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SAMMANFATTNING 

Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att 

leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring 

och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta 

chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. Att leda som 

chef vid förändringsarbete handlar därav mycket om att informera och skapa delaktighet. 

Många problem som har identifierats inom den offentliga sektorn under de senaste åren har 

kunnat kopplas ihop med brist på eller bristande ledarskap. Arbetssituationer i obalans, där krav 

som ställs inte stämmer överens med de resurser som tillhandahålls beskrivs vara en verklighet 

för många chefer, speciellt inom vårdande verksamheter.  

Ledarskapets villkor påverkas av ständiga förändringar, som leder till höga krav, som leder till 

att ledaren behöver hantera både kris, kaos och omställning. Därav har syftet med denna studie 

varit att undersöka chefers upplevelse av villkor för ledarskap vid vid förändringar och 

omställningar inom verksamheten. Forskningsfrågorna i denna studie har ämnat undersöka 

vilket ansvar ledaren upplever vid förändring och omställning, vilka krav ledaren upplever vid 

förändring och omställning samt vilka möjligheter och hinder ledaren upplever vid förändring 

och omställning i verksamheten. 

Uppsatsen har genomförts med en kvalitativ metod då syftet med studien var att komma åt 

deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter av villkor för deras ledarskap vid förändring. 

Insamling av empiri har utförts genom både semistrukturerade intervjuer av enhetschefer inom 

vård- och omsorg samt deltagande observation.  Krav, stöd- och kontrollmodellen samt teorier 

om det transformativa ledarskapet har fungerat som inledande inspiration i studien, vidare har 

dessa tillsammans med teorier om förändringar och ledarskapets villkor använts vid analys och 

tolkning av empirin. Resultatet visade att de villkor som ledare har för att hantera, leda och 

genomföra förändringar idag är otillräckliga, då viktiga delar saknas. Dessa är information, 

delaktighet och tid, vilka är direkt kopplade till ledarens villkor för att kunna genomföra 

förändringar. I Studien framgick att deltagarna själva skapar ett nätverk med både kunskap, 

information och erfarenhet som då kan hjälpa dem i omskapandet av deras villkor för att kunna 

genomföra förändringar. 

Nyckelord: Villkor, förändring, omställning, motstånd, ledare, chef och delaktighet. 



 
 

ABSTRACT 

The specific conditions of health care entail three important factors that leadership must handle; 

to lead in complexity, lead other leaders from different professions and lead to and for change 

and improvement. Change can lead to anxiety and resistance in workplaces therefore the 

manager`s role often results in dealing with both concerns and resistance that may arise in the 

event of change. Leading as a manager in reform work is therefore largely about informing and 

creating participation. Many problems that have been identified in the public sector in recent 

years have been linked to an absence of, or deficient leadership. Work imbalances where 

demands made are not consistent with the resources provided are described as a reality for many 

managers, especially in caring activities.  

Leadership conditions are influenced by constant changes, that lead to high demands, which 

require the leader to manage both crisis, chaos and conversion. Hence, the purpose of this study 

has been to investigate managers' experience of conditions for leadership in the event of reform 

and readjustments in operations. The research questions in this study have been intended to 

investigate which responsibility the leader experiences in the event of reform and 

readjustments, which requirements the leader experiences in the event of reform and 

readjustments, and what opportunities and obstacles the leader experiences in the event of 

reform and readjustments in the workplace.   

The essay has been carried out with a qualitative method as the purpose of the study was to 

access the participants' own experiences of conditions for leadership in the event of reform. The 

collection of empirical data has been carried out through both semi-structured interviews of unit 

managers within health care and participatory observation. Requirements, the support and 

control model as well as theories of the transformative leadership have served as initial 

inspiration in the study, and these, together with the theories of change and the conditions of 

leadership, have been used in the analysis and interpretation of the empirical data. The results 

indicated that the conditions that leaders must manage, lead and implement changes today are 

insufficient because important aspects are missing. These are information, participation and 

time, which are directly linked to the leader's conditions for being able to make changes. The 

study indicated that the participants themselves create a network with both knowledge, 

information and experience that can then help them in the recreation of conditions for 

implementing changes. 

Keywords: Terms, change, conversion; resistance, leader, manager and participation.  



