grund  för  skapande  av  deras  uppvisade  negativa  uppfattningar  till  projektet.  En  utveckling  som 
beskrivs som teoretiskt möjlig i teorin (Bovey & Hede, 2001). 

7.3.2 Tidsplanering 
Ledningens  förmåga  att  bedöma  hur  tidsplaneringen  skulle  påverka  olika  medarbetare  i 
organisationen visade sig dålig och som jag anser har bidragit starkt till att förändringsprojektet efter 
implementeringen  har  fått mindre  förtroende  hos  hantverkare.  Jag  anser  även  att  det  är  en  av 
orsakerna till att hantverkare uttryckte att de inte såg någon direkt vinst med att deltaga alls under 
projektets  steg  3  (avsnitt  6.1.2). När  projektet  bara  skulle  ta  en  halv  dag  i  anspråk  var  det  inget 
problem, men när projektet oavsiktligen tog en hel dag i anspråk för hantverkare upplevde de ingen 
vinst med att deltaga längre.  

Vad detta  leder  till  är  att ur hantverkares  synvinkel blir  projektet  ännu  ett  som  ”bara  runnit  ut  i 
sanden”,  likt  de  som  de  upplevde  har  gjorts  tidigare  i  organisationen.  Medarbetare  känner  då 
”automatiskt”  ett motstånd  när  nya  liknande  projekt  uppstår  i  framtiden  (Self,  2007),  något  som 
förstås inte ökar medarbetares uppfattning om organisationens förändringsbenägenhet. 

7.3.3 ”Viochdom”känsla och organisationskultur 
En  del  av  förändringsmotståndet  kan  säkerligen  också  härledas  till  kulturen  och  den  tidigare 
beskrivna ”Vi‐och‐dom”‐känslan som ligger djupt rotad i hantverkaryrket (avsnitt 5.2). ”Vi‐och‐dom”‐
känslan upplevs vara en spänning mellan hantverkare och tjänstemän som tillsammans med vad som 
beskrevs  i  förra  stycket  att  liknande  förändringsprojekt  historiskt  sett  runnit  ut  i  sanden,  kan  ha 
skapat en del negativa ”sjäv‐scheman” och pessimistiska attityder hos speciellt äldre hantverkare. En 
tjänsteman framhävde även att det är lite av en ”byggares attityd” att ”alltid göra som man alltid har 
gjort”  (avsnitt  6.2).  Vad  denna  obenägenhet  bland  äldre  hantverkare  att  förändras  kommer  från 
anser  jag är deras arbetsmiljö.  I  sitt yrke är det min uppfattning att de har en  relativt  låg grad av 
autonomi, det vill säga relativt låg grad av frihet när det gäller schemaläggningen av deras arbete, val 
av  verktyg  de  använder  och  rutiner  de  följer  (Weber  & Weber,  2001).  Något  som  förstärks  av 
tjänstemän då de beskriver hantverkarnas yrke (avsnitt 5.2). Speciellt även graden av delaktighet, det 
vill säga till vilken grad medarbetare känner att de kan påverka utförandet av sitt arbete (Weber & 
Weber, 2001), upplever jag är låg. Detta baserar jag på det hantverkare själva upplevdes (avsnitt 5.2), 
att  de  på  arbetsplatserna  inte  får möjligheten  att  sitta  ned  och  fundera  på  olika  idéer  utan  bara 
känner att arbetet ska gå framåt hela tiden (avsnitt 5.2). Båda dessa faktorer är påverkar människors 
långsiktiga förändringsbenägenhet. Denna långsiktiga förändringsbenägenhet är dock något som inte 
bara  kan  byggas  upp  under  implementeringen  av  en  förändringsprocess  och  heller  inget 
förändringsledare direkt kan göra något åt under en förändringsprocess. Men jag anser att genom att 
veta  vad  förändringsbenägenheten  grundar  sig  i  kan  förändringsledare  hantera  till  exempel 
kommunikationen annorlunda. Det diskuterades  tidigare att meddelandet  i en kommunikation  ska 
anpassa till publik och att ett bra sätt skulle vara att nyttja exempel från verkligheten (avsnitt 7.1.1). 
Denna  koppling  mellan  förändringen  och  verkligheten  anser  jag  kan  göras  enklare  ju  djupare 
förståelsen är om hur verkligheten och vardagen ser ut för medarbetare. Att veta vad som påverkar 
varför vissa medarbetare är mer öppna till förändring medan andra  inte är det, anser  jag bidrar till 
denna förståelse. 

Hantverkares  obenägenhet  att  vilja  förändras  ligger  inte  bara  inbakat  i  deras  yrke  utan  även  i 
organisationens  kultur.  Detta  tycker  jag  visar  sig  lite  i  ”Vi‐och‐dom”‐känslan  som  delar  upp 
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medarbetarna  i  två  ”läger”, där det ena  lägret med  tjänstemän  i  spetsen  visar  sig mer öppna  för 
förändringar medan det andra lägret med hantverkare hellre vill göra ”som man alltid har gjort”. För 
att  få bukt med denna  typ av uppdelning handlar därför om att  förändra kulturen, en uppgift som 
inte  löses över en natt eller ett  förändringsprojekt. Möjligtvis är det en sådan här uppdelning som 
Culture‐Excellence  förespråkare  framhäver  kan  uppstå  när  förändringar  ses  som  toppstyrda 
processer i organisationer (avsnitt 2.1.2). Att ”JM i mästarklass” var en toppstyrd förändringsprocess 
med VD och regionledningar som tydliga förändringsledare genom alla för stegen är det ingen tvekan 
om. Culture‐Excellence‐skolan framhäver att organisationers framgångar styrs av deras kultur och att 
förändringar därför inte kan vara planerade in i minsta detalj utan behöver vara mer flexibla och mer 
satsa på människors interaktion med varandra (avsnitt 2.1.2). Detta tycker jag att fallstudieföretaget 
lyckades göra under ”JM  i mästarklass”‐projektet, men att förändra en kultur kräver större krafttag 
och är något som  inte kan göras över en natt eller ett projekt bara. Just hur medarbetare upplevde 
interkationen  och  hur  den  hanterades  under  ”JM  i mästarklass”  beskrivs  därför  närmare  i  nästa 
avsnitt. 

7.4 Interaktion 
Interaktion är en ny  faktor,  som  inte  tidigare diskuterats  i den  teoretiska  referensramen,  som dök 
upp i min analys som kritisk. I avsnitt 7.4.1 och avsnitt 7.4.2 diskuteras denna med avseende på hur 
förändringsledare ska hantera denna faktor i förändringsprocesser.  

7.4.1 Gemensamma kontaktytor 
Hantverkare och tjänstemän uttryckte alla också att det var speciellt roligt och kul att träffa så många 
andra medarbetare under ”JM i mästarklass” (avsnitt 6.5). Tjänstemän uttryckte speciellt att sådana 
gemensamma kontaktytor som uppstod under ”JM i mästarklass” inte bara skapar engagemang och 
ger  inspiration, utan även hjälper medarbetare att  lära av varandra genom att få kommunicera och 
upprätthålla en bra dialog. Tjänstemän upplevde även specifikt att det ger en inspirationskick att veta 
att inte alla i organisationen tänker likadant. 

Detta  tolkar  jag  som en viktigt  faktor  i  framtiden  för att  skapa engagemang  för  förändringar, men 
även  för  att  skapa  en  förändringsbenägenhet  i  organisationen.  Genom  att  låta  medarbetare 
interagera med varandra inspirerar och lär de av varandra, vilket i sin tur anser jag är ett bra sätt att 
arbeta med att minska spänningen mellan hantverkare och tjänstemän som finns  idag (avsnitt 5.2). 
Jag  anser  att  det  hjälper  hantverkare  och  tjänstemän  att  förstå  varandras  arbetssituation  och 
varandras dagliga arbete, en  förståelse  som enligt hantverkare  i  fallstudien  inte  finns  (avsnitt 5.2). 
Dock  när  människor  interagerar  med  varandra  som  under  grupparbetena  i  steg  1  och  2  blir 
förändringsledares färdigheter att leda människor mycket viktigt. Målet för förändringsledare som till 
exempel i ”JM i mästarklass” är att få människor att känna sig både kompetenta och betydelsefull för 
att de ska känna att de vill vara med och delta i diskussionen. 

7.4.2 Att medarbetare känner sig betydelsefulla skapar engagemang 
Det framgick  i avsnitt 6.4 att under steg 1 och steg 2 genomfördes grupparbeten, där medarbetare 
fick diskutera olika frågor i grupper med mixade befattningar. Även om tanken var god med att skapa 
en  diskussion  över  befattningsgränserna,  upplevde  både  tjänstemän  och  hantverkare  att 
grupparbetena var anpassade för tjänstemän. Något som visade sig i missnöjet att flera hantverkare 
upplevde att det var för komplext och svårt att förstå språk och formuleringar samt att deras ovana 
att arbeta  i grupp gjorde att de  inte kom  till  tals så mycket som de hade velat. Hantverkare själva 
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påpekade också att de upplevde att tjänstemännen var för många i antalet, särskilt under steg 1, och 
att  de  därför  hade  det  svårt  att  diskutera  deras  frågeställningar.  Förutom  fördelningen  mellan 
hantverkare och tjänstemän, kom fördelningen medarbetare och chefer upp. Där påpekades det från 
tjänstemäns sida att när cheferna blev för många i gruppen hamnade diskussionen på en för komplex 
nivå. 

Vad som händer  i grupparbeten när människor blir tysta och  inte vågar, eller känner att de  inte får 
möjligheten, att uttrycka  sin åsikt är att diskussionen  lätt bli enkelspårig. De  som pratar mest och 
högst,  eller  är  flest  till  antalet  ibland,  tar  allt  utrymme  medan  de  som  är  ovana  och  inte  lika 
pådrivande sitter tysta. Förslagen från de grupparbeten under ”JM i mästarklass” upplevdes alla ligga 
mer  åt  tjänstemanna‐hållet  (avsnitt  6.3),  vilket  är  ett  tydligt  tecken  anser  jag  på  denna 
enkelspårighet. För ledare handlar det därför om att förstå vad det är som händer i ett grupparbete, 
som  ligger  till  grund  för  att  vissa  tar  allt  utrymme  i  ett  grupparbete  medan  andra  känner  sig 
överkörda. Organisationer, som påpekats  i tidigare avsnitt, handlar om relationer mellan människor 
och  i  relationer  känner  alla  människor  behov  av  att  känna  sig  betydelsefulla,  kompetenta  och 
omtyckta (Schutz, 1997).  

Alla dessa tre dimensioner beskriver människans självbild, och självbilden är viktig för att den styr hur 
människan  känner  inför  sig  själv  och  därmed  hur  den  agerar  gentemot  andra människor  (Schutz, 
1997). När människan känner att någon, några eller alla tre dimensionerna inte är i den grad som de 
själva vill att de ska vara uppstår en rädsla att  inte kunna hantera situationen. Denna rädsla skapar 
ett destruktivt beteende som hämmar kreativitet och engagemang på arbetsplatsen (Schutz, 1997). 
Något  som  tjänstemän  specifikt  framhävde hände  i dennes grupp när det blev  för många  chefer  i 
diskussionen. Hur människor  sedan  agerar  när  de  känner  att  självbilden  är  hotad  är  att  de  går  i 
försvarsställning  och  går  till  angrepp,  förlöjligar  eller  skuldbelägger.  Något  som  också  upplevdes 
hända  under  steg  3  under  ”JM  i mästarklass”  när  en  representant  från  en  regionledningen med 
mycket lågt förtroende skulle ge återkoppling på förändringsarbetet.  

När människor  inte känner sig betydelsefulla känner de sig ofta  ignorerade, när de  inte känner sig 
kompetenta känner de sig förödmjukade och när de inte känner sig omtyckta känner de sig avvisade. 
När grupparbete under ”JM i mästarklass” ur hantverkares perspektiv blev för komplexa uttryckte de 
en känsla av att det kändes som om tjänstemän talade ovanför deras huvud (avsnitt 6.1). Detta anser 
jag   mycket väl hänger  ihop med att hantverkare  inte upplevde sig kompetenta och därmed också 
upplevde  sig  förödmjukade.  Jag  anser  även  att när hantverkare upplevde  sig  som  för  få  i  antalet 
kände de att de  inte var  lika betydelsefulla som  tjänstemän och därmed upplevde de också att de 
blev  ignorerade. Något som  jag anser sig visade sig  i en kommentar från en hantverkare där denne 
beskrev att det upplevdes som att arbeta i motvind när ingen lyssnade på deras åsikter (avsnitt 6.3). 
Sambandet  mellan  människors  behov  av  att  känna  sig  betydelse  och  kompetenta  och 
motståndsbeteende  förstärks av att det också  finns ett positivt samband mellan ett set  irrationella 
idéer och motståndsbeteende. Dessa irrationella idéer anses vara bland annat behovet av gillande – 
att människor har ett behov av att gillas av andra människor som de känner är signifikanta i deras liv i 
(Bovey & Hede, 2001). En annan irrationell idé kan vara rädslan för att misslyckas, att människan har 
ett behov av att visa  sig kompetent och ha  talang  inom vissa områden  (Bovey & Hede, 2001).    Ju 
högre  frekvens  av  dessa  irrationella  idéer,  desto  högre  blir motståndsbeteendet  (Bovey &  Hede, 
2001).   
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Under ”JM i mästarklass” framhävdes vikten av att människor i organisationen faktiskt träffas, sitter 
ned och diskuterar över befattningsgränserna som man gjorde  i grupparbetena (avsnitt 6.5). Det är 
det ingen som argumenterar emot i denna rapport. En tjänsteman upplevde att steg 1 kändes nästan 
”magiskt” och flera medarbetare poängterade att det både var roligt och lärorikt att träffa så många 
andra medarbetare på  samma gång  som det gjordes  i både  steg 1,  steg 2 och  steg 3. Men när  så 
många  människor  träffas  på  en  och  samma  gång  som  det  görs  i  koncernövergripande 
förändringsprojekt blir det också viktigare att alla faktiskt känner att de kan vara med och engagera 
sig – att de känner sig betydelsefulla och kompetenta.  