 
 

FÖRORD 

Genom studier på Luleå tekniska universitet har detta examensarbete, med syftet att undersöka 

villkor för chefers ledarskap, arbetats fram av Linda Bergström. Genom inriktningen personal- 

och arbetsvetenskap, samt arbetet som chef, växte ett intresse fram gällande just de villkor som 

upplevs vid förändringsarbete. Detta har skapat grunden för denna studie. Efter insamling av 

tidigare forskning samt litteratur framgick det desto tydligare hur viktigt det är att undersöka 

villkor då detta påverkar både individ, grupp och organisation. Efter ett intensivt insamlande av 

empiri har arbetet fortgått med att tolka och analysera insamlade data för att tillslut ta fram ett 

resultat i studien. Allt detta arbete hade inte varit möjligt om det inte vore för alla fantastiska 

enhetschefer inom vård- och omsorg som ställt upp i denna studie. Vill därför rikta ett stort tack 

till alla er för både er medverkan men även för det jobb ni dagligen gör som är viktigt både för 

individ, grupp, organisationen och samhället i stort.  

Vill fortsätta med att tacka min handledare Allen King som genom både mejlkontakt och möten 

utgjort ett bra stöd och vägledning. När det var som tyngst förstod du direkt vad jag behövde, 

en kopp kaffe och en banan så var jag på rätt spår igen. Tusen tack för din medmänsklighet. 

Avslutningsvis vill jag tacka min underbara man och mina två barn som både haft tålamod och 

stöttat mig då jag suttit många sena kvällar framför datorn, utan er tre hade detta inte varit 

möjligt. Ni är min inspiration till att orka kämpa lite till när skrivkrampen infunnit sig och orken 

tagit slut.  

 

/Linda Bergström 
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1 INTRODUKTION 

I denna del kommer undersökningsområdet beskrivas i en inledande del för att vidare preciseras i en 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Fördelningen av samtliga delar i studien kommer att 

beskrivas i dispositionen som återfinns i slutet av detta kapitel. 

1.1 INLEDNING 

Förändring är en av förutsättningarna för utveckling, men förändring kan även leda till oro och 

motstånd på arbetsplatser (ledarna, 2019). Chefens roll vid förändringsarbete blir att hantera 

det motstånd som kan komma vid förändringar samt att genom kommunikation, motivation och 

delaktighet vägleda medarbetarna genom denna process. Att leda som chef vid 

förändringsarbete handlar mycket om att informera och skapa delaktighet (ibid). Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL, 2019) beskriver i Ekonomirapporten att utmaningar idag och 

framåt för kommuner, regioner och landsting ställer nya krav på hur verksamheterna ska 

bedrivas. Det kommer att krävas mer utveckling och förändring kommande år då 

förväntningarna på välfärden fortsätter att öka. De närmaste tio åren beräknas 

rekryteringsbehoven till välfärdstjänsterna bli omfattande, samtidigt som konkurrensen om 

arbetskraften ökar på hela arbetsmarknaden. För att klara denna utmaning behövs nytänkande, 

ett ökat samarbete över gränser samt en mer utvecklingsinriktad statlig styrning. Den stora 

utmaningen framåt ligger i att hitta nya, smartare arbetssätt för att klara välfärden med den 

personal som kommer att finnas tillgänglig. Fokus behöver ligga på att utveckla nya arbetssätt, 

att bättre tillvarata individernas egna förmågor samt att utbilda för förändring enligt SKL 

(2019). 

Enligt Hilmarsson (2016) kännetecknas oftast dagens organisationer av att de är slimmade och 

platta, vad som förväntas och vad som är rimligt är oftast otydligt. Detta kan leda till att de 

anställda brister i effektivitet, upplever stress samt ohälsa. Dessa problem i platta organisationer 

kräver ett nytt ledarskap som kan hanterar dessa problem. I rapporten Visa vägen i vården, 

ledarskap för stärkt utvecklingskraft (Westling & Sjöberg, 2017) framgår att chefer har ett 

formellt ansvar och mandat för verksamheten och dess utveckling. Det ledarskap som chefen 

utövar är därav av stor vikt för den förändring och förbättring som ska genomföras. Den 

demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och en mindre andel i arbetsför ålder 

förutspås sätta press på hela vårdsystemet. Vårdens specifika förutsättningar medför enligt 

Westling och Sjöberg (2017) tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i 



 
 

2 
 

komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och 

förbättring. 