För  att  kunna  leda  förändringar  effektivt  måste  högsta  ledningen  erkänna  att  de  inte  har  alla 
”svaren”,  vilket  i  sin  tur  skapar möjligheten  och  uppmanar  organisationens medlemmar  att  hitta 
gemensamma  kontaktytor  där  människor  integreras  på  alla  nivåer  och  där  diskussioner  om 
organisationens framtid kan föras (Graetz F. , 2000).  
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8. Slutsats och diskussion 
Syftet med detta kapitel är att presentera mina slutsatser för studien och diskutera kring dessa. 

I denna studie hade jag följande forskningssyfte: 

Att beskriva hur förändringsledare i organisationer ska hantera kritiska faktorer i 
förändringsprocesser för att säkerställa att förändringsprocesser når lyckade resultat 

Detta forskningssyfte bröt jag sedan ner till följande forskningsfrågor: 

1. Hur ska förändringsledare hantera kommunikation under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

2. Hur ska förändringsledare hantera engagemang under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

3. Hur ska förändringsledare hantera förändringsmotstånd under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

4. Hur ska förändringsledare hantera förändringsbenägenhet under implementeringen av en 
förändringsprocess för att säkerställa att processen når ett lyckat resultat? 

Ur  analysen  framkom  även  en  ny  faktor  som  inte  hade  diskuterats  som  en  kritisk  faktor  i  den 
teoretiska  referensramen.  Faktorn  beskrev  vikten  av  att  människor  interagerar  under 
förändringsprocesser och benämndes som ”Interaktion”.  

8.1 Slutsats om hur förändringsledare ska hantera kommunikation 
Förändringsledare ska hantera kommunikation under implementering av en förändring genom att se 
till att den är tydlig och trovärdig. 

8.1.1 Tydlig 
Med tydlig kommunikation menas att förändringsledare måste balansera både val av presentatör och 
innehåll  i meddelandet. Dessa två aspekter visade sig  i min fallstudie vara viktigast att beakta, dock 
förespråkar  teorin  att  även  timing  och  kommunikationskanal  ska  beaktas.  Det  är  viktigt  att 
kommunikationen  inte blir  för komplex utan anpassas efter publik så att medarbetare  längre ner  i 
organisationen förstår vad förändringsledaren försöker kommunicera. Uttrycket ”prata med bönder 
på bönders vis”  tycker  jag  speglar detta väl. Ett  sätt  för  förändringsledare att  skapa en  tydlighet  i 
kommunikationen  är  att  försöka  använda  exempel  ur  verkligheten,  något  som  medarbetare 
uppskattade att förändringsledare gjorde i fallstudien.  

8.1.2 Trovärdig 
När  det  gäller  trovärdigheten  medarbetare  har  för  den  som  kommunicerar  om  förändringen, 
presentatören, bör denna ha en hög trovärdighet bland organisationen medlemmar för att inte själv 
vara en källa  för  förändringsmotstånd bland medarbetare  som  i  fallstudien. Förändringsledare kan 
arbeta med att öka sitt förtroende genom att ha rik och frekvent kommunikation med medarbetarna, 
men  även  genom  att  hålla  medarbetare  ansvariga  för  delade  visioner.  Vidare  bör  den  som 
presenterar  informationen  inte vara en ny medarbetare  i organisationen, då nya medarbetare kan 
upplevas ha  låg  trovärdighet på  grund  av  att de  är nya och  inte  känner  till  verksamheten  så bra. 
Förändringsledare  i  fallstudien  visade  på  att målen med  förändringen  kan  göras mer  trovärdiga 
genom att de tydliggör och visar på att målen är realistiska och därför möjliga för organisationen att 
uppnå. 
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8.2 Slutsats om hur förändringsledare ska hantera engagemang 
Engagemang kan förändringsledare visa på genom att ha ett personligt ledarskap och se till att egna 
ord blir till handling. 

8.2.1 Personligt ledarskap 
Om  förändringsledaren  bara  ”informerar”  är  det  risk  att  medarbetare  tappar  engagemang  och 
känner att denne egentligen inte själv vill genomföra förändringen, en tendens som syntes under ”JM 
i mästarklass”. Det personliga engagemanget kan visas genom att förändringsledare nyttjar ett mer 
personligt ledarskap under förändringar utöver den mer ”vanliga” instrumentella ledarrollen att leda 
en  arbetsmiljö,  något medarbetare  i  fallstudien  upplevde  att  förändringsledare  inte  gjorde  under 
steg 3. Ett personligt ledarskap bygger på att förändringsledare inte bara visar sig som förebilder för 
förändringen utan även på personliga egenskaper. I teorin beskrivs dessa egenskaper som mod och 
förtroende  för andra  individer men även som  förmågor så som  förmåga att skapa strategisk vision 
och  förmågan  att  hantera  komplexitet  och  osäkerheter  (Caldwell,  2003).  Bland  medarbetare  i 
fallstudien beskrevs dessa egenskaper och förmågor som glöd, karisma och coaching. 

8.2.2 Omvandla egna ord till handling 
VD och koncernledning under implementeringen av ett förändringsprojekt kan omvandla egna ord till 
handling genom att själva vara med, vilket gjordes i det studerade förändringsprojektet i fallstudien. 
Det  visade  sig  även  finnas  vissa  synnergier  mellan  de  kritiska  faktorerna  engagemang  och 
kommunikation  i  fallstudien.  När  engagemanget  var  högt  från  förändringsledare  upplevdes  även 
kommunikationen tydlig och vice versa. Det framhävdes även att genom att just VD kommunicerade 
om  förändringen gav det en äkthet och  trovärdighet  för projektet. En  trovärdighet  som  skapar en 
trygghetskänsla  bland  medarbetare  som  är  viktigt  för  att  de  under  förändringar  ska  släppa 
förtroendet de har för de gamla beteendena och få eget engagemang och vilja att hitta och ta till sig 
nya. Men med  engagemang  kommer också  krav  från medarbetare  att  ledares ord  faktiskt blir  till 
handling. Därför är det också viktigt med bra återkoppling för att medarbetare ska känna att de är 
uppdaterade och att förändringsprocessen  inte bara rinner ut  i sanden. Just återkoppling var något 
som visade sig betydelsefullt i fallstudien. 

8.3  Slutsats  om  hur  förändringsledare  ska  hantera  förändringsmotstånd 
och förändringsbenägenhet 
Hur  förändringsledare  ska  hantera  förändringsmotstånd  och  förändringsbenägenhet  samt  hur 
förändringsmotstånd som ligger i kulturen ska hanteras har beskrivits i följande avsnitt. 

8.3.1 Bekämpa förändringsmotstånd genom att skapa förändringsbenägenhet 
Förändringsmotstånd ska hanteras genom att förändringsledare skapar förändringsbenägenhet (Self, 
2007).  I  fallstudien  visades  det  att  förändringsmotstånd  uppstod  när  förtroendet  var  lågt  för 
presentatören av kommunikation. Detta kan hanteras förstås genom att beakta valet av presentatör 
vilket diskuterats  i avsnitt 8.1.2, men även genom att presentatören  försöker skapa  förtroende  för 
förändringen och förtydliga att förändringen är rätt att göra. 

Det  visade  sig  även  i  fallstudien  att  tidsplaneringen  för  vilken  tid  på  dagen  som  en  viss 
förändringsaktivitet  skulle  äga  rum,  ledde  till motståndsbeteende bland medarbetare. Motståndet 
visade sig då medarbetare inte förstod varför de skulle vara med och förstod inte hur organisationen 
kunde avstanna all sin dagliga verksamhet för förändringsaktivitetet. Detta synliggör en annan viktig 
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uppgift  för  att  skapa  förändringsbenägenhet  bland  medarbetare,  att  tydliggöra  medarbetares 
individuella vinster med förändringen och därmed varför de ska deltaga under förändringsprocessen.  

8.3.2 Förändringsmotstånd och förändringsbenägenhet kan ligga i kulturen 
Analysen beskriver att en del förändringsmotstånd kan ligga i organisationers kultur och att förändra 
kulturen inte är något som förändringsledare och organisationer kan göra i bara ett projekt. För att få 
bukt på motståndet bör organisationer därför arbeta med att öka  förändringsbenägenheten bland 
medarbetarna,  vilket  kan  göras  genom  att  arbeta  med  feedback,  autonomi,  delaktighet  och 
målförtydligande  i den dagliga verksamheten (Weber & Weber, 2001). Varför  jag ändå väljer att ta 
upp det i denna studie, vars syfte är att beskriva hur förändringsledare ska hantera kritiska faktorer 
under implementeringsfasen av en förändringsprocess, är för att belysa att allt förändringsmotstånd 
kanske inte kan bekämpas under bara en förändringsprocess. 

8.4 Slutsats om hur förändringsledare ska hantera interaktion 
Förändringsledare  ska  försöka  att  skapa  gemensamma  kontaktytor under  förändringsprocesser då 
flera medarbetare  i fallstudien upplevde att dessa  inte bara ger  inspiration och skapar engagemang 
för förändringen men även ger medarbetare möjligheten att lära av varandra. Något som framträdde 
som tydligt att så hade skett under ”JM i mästarklass” men även något som medarbetare påpekade 
var viktigt inför framtida förändringsprojekt. När medarbetare samlas och interagerar med varandra, 
som  i  till exempel grupparbeten och andra  stora  sammankomster,  finns det  tre dimensioner – att 
människor känner sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta – vilka formar deras självbild och styr 
deras beteende gentemot andra. När människor känner en hotbild mot deras självbild kan de gå  i 
försvarsställning,  vilket  kan  visa  sig  i  angrepp,  skuldbeläggning  och  försök  att  förlöjliga  varandra. 
Något som inträffade i fallstudien. De två dimensionerna som blev mest framträdande i denna studie 
är människors behov av att känna  sig betydelsefulla och kompetenta, vilket  inte är  så konstigt då 
dessa också är de två som är mest logiska att ha en anknytning till människors arbetssituation. 

8.5 Sammanfattning av slutsatser 
Tabell  5 sammanfattar denna studies slutsatser. 

Tabell 4. Sammanfattning av slutsatser 

Kritisk faktor  Hantering av förändringsledare 
Kommunikation  Förändringsledare  ska  kommunicera  tydlig  genom  att  anpassa 

meddelande efter publik och välja trovärdiga presentatörer 
Engagemang  Förändringsledare ska visa på engagemang genom att ha ett personligt 

ledarskap och se till att egna ord blir till egen handling 
Förändringsmotstånd  och 
förändringsbenägenhet 

Förändringsledare  ska  bekämpa  motstånd  genom  att  skapa 
förtroende, tydliggöra att förändringen är rätt att göra och tydliggöra 
individuella vinster 

Interaktion  Förändringsledare  ska  se  till att  skapa gemensamma kontaktytor där 
medarbetare kan interagera 

8.6 Fortsatt forskning 
I  denna  studie  har  jag  fokuserat  på  fyra  kritiska  faktorer  under  implementeringsfasen  av  en 
förändringsprocess. Framtida forskning rekommenderar jag att ta in även faktorer från diagnos‐ och 
utvärderingsfasen  (avsnitt  2.4).  På  så  sätt  kan  en mer  komplett bild  av  hur  förändringsledare  ska 
hantera kritiska faktorer i en förändringsprocess beskrivas. 
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I  denna  studie  framkom  även  en  femte  kritisk  faktor,  interaktion,  som  jag  även  rekommenderar 
framtida forskning att fokusera på. Flera medarbetare  i fallstudien poängterade att denna faktor är 
viktig för framtiden och i denna studie har jag försökte koppla detta till människors gruppbeteende. 
Jag rekommenderar dock också att en mer djupgående  litteraturgenomgång görs med avseende på 
just hur förändringsledare ska hantera denna faktor i en förändringsprocess. 

För att förstå förändringsprocesser och hur de ska hanteras av förändringsledare för att nå lyckades 
resultat  står  det  fast  att  jag  tror  på mer  forskning  kring  kritiska  faktorer  än  på  framtagandet  av 
”framgångsmodeller”. En bild som också delas av andra  forskare  (Saka, 2003). Kritiska  faktorer kan 
bättre  beskriva  vad  som  händer  i  förändringsprocesser  och  hur  dessa  ska  ledas  än  ”färdiga 
paketmodeller” (Saka, 2003).  
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1. Presentation 

Jag  heter  Erik  Börjesson  och  gör  examensarbete  för  Personalavdelning  på  JM  AB.  Jag  har  läst 
utbildningen  Industriell  ekonomi  med  inriktning  mot  organisationsutveckling  på  Luleå  tekniska 
universitet. 

Examensarbetet  handlar  om  hur  JM  genomför  stora,  organisationsövergripande  förändringar,  där 
förändringsprojektet ”JM i mästarklass” är ett sådant exempel. Själva syftet med mitt arbete är att ge 
de  som  leder  förändringar  på  JM  en  större  förståelse  för  hur  de  ska  kunna  leda  förändringar  i 
framtiden, baserat på bland annat  intervjuer med olika medarbetare  i organisationen. Där kommer 
du, och denna intervju in i bilden, och det är själva anledningen till varför du och jag sitter här just nu. 

Jag kommer  i  intervjun att enbart ställa frågor som rör din upplevelse av ”JM  i mästarklass”. Under 
tiden kommer jag att anteckna saker i mitt block som jag gärna vill att du och jag ska prata lite mer 
om efter att jag ställt klart mina förberedda frågor. Jag hade därför inte tänkt anteckna alla dina svar, 
det är både knepigt och  tar  tid. Tid som  jag hellre vill  lägga på att diskutera ”JM  i mästarklass” så 
mycket som möjligt med dig.  