Enligt rapporten Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna (Corin & Björk, 2017) 

kännetecknas chefsarbete inom vård- och omsorg ofta av ansträngd ekonomi, begränsat 

organisatoriskt stöd, obalans mellan krav och resurser samt många underställda medarbetare. 

Vad som framgick i undersökningen var att första linjens chefer inom vård- och omsorg ofta 

arbetar under svåra villkor och därav behöver chefer omslutas av en stödjande organisation där 

lösningen på problem och svårigheter är ett gemensamt ledningsansvar. Även beslut, 

förändringsinitiativ och målsättningar bör samordnas mellan olika funktioner på en strategisk 

nivå för att minska belastningen på första linjens chefer. För att förbättra chefers organisatoriska 

förutsättningar inom kommuner krävs därav god kommunikation och gemensamt ansvar för att 

få mål och medel att gå ihop. Denna kommunikation behöver vara mellan både enheter och 

funktioner på samma nivå samt mellan organisationens olika nivåer enligt Corin och Björk 

(2017). 

SKL (2019) har konstaterat att det inte kommer att finnas tillräckligt med arbetskraft och 

skatteintäkter för att kommunerna ska kunna producera välfärd på samma sätt som idag. Detta 

gör att Luleå kommun (luleakommun.se) såväl som andra kommuner i landet står inför stora 

utmaningar då antalet barn, ungdomar och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder 

ökar. För att klara av dessa utmaningar beskriver Luleå kommun att de måste minska kostnader 

genom effektiviseringar, omprioriteringar samt införande av digitalisering i verksamheterna, 

för att skapa möjligheter till anpassning (ibid). I början av december presenterades 

konsultrapporten Luleås ekonomi och digitalisering utförd av en projektgrupp bestående av 

Holmqvist, Isaksson, Langby, Svanström och Hedberg (2018) på uppdrag av Luleå kommun. 

Uppdraget var att titta på de utmaningar som Luleå kommun står inför samt ge förslag inför 

framtiden. Rapportens slutsats är tydlig, om inte Luleå kommun minskar sina kostnader 

bedömer konsulterna att det ekonomiska underskottet kommer att vara mellan 300 och 400 

miljoner kronor i slutet av 2022. Det beslutade effektiviseringskravet för kommunens 

verksamheter på en procent i dagsläget kommer inte att räcka till en ekonomi i balans. I 

rapporten framgår vikten av ett tydligt ledarskap för ett lyckat förändringsarbete, ett ledarskap 

som visar riktning, efterfrågar resultat och utvärderar arbetet. Genom ett systematiskt 

förändringsarbete kan trenden vändas och skattehöjningar undvikas enligt Holmqvist et al. 

(2018). Ett sådant förändringsarbete förutsätter tydligt ledarskap, ett strukturerat budgetarbete 
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samt att kommunen ökar sin förmåga att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i sin 

verksamhetsutveckling (ibid). 

Vad som vidare framgår ur rapporten Chef inom omsorgsverksamhet: ett tufft uppdrag utförd 

av Lundahl (2017) är att chefer inom omsorgen har ett viktigt uppdrag för välfärden. Inom vård- 

och omsorg består detta uppdrag av att ta hand om samhällets äldre. Enligt rapporten behöver 

chefer ha ett tydligt mandat och rimliga resurser för att kunna utveckla och styra verksamheten. 

Chefers arbetssituation och villkor påverkar inte endast individen i sig enligt Lundahl (2017) 

utan även medarbetarna och övriga delar i verksamheten. Många chefer inom vård- och omsorg 

leder stora personalgrupper på över 50 medarbetare, vilket enligt rapporten påverkar deras 

arbetsbelastning. Enligt Lundahl (2017) är risken att sjukskrivningar ökar bland chefer samt att 

kvalitén i verksamheterna försämras om inte chefers villkor förbättras. I en jämförelse mellan 

chefer inom privat sektor och offentlig sektor upplevde sex av tio chefer i undersökningen att 

de hade bra möjligheter att utveckla och förbättra deras verksamhet. Vidare ansåg en tredjedel 

av cheferna att de inte kunde utveckla och förbättra deras verksamhet som de ville. Enligt 

Lundahl (2017) var de cheferna som ansåg att de inte kunde utveckla och förbättra 

verksamheten anställda inom kommunal verksamhet, varav cheferna som arbetade inom vård- 

och omsorg var minst nöjda över sina villkor. Lundahl (2017) framhäver i undersökningen att 

kommunala arbetsgivare behöver skapa bättre villkor för chefers möjligheter till utveckling och 

förbättring av verksamheterna samt att det administrativa stödet till chefer behöver förbättras. 