Är det därför ok  för dig om  jag spelar  in detta samtal?  Jag kommer endast att använda det  för att 
komma ihåg vad som sades under intervjun, ingen annan än jag kommer att ha tillgång till eller nyttja 
det  inspelade materialet. Om du  inte har någon fråga nu så här direkt så tycker jag att vi kör  igång, 
låter det bra?  

Det kommer att finnas tid för dig att ställa frågor framemot slutet på intervjun, men om det är något 
som känns oklart under själva intervjun får du självklart be mig att förtydliga till exempel frågan eller 
vad det är jag menar med vissa ord. 

Kommer  du  ihåg  vad  ”JM  i  Mästarklass”  handlade  om,  vilka  olika  steg  och  aktiviteter  som 
genomfördes eller vill du att jag kort ska beskriva projektet? 

 

Kort beskrivning av ”JM i mästarklass”: 

”JM  i mästarklass”  var  ett organisationsövergripande  förändringsprojekt  på  JM AB  som  inleddes  i 
Skövde  i  september  förra  året.  Då  träffades  cirka  250  anställda  som  skulle  representera  hela 
koncernen och hade diskussioner och gruppövningar. Det togs även fram 4 stycken större aktiviteter 
som koncernledningen skulle arbeta med. Detta benämns som steg 1.  

I nästa steg, steg 2, skedde det lokala arbetsplatsträffar där alla i organisationen skulle ges tillfälle att 
få vara delaktiga i diskussionerna. Där togs det fram förslag till olika aktiviteter som det skulle arbetas 
med regionalt.  

Slutligen  avslutades  projektet  med  steg  3,  de  regionala  konferenserna,  som  var  nu  i  slutet  på 
september  2007.  Då  gav  regionledningen  återkoppling  på  hur  arbetet  gått med  olika  aktiviteter 
regionalt  och  VD  Johan  Skoglund  pratade  några  ord  om  de  4  större  aktiviteter  som  togs  fram  i 
Skövde. En konsult, Erik Herngren, pratade även om den framtida bostadssituationen. 
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2. ”Fri berättelse” ‐  Intervjufrågor 

Steg 1 

Informationen 

1. Hur upplevde du informationen av VD Johan Skoglund? 
2. Upplevde  du  att  Johan  Skoglund  tydlig  förklarade  varför  JM  behövde  genomföra  Skövde‐

konferensen? 
3. Upplevde du att det  tydlig  förklarades hur du  i ditt arbete kunde ”tjäna på” att  förstå och 

arbeta enligt de olika kärnvärdena? 
4. Vilket var syftet med hela Skövde‐konferensen? 
5. Upplevde  du  att  informationen  engagerade  och  inspirerade  dig  till  att  vilja  vara  delaktig 

under de två dagarna som Skövde‐konferensen pågick? 

Grupparbeten 

6. Hur upplevde du ledningen av grupparbetet från den som höll i mötet? 
7. Upplevde du att de som höll i grupparbetet själva var delaktiga i diskussionerna? 
8. Hur  upplevde  du  engagemanget  för  frågorna  som  diskuterades,  från  den  som  höll  i 

grupparbetet? 
9. Hur avgörande var rollen som den som höll i grupparbetet hade, för ditt engagemang och din 

delaktighet i diskussionerna? 
10. Hur upplevde du engagemanget för frågorna som diskuterades, från de andra medarbetarna 

som var med på grupparbetet? 
11. Hur upplevde du delaktigheten under grupparbetet från de andra medarbetarna? 
12. Hur upplevde du ditt eget engagemang? 
13. Hur upplevde du din egen delaktighet? 
14. Var  grupparbetet  ett  bra  forum  för  att  diskutera  JM:s  kärnvärden  och  ta  fram  förslag  på 

aktiviteter? 
15. Hur upplevde du tidsplaneringen för grupparbetet? 
16. Hur upplevde du dokumentationen av det som sades och gjordes under grupparbetet? 
17. Kände du dig delaktig i framtagandet av de olika aktiviteter som togs fram? 

Reflektioner 

18. Efter  Skövde‐konferensen,  förstod  du  hur  det  som  diskuterats  hade  för  koppling  till  ditt 
dagliga arbete? 

19. Vad känner du att du fick ut av informationen av VD Johan Skoglund? 
20. Vad känner du att du fick ut av grupparbetet? 
21. Finns det något som hade kunnat göra dig mer engagerad under konferensen? 
22. Finns det något som hade kunnat göra dig mer delaktig under konferensen? 

Steg 2  

Information 

23. Hur upplevde du informationen av din regionschef? 
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24. Upplevde  du  att  regionchefen  tydlig  förklarade  varför  JM  behövde  genomföra 
arbetsplatsträffen? 

25. Upplevde du att regionchefen tydlig förklarade hur du i ditt dagliga arbete kunde ”tjäna på” 
att förstå och arbeta enligt de olika kärnvärdena? 

26. Vilket var syftet med arbetsplatsträffen? 
27. Upplevde  du  att  informationen  engagerade  och  inspirerade  dig  till  att  vilja  vara  delaktig 

under hela träffen? 

Grupparbetet 

28. Hur upplevde du ledningen av grupparbetet från den som höll i mötet? 
29. Upplevde du att de som höll i grupparbetet själva var delaktiga i diskussionerna? 
30. Hur  upplevde  du  engagemanget  för  frågorna  som  diskuterades,  från  den  som  höll  i 

grupparbetet? 
31. Hur avgörande var rollen som den som höll i grupparbetet hade, för ditt engagemang och din 

delaktighet i diskussionerna? 
32. Hur upplevde du engagemanget för frågorna som diskuterades, från de andra medarbetarna 

som var med på grupparbetet? 
33. Hur upplevde du delaktigheten under grupparbetet från de andra medarbetarna? 
34. Hur upplevde du ditt eget engagemang? 
35. Hur upplevde du din egen delaktighet? 
36. Var  gruppmöte  ett  bra  forum  för  att  diskutera  JM:s  kärnvärden  och  ta  fram  förslag  på 

aktiviteter? 
37. Hur upplevde du tidsplaneringen för grupparbetet? 
38. Hur upplevde du dokumentationen av det som sades och gjordes under grupparbetet? 
39. Kände du dig delaktig i framtagandet av de olika regionala aktiviteterna som togs fram? 

Reflektioner 

40. Efter arbetsplatsträffen, förstod du hur det som diskuterats hade för koppling till ditt dagliga 
arbete? 

41. Vad känner du att du fick ut av informationen av din regionchef? 
42. Vad känner du att du fick ut av grupparbetet? 
43. Finns det något som hade kunnat göra dig mer engagerad under träffen? 
44. Finns det något som hade kunnat göra dig mer delaktig under träffen? 

Steg 3. 

Regionala mötet 

45. Hur upplevde du mötet? 
46. Upplevde du att regionchefen tydlig förklarade varför JM behövde genomföra det regionala 

mötet? 
47. Vilket var syftet med det regionala mötet? 
48. Upplevde du att regionchefen engagerade och inspirerade dig till att vilja vara delaktig under 

mötet? 
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49. Hur upplevde du återkopplingen som din regionchef gjorde av de olika aktiviteter som togs 
fram i under arbetsplatsträffarna? 

50. Upplevde du att  regionledningen hade beslutat och valt ut aktiviteter  som överensstämde 
med vad som diskuterades under din arbetsplatsträff? 

Återkopplingen av VD Johan Skoglund 

51. Hur upplevde du återkopplingen som VD Johan Skoglund gjorde av de fyra olika aktiviteterna 
som togs fram i Skövde? 

52. Var det tydligt hur arbetet hade gått med de olika aktiviteterna? 

Reflektioner 

53. Upplevde  du  att  VD  Johan  Skoglund  och  andra  talare  motiverade,  engagerade  och 
inspirerade dig till agera enligt JM:s kärnvärden i ditt dagliga arbete?  

Generellt om ”JM i mästarklass” 

54. Upplever du att ”JM  i Mästarklass” (de olika aktiviteter som du var delaktig  i) har påverkat 
dig och ditt sätt att genomföra ditt dagliga arbete? 

55. Om du skulle få välja ut minst en (1) händelse/träff/möte under hela ”JM i mästarklass” som 
påverkat dig mest, vad skulle du välja då och varför? Du får naturligtvis välja fler. 

56. Hur väl stämmer JM:s kärnvärden (kvalitet, pålitlighet, långsiktighet, engagemang, lyhördhet 
och stilkänsla) in på din bild av JM? 

3. Precisering och kontroll 

Under  intervju gjorde  jag en del markeringar  i mitt block som  jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till. 
Det är några saker som jag inte förstod eller som jag gärna vill att du förtydligar. 

Jag undrar om du kan förtydliga vad du menar… Använd gärna exempel. 

4. Information 

Detta  examensarbete  handlar  lite mer  detaljerat  om  att  identifiera  olika  framgångsfaktorer  i  ett 
förändringsprojekt. De flesta projekt genomförs  i olika steg, där olika faktorer är viktiga  i olika steg. 
Därför  kan man  även  benämna  förändringsprojekt  som  förändringsprocesser.  Framgångsfaktorer 
anses vara kritiska faktorer som avgör om en förändringsprocess ska lyckas eller ej, det vill säga om 
de ska nå de uppställda mål som finns för processen. 

Genom  att  identifiera  vilka dessa  framgångsfaktorer  kan  vara och hur  dessa  kan  skapa  ett  bättre 
förändringsledarskap för JM, anser  jag att JM kan skapa ett effektivare förändringsarbete. Detta vill 
jag göra genom att studera forskning inom området för förändringsarbete men även genom en serie 
intervjuer med olika medarbetare på JM AB. 

Är det något som du funderar över med mitt examensarbete eller vad din intervju ska bidra till? 

Har du några andra funderingar innan jag avslutar? 
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5. Avslutning 

Man  kan  säga  att  jag  först  försöker  skaffa  mig  en  idealisk  bild  förändringsprocessen, 
framgångsfaktorer och  förändringsledarskapet och sedan  intervjua medarbetare  i  JM  för att se om 
denna ”idealiska bild” stämmer överens med verkligheten. 

Därför är ditt bidrag genom denna intervju mycket tacksamt för utan din hjälp kommer jag aldrig att 
kunna få en riktigt bra bild av hur det egentligen fungerar. Tack! 

Finns det möjlighet för mig att återkomma till dig om  jag har några fler funderingar eller om det är 
något som är oklart? 

 

 

 

   



66 | S i d a  

   

Bilaga 2. Intervjumodell 
Intervjumodellen  som  användes heter  ”trattmodellen”  (Kylén,  1994), och  är upplagd  efter  6 olika 
steg: 

1. Öppning 
2. Fri berättelse 
3. Precisering 
4. Kontroll 
5. Information 
6. Avslutning 

(Kylén, 1994) 

1. Öppning 

I öppningen ska forskaren presentera sig själv och kort syftet med intervjun (Kylén, 1994). Samtidigt 
ska denne även presentera en intervjuguide och talar om hur lång tid intervjun tar och hur forskaren 
kommer att föra anteckningar under intervjun (Kylén, 1994). Detta gjordes under varje intervju, dock 
skiljde  sig  presentationen  lite  åt  beroende  på  resondentens  kunskaper  om  ämnet  och 
förändringsprojektet i fokus för frågorna. Att presentationen skiljde sig åt gjorde ingenting då det är 
en  av  fördelarna med  att  göra  semi‐strukturerade  intervjuer  istället  för  strukturerade  (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2003). 

2. Fri berättelse 

Under den fria berättelsen ska forskaren börja med att ställa en inledande fråga för att resondenten 
ska  börja  berätta.  Därefter  ska  forskaren  mestadels  sitta  tyst  och  eventuellt  anteckna.  För  att 
stimulera respondenten att prata vidare kan olika fokuseringsord användas. Det  innebär  i praktiken 
att  forskaren  upprepar  en  eller  ett  par  ord  som  respondenten  precis  sagt  för  att  få  denne  att 
fortsätta att utveckla sina  resonemang. När både  forskaren och  respondenten är nöjda är den  fria 
berättelsen över. (Kylén, 1994) 

Här  skiljde  sig min  intervjuguide åt  från vad  som  rekommenderades av Kylén  (1994).  Jag hade en 
serie frågor som ställdes, vilket  inte gjorde denna del så ”fri” som den borde ha varit. Den var mer 
”semi‐strukturerad”  där  olika  följdfrågor  ställdes  beroende  på  vad  respondenten  berättade. Dock 
nyttjades fokuseringsord frekvent för att få respondenten att fullfölja sina berättelser och exempel. 

3. Preciseringen 

Efter den  fria berättelsen  följer preciseringen, och denna del har  som  syfte  att  följa upp det  som 
sagts  under  den  fria  berättelsen  genom  att  forskaren  ber  respondenten  att  göra mer  konkreta 
exempel och beskrivningar på det  som  sagts under den  fria berättelsen. På det  sättet  kan  svaren 
göras mer fullständiga och tydliga. (Kylén, 1994) 

I min studie blev det sällan så att jag bad om ännu mer precisering än vad som redan angivits i den 
fria berättelsen, dock förekom det att jag gjorde så någon enstaka gång. Däremot blev det så att jag 
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under den fria berättelsen direkt frågade när det blev aktuellt om respondenten kunde tydliggöra sitt 
exempel. 

4. Kontroll 

När preciseringen är avklarad följer kontroll, och då går forskaren ännu djupare i intervjun genom att 
eventuellt  begära  ännu  mer  konkretare  eller  färskare  exempel.  Det  kan  även  vara  så  att 
respondenten har gett motstridiga uppgifter i intervjun och då kan dessa uppgifter testas här genom 
att  ställas mot varandra. Om  forskaren vet att en annan  respondent gett helt andra uppgifter kan 
dessa också testas här genom att avsiktligen ställa ledande frågor. (Kylén, 1994) 

Det blev  även  så  att  jag  sällan nyttjade  kontroll,  utan  som  sagts under  preciseringen  bad  jag om 
förtydligande direkt när det blev  aktuellt under den  fria berättelsen. Dock  ställde  jag  vid  flertalet 
tillfällen direkt ledanade frågor för att testa motstridiga uppgifter som andra respondenter givit. 