Detta behov av stöd förklaras bero på att den administrativa arbetsbördan blivit tyngre för chefer 

som har många anställda samt går under politisk styrning, såsom kommunala verksamheter 

(Lundahl, 2017). 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Många problem som har identifierats inom den offentliga sektorn under de senaste åren har 

enligt Holmberg och Henning (2003) kunnat kopplas ihop med brist på ledarskap eller bristande 

ledarskap. Ledarskapet beskrivs både som problemet och lösningen i den offentliga sektorn. I 

takt med demografiska förändringar, nedgång i ekonomin och nya politiska prioriteringar har 

den traditionella offentliga organisationen utsatts för allt hårdare kritik. De idéer som varit 

grunden för den offentliga sektorns förnyelse i Sverige har sina rötter i ledningsfilosofin new 

public management. Avreglering, privatisering och företagsliknande klimat har varit fokus för 

det förändringsarbete som präglat stora delar av den offentliga sektorn (ibid). Detta ställer nya 

krav på ledning och styrning genom att chefskap, medbestämmande och styrning via regler har 
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ersatts av ett ledarskap som mer handlar om att hantera det osäkra. Genom att ledaren 

identifierar innehåll, förklarar sammanhang och skapar mening tillhandahålls den värdegrund 

som indirekt förser personalen med riktlinjer för handlingar. Gamla värderingar ställs mot nya 

och en mer individualiserad syn växer fram i arbetslivet gällande både personal och ledning 

enligt Holmberg och Henning (2003). 

Vad som framgår av rapporten Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna (Corin 

& Björk, 2017) är att chefer i kommunala verksamheter är beroende av organisatoriska 

förutsättningar, för att kunna fullgöra sina uppdrag. De organisatoriska faktorerna som finns 

närmast chefen är enligt Corin och Björk (2017) krav och resurser. Vidare framhävs att 

organisatoriska strukturerna även påverkar chefers möjligheter att fullgöra sitt uppdrag, där tre 

organisatoriska strukturer beskrivs som betydelsefulla. Dessa är stödfunktioner, antalet 

anställda per chef samt arenor för dialog. I studien visade det sig att arbetssituationer i obalans 

där krav som ställs inte stämmer överens med de resurser som tillhandahålls var en verklighet 

för många chefer, speciellt inom vårdande verksamheter. Enligt resultat från studien arbetar 

chefer inom vård- och omsorg generellt under sämre förhållanden med större obalans mellan 

krav och resurser i arbetet jämfört med chefer inom tekniska verksamheter (Corin & Björk, 

2017). Vid en beskrivning av ledarskap och ledning i offentlig sektor finns en övertygelse enligt 

Holmberg och Henning (2003) att villkor och förutsättningar skiljer sig åt i jämförelse med 

andra sektorer. Detta förklaras bero på att verksamheter inom offentlig sektor såsom kommun 

innehåller både myndighetsutövning och olika servicefunktioner. Detta förklaras vara en av 

orsakerna till att ledarskap i offentliga organisationer ofta får hantera betydande konflikter. 

Ledarskapets villkor inom offentlig sektor påverkas av ständiga förändringar som leder till 

kritiska situationer och höga krav. Detta ställer krav på ledaren att hantera både kris, kaos och 

omställningar (ibid). 

I avhandlingen Det osynliggjorda ledarskapet: kvinnliga chefer i majoritet skriven av Regnö 

(2013) beskrivs kommunala chefers arbetssituation inom bland annat vård- och omsorg. Enligt 

författaren har beslutsprocesser standardiserats och centraliserats, samtidigt som ansvaret för 

att utföra arbetet har decentraliserats inom kommunal regi. Detta har inneburit att chefer har 

både ansvar för verksamhetens resultat, samtidigt som deras möjligheter att påverka strategiska 

beslut har minskat. Det ställs bland annat krav på chefer att de ska följa övergripande riktlinjer 

som finns för verksamheten, hålla budgeten, sätta upp delmål och samtidigt utveckla 

verksamheten. Krav ställs på chefer inom kommunal verksamhet att möta förväntningar från 

både medborgare, politiker, överordnade chefer, underställd personal samt från mottagare av 
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omsorgen och deras anhöriga. Enligt Regnö (2013) uppstår svårigheter mellan att upprätthålla 

en god kvalité av omsorg samtidigt som resurserna minskar, vilket behöver hanteras av både 

medarbetare och operativt ansvariga chefer. Detta medför enligt författaren att det skapas ett 

övergripande tankesätt hos cheferna, att de direktiv som kommer från politiskt håll inte går att 

påverka utan detta ska genomföras i verksamheten. Cheferna inom omsorgen verkar i en sektor 

som har genomgått och kontinuerligt genomgår stora omorganisationer och neddragningar. 

Enligt Regnö (2013) har cheferna ofta ansvar för stora personalgrupper samtidigt som de har 

små möjligheter att påverka budget och verksamhetsplan. 

1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med denna studie var att undersöka chefers upplevelse av villkor för ledarskap vid 

förändringar och omställningar inom verksamheten. Syftet preciseras i följande 

forskningsfrågor:  

Vilka krav upplever ledaren vid förändring och omställning i verksamheten? 

Vilket ansvar upplever ledaren vid förändring och omställning i verksamheten? 

Vilka möjligheter och hinder upplever ledaren vid förändring och omställning i verksamheten? 

1.4 DISPOSITION 

Denna uppsats är uppdelad sex olika kapitel med respektive underrubriker, dessa är 

introduktion, teoretiskt ramverk, vetenskapligt tillvägagångssätt, resultat/analys och slutligen 

diskussion. I kapitlet introduktion inleds uppsatsen genom en beskrivning av 

undersökningsområdet som följs problemformulering, syfte, forskningsfrågor samt 

dispositionen i studien. I nästa kapitel teoretiskt ramverk presenteras relevanta teorier och 

begrepp som vidare kommer användas som både inspiration och verktyg för analys av 

insamlade empirin i resultat- och analyskapitlet. Vidare i kapitlet vetenskapligt 

tillvägagångssätt presenteras en beskrivning av uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt 

under respektive underrubrik. I denna del presenteras en genomgående beskrivning av studiens 

genomförande, metodval samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. I resultat och 

analysdelen redovisas insamlade empirin från samtliga intervjuer av enhetschefer inom vård- 

och omsorg samt deltagande observation i form av sammanställda svar och citat. Vidare 

kommer resultatet att analyseras genom att utvalda teorier samt tidigare forskning inom området 

kopplas till det redovisade resultatet.  Diskussionsdelen utgör den avslutande delen på uppsatsen 
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där en djupgående diskussion kommer föras gällande resultatet i denna studie för att sedan 

utmynna i förslag till framtida forskning. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I denna del kommer inledningsvis definitioner på använda begrepp att tydliggöras för att visa på deras 

betydelse i studien. Vidare kommer det teoretiska ramverket att beskrivas, som har fungerat som en 

inspiration samt ett analysverktyg där empiri har kunnat kopplas till teori. De teorier som kommer att 

beskrivas i denna del är Karasek och Theorells krav, stöd- och kontrollmodellen, teorier om 

förändringsledarskap samt teorier om det transformativa ledarskapet.  

2.1 BEGREPPSDEFINITION 

Nedanstående begreppsdefinitioner är tagna från Nationalencyklopedin (NE, 2019).  

Chef: En person med ledande funktion och avgörande bestämmanderätt över någon verksamhet 

som utövas av en grupp. 

Ledarskap: Det faktiska utövandet av ledningsuppgifter. Det formella ledarskapet förutsätter 

att uppgifter ska lösas och att mål ska nås. 

Skillnaden mellan ledarskap och chefskap: Ledarskap handlar om att få människor med sig 

medan chefskap handlar om ansvar att uppgifter löses och att resultat uppnås.  

Villkor: Ledarskapets förändrade villkor samt förändringsprocessers betydelse för ledarskapet 

i chefers arbetssituation. 