5. Information 

Det nästsista steget i modellen heter information. Här ger forskaren respondenten mer information 
om  själva  studien och  ger  respondenten möjligheten  att  ställa  frågor  (Kylén, 1994). Detta  skedde 
även i denna studie, där jag gav mer information om förändringsledarskap och förändringsprocesser. 
Vid  ett  fåtal  intervjuer  förtydligade  respondenterna  sina  svar  då  de  visste mer  om  vad  jag  ville 
undersöka. 

6. Avslutning 

Under avslutningen tackar forskaren för att respondentens insats och ger en kort beskrivning av vad 
som kommer att hända  i studien efter  intervjun (Kylén, 1994). Forskaren frågar även om denne får 
återkomma med frågor om någon information skulle saknas (Kylén, 1994). Detta gjordes även under 
mina intervjuer. 
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Bilaga 3. Val av respondenter 
Efter samråd med  fallstudieföretaget om medarbetares möjligheter att vara med på  intervjuer och 
hur många intervjuer som de ansåg att jag skulle kunna hinna inom studiens omfattning bestämdes 
det att 20 intervjuer skulle genomföras. Dock efter en noggrannare granskning av min tidsplanering 
fann  jag möjligheten  att  intervjua  två  stycken  till.  Då  jag  ansåg  att  ju  fler  respondenter  jag  kan 
intervjua, desto större chans att göra en bättre  studie av  fenomenet, gjorde  jag därför 22  stycken 
intervjuer totalt. 

Urvalet  av  respondenter  var  ett  bedömningsurval,  där  jag  som  forskare  tillsammans  med 
fallstudieföretaget  bedömde  vilka  respondenter  som  bäst  kunde  hjälpa  mig  att  besvara  mitt 
forskningssyfte. Detta är en av flera urvalsmetoder som beskriver ett icke‐sanolikhetsurval (Saunders, 
Lewis, & Thornhill, 2003). Detta är en vanlig urvalsmetod för att hitta respondenter (fall) som anses 
synnerligen  informativa  (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2003).  Det  finns  även  flera  olika  typer  av 
bedömningsurval,  bland  annat  maximal  variation  (Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2003).  Maximal 
variation ger forskaren möjlighet att samla  in data, beskriva och förklara olika nyckeltema som kan 
observeras  (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003). Då en studie är kvalitativ och har  få respondenter 
kan  det  ses  som  en  motsägelse  att  nyttja  denna  metod  då  respondenter  kan  svara  helt  olika 
(Saunders,  Lewis,  &  Thornhill,  2003),  och  därmed  göra  det  svårare  att  hitta  och  beskriva  några 
nyckeltema. Dock  finns det  forskare  som anser att det  faktiskt är en  styrka  istället  för en  svaghet 
eftersom  om mönster  framgår  är  de  av  särskilt  högt  värde  och  särskilt  troliga  att  representera 
nyckelteman (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003).  

Jag har nyttjat typen maximal variation  i denna studie och nyckeltema har varit de kritiska faktorer 
och hur de hanterats av förändringsledare som har  identifierats och beskrivits  i kapitel 4. Företaget 
har  cirka  2200 medarbetare  i  Sverige  (avsnitt  5.1)  och  i  förhållande  till  detta  representerar  22 
respondenter  endast  1  %  av  alla  medarbetare.  Det  har  därför  varit,  i  jämförelsen  med  alla 
medarbetare,  få som  jag har  intervjuat men  trots detta anser  jag att  jag har  lyckats beskriva mina 
nyckeltema  och  hittat  tydliga  mönster.  Den  maximala  varitionen  skulle  nås  främst  bland 
medarbetares yrkeskategorier, det vill säga variation mellan olika nivåer i organisationen. Det skulle 
även  finnas  en  fördelning  mellan  vilka  som  deltog  och  inte  under  steg  1  samt  vilken 
regionstillhörighet medarbetarna hade.  

Anledningen till att det skulle finnas variation bland yrkeskategorierna var för att fånga in åsikter från 
så många  olika  yrkeskategorier  som möjligt.  Vilka  yrkeskategorier  som  var  representerade  bland 
respondenterna samt hur många ur varje kategori som  intervjuades presenteras  i  figur 8. Som det 
kan utläsas av  figur 8 blev variationen mellan olika yrkeskategorier väldigt stor, vilket var som sagt 
vad jag ville ha.   

Samtidigt  skulle det också vara en  jämn  fördelning mellan vilka medarbetare  som hade varit med 
under steg 1 och inte. Detta eftersom det var uppstarten på själva projektet och särskilt påkostat då 
medarbetare fick åka  iväg  ifrån deras arbetsort och samlas  i Skövde där konferensen genomfördes. 
Vidare var det    inte alla medarbetare  som var  inbjudna att deltaga och därmed heller  inte deltog 
under detta steg, utan ett representativt urval av från alla yrkeskategorier närvarade. 
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Figur 5. Fördelning av yrkeskategorier på respondenter  

Att få åka iväg och uppleva det som hände i Skövde samt att få bli ”uttagen” antog jag i samråd med 
fallstudieföretaget borde ha upplevts särskilt positivt bland respondenterna jämfört med steg 2 och 
3, och därför borde fördelningen mellan respondenter också ha tagit hänsyn till vilka som deltog och 
inte under steg 1. Om inte fördelningen hade tagits hänsyn till så hade det kunnat bli ett stort urval 
av respondenter som hade varit bland de ”uttagna”, vilket därmed hade kunnat visa på ett orättvist 
positivt utfall. Därför spelade denna  fördelning bara roll om det hade blivit  för många respondeter 
som hade varit med under steg 1, dock kan det utläsas av figur 9 att så blev inte fallet. 

 

Figur 6. Fördelning av hur många respondenter som deltog och inte under steg 1 i "JM i mästarklass" 

Likt att viss  fördelning eftersträvades  i deltagandet under  steg 1,  skulle även  regionstillhörigheten 
fördelas.  Denna  skulle  dock  fördelas  så  jämt  som  möjligt.  Detta  eftersom  steg  2  genomfördes 
regionalt och under förändringsprocessen varierade den i sitt utförande mycket beroende på region. 

Fördelning av yrkeskategorier på 
respondenter

Arbetschef (2 st)

Arbetsledare (2 st)

Hantverkare (3 st)

Lagbas (3 st)

Stabspersonal (2 st)

Produktionsledare (1 st)

Regionchef (1 st)

Platschef (3 st)

Personalman (2 st)

Projektledare (2 st)

Säljare (1 st)

Fördelning av respondenters 
deltagande under steg 1

Deltog (7 st)

Deltog inte (15 st)
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Istället  för  att  följa  regionsuppdelningen  som  fallstudieföretaget  har  idag  valde  jag  i  samråd med 
fallstudieföretaget att  se hela Stockholm  som en  region,  trots att det  i praktiken  inte är  så. Detta 
eftersom  fallstudieföretaget  idag har 26 stycken regioner, vilket skulle gjort det omöjligt att  få alla 
regioner  representerade  bland  22  stycken  respondenter.  Fördelningen  beroende  på  region  bland 
respondenterna presenteras i figur 10. 

 

Figur 7. Fördelning bland respondenter beroende på regionstillhörighet 

Som det kan utläsas av figur 10 blev det flest medarbetare från Stockholm‐regionen. Dock anser jag 
att det inte spelar någon roll då en hyfsad fördelning ändå uppnåddes. 

Fallstudieföretaget  gav  mig  en  lista  på  20  medarbetare,  varav  10  stycken  hade  deltagit  under 
förändringsprojektets  steg 1. Bedömningen om  vilka  som  skulle  vara med på  listan eller ej gjorde 
fallstudieföretaget  själva  beroende  variationen  presenterad  i  figur  7  och  på  hur  väl  de  ansåg  att 
medarbetare kunde bidra till min studie. Därefter kontaktade jag dessa och bokade in intervjutider.  

Där medarbetare  inte ville eller hade möjligheten att deltaga fick  jag själv enligt eget tycke välja ut 
ersättare. Detta gjordes i första hand genom att de medarbetare som inte kunde deltaga i min studie 
gav mig namnet på en kollega  som de  trodde kunde  ställa upp.  I de  fall där någon ersättare  inte 
kunde ges nyttjade jag intranetets personalsystem och hittade ersättare ur samma yrkeskategori och 
region.  Från  personalsystemet  gjorde  jag  egen  bedömning  på  2  respondenter.  På  plats  på  olika 
byggen i Stockholm och Uppsala gjorde jag även egen bedömning att intervjua 2 extra respondenter. 

Detta resulterade i 22 stycken intervjuer, där 3 stycken gjordes per telefon. Av dessa 3 respondenter 
som  intervjuades per  telefon valdes 1  respondent på egen bedömning medan de andra 2 namnen 
gavs  till mig  på  den  ursprungliga  listan  från  fallstudieföretaget. Att  intervjuer  gjordes  per  telefon 
istället för ansikte‐mot‐ansikte berodde på svårigheter att träffa respondenterna på grund av att de 
var belägna på en annan ort. Detta gällde  respondenter  i Lund, men  som det kan utläsas  i  figur 7 
intervjuade  jag  totalt  8  stycken  i  Lund.  Det  berodde  på  att  jag  först  gjorde  3  stycken 
telefonintervjuer, innan det blev möjligt för mig att kunna åka till Lund personligen. Fördelarna med 
att personligen göra ansikte‐mot‐ansikte  intervju gentemot att göra per  telefon  tyckte  jag  inte var 
tillräcklig  orsak  för  att  jag  skulle  göra  om  de  intervjuer  jag  redan  gjort  per  telefon,  vilket  är 
anledningen till att  jag behöll materialet från de 3  intervjuerna per telefon och gjorde resterande 5 
intervjuerna via ansikte‐mot‐ansikte.  

Fördelning bland respondenter 
beroende på regionstillhörighet

Stockholm (10 st)

Öst (Uppsala, 4 st)

Syd (Lund, 8 st)
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Bland dessa 5 intervjuer ansikte‐mot‐ansikte var 3 inplanerade i förväg, medan 2 planerades in under 
min  vistelse  där  genom  andra  respondenters  rekommendationer.  Av  de  2  intervjuerna  som 
planerades in under min vistelse i Lund var det 1 som gjordes på egen bedömning av mig. Att jag själv 
fick göra bedömningsval av totalt 6 stycken respondenter samt att 4 stycken respondenter valdes ”på 
plats” i Lund och på byggen i Stockholm och Uppsala diskuteras i avsnitt 3.9.2 och 3.9.3. 
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Bilaga 4. Datasammanställning och analysmetod 
Alla  respondenter  delades  även  in  i  tre  större  grupperingar,  detta  för  att  jag  skulle  kunna  göra 
generaliseringar.  Som  det  kan  ses  i  figur  5  gjorde  jag  intervjuer  med  väldigt  många  olika 
yrkeskategorier för att få en så stor variation som möjligt bland mina respondenter. Denna variation 
var  ju  också  som  sagt  vad  jag  ville  komma  åt, men  för  att  det  skulle  vara möjligt  att  analysera 
resultatet och dra generella slutsatser om hanteringen kring olika faktorer, behövde jag dela  in de  i 
större grupperingar för att få fler respondenter i varje ”grupp”. Denna uppdelning var även baserad 
på  hur medarbetarna  i  fallstudieföretaget  generellt  är  uppdelade,  det  vill  säga  i  hantverkare  och 
tjänstemän (avsnitt 5.2). ”Tjänstemän” var medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Stockholm 
och på de  regionala huvudkontoren  runt om  i  landet, medan  ”hantverkare” var de  som är ute på 
byggena. Det är dock bara en grov generalisering, då det  i praktiken också finns tjänstemän ute på 
byggena. Se hur de olika yrkeskategorierna fördelades i de två grupperna i tabell 2 och figur 11. 

Tabell 5. Uppdelning av yrkeskategorier i två större grupperingar 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figur 8. Gruppering av yrkeskategorier 

I figur 11 visar jag överskådligt hur många respondenter det blev i varje grupp. Som det kan utläsas 
representerar  tjänstemännen de  flesta  respondenterna vilket  således har gjort att den mesta data 
har  kommit  från  denna  gruppering.  Uppdelningen  blev  väldigt  ojämn  på  grund  av  hur  valet  av 
respondenter gjordes då fallstudieföretaget från början gav mig namn på ett antal personer som var 
lämpliga respondenter och där jag själv fick komplettera bortfall genom egna bedömningar om vilka 
jag skulle välja (avsnitt 3.6). Vidare, när alla respondenters åsikter var samlade kunde jag överskådligt 
sätta  in punkterna under olika  rubriker, kategorier,  som presenteras  i kapitel 6. Varje kategori har 
som syfte att beskriva en särskild kritisk faktor och hur den hanterades av förändringsledare under 
”JM  i mästarklass”. Därefter  jämförde  jag dessa kategorier med vilka kritiska faktorer som  jag hade 
valt att studera från  litteraturen (tabell 3 och tabell 4) och hur förändringsledare ska hantera dessa 
för att se hur förändringsledare i praktiken hanterade de under ”JM i mästarklass”. 

 

Hantverkare  Tjänstemän 
Hantverkare (3 st)  Arbetschef (2 st) 
Lagbas (3 st)  Platschef (3 st) 
  Arbetsledare (2 st) 
  Projektledare (2 st) 
  Produktionsledare (1 st) 
  Säljare (1 st) 
  Stabspersonal (2 st) 
  Regionchef (1 st) 
  Personalman (2 st) 

Gruppering av 
yrkeskategorier

Hantverkare 
(6 st)

Tjänstemän 
(16 st)