Förutsättningar: Antagen omständighet som utgör en nödvändig grund för utveckling eller 

slutledning. 

Förändring: Av det gamla till något nytt eller skapande av något nytt som tidigare inte funnits. 

Omställning: förändring av viktiga faktorer i visst sammanhang. 

Förändringsarbete: Aktiviteter för att ändra, utveckla eller omvandla. 

Motstånd: Frigjord mental energi uttryckt i ett äkta engagemang mot en bestämd process. 

Delaktighet: Att medverka i beslut och genom medinflytande kunna påverka.  

HRM: Human, resource och management är de tre nyckelorden som beskriver begreppet HRM. 

HRM-arbetet har olika funktioner såsom affärsstrategier, omstrukturering av 

organisationsprocesser samt dialoger mellan anställda och ledning. Dessa fyra områden och 
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deras funktioner delar en del gemensamma komponenter som är nödvändiga för att nå mål inom 

organisationen. 

2.2 FÖRÄNDRING  

I dagens samhälle är förändring och utveckling en integrerad och ofta förekommande del av 

vardagen och arbetslivet enligt Lindmark och Önnevik (2011).  Detta kan gälla organisatoriska 

förändringar inom verksamheten men även yttre påverkansfaktorer såsom politiska beslut och 

lagändringar som kan förändra organisationens förutsättningar, främst inom den offentliga 

sektorn. Vid större förändringar påverkas organisationens mål, strategier och struktur vilket har 

ett nära samband med organisationens HRM-arbete. En förändring i en organisation kan 

innebära nedläggning eller förändring av arbetsuppgifter. Dessa förändringar påverkar 

vardagen i arbetet men kan i sin tur även påverka det privata livet utanför arbetet (ibid). HRM 

är en del av ledarprocessen med syftet att hjälpa individer och arbetsgrupper att växa och 

utvecklas i yrkesrollen. Vid både större och mindre förändringar är det viktigt att organisationen 

har ett väl fungerande HRM-arbete där ledningen tar hänsyn till medarbetarnas situation genom 

att försöka skapa en helhetslösning som i sin tur kan skapa motivation hos medarbetarna 

(Lindmark & Önnevik, 2011).   

Förändringar i organisationer kan vara av första eller andra ordningen enligt Lindmark och 

Önnevik (2011). Förändring av första ordningen är en förändring inom systemet vilket innebär 

att det gamla byts ut mot det nya utan att själva systemet förändras. Förändring av andra 

ordningen innebär att organisationen byter det gamla mot det nya men skillnaden i denna 

förändring är att det även sker en förändring av hela systemet (ibid.). Vid alla förändringar 

oavsett om den är av första eller andra ordningen är det viktigt att ledningen funderar igenom 

vilken förändring som behövs för att organisationen ska kunna uppnå önskad effekt. I denna 

process har ledningen stor nytta av reflektion gällande om förändringen var av första eller andra 

ordningen. Beroende på syftet med förändringen behöver ledningen även fundera på hur arbetet 

med förändringsprocessen ska kunna fortgå för att skapa förändring av första eller andra 

ordningen (Lindmark & Önnevik, 2011).  

Förändring kan vara svår för många människor, därav kan tydlig kommunikation, 

väldefinierade mål och delaktighet öka sannolikheten för att förändring och omställning kan 

genomföras enligt (Dick, Ash, Childress, Diamantides, Grabarczyk, Main & Van Cura, 2018). 

Individernas rädsla för misslyckande, personliga motiv, passionerade åsikter eller generellt 

motstånd mot förändring kan påverka dessa förändringsinsatser. Genom att ta itu med 
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förändring kan det sanna syftet med ledarskapet framgå, då ledarskap har som syfte att hjälpa 

andra att ändra sitt beteende. För att kunna påverka förändring måste ledare vädja till både det 

emotionella och det rationella intellektet hos personalen. Att hantera förändring blir en komplex 

process för ledaren som innebär att tydligt identifiera önskat resultat, definiera de 

beteendemässiga förändringar som krävs för att leverera dessa resultat samt driva igenom 

förändring genom att påverka och motivera andra. Förändring definieras som att göra något 

annat, eller flytta från ett tillstånd till ett annat enligt Dick et al. (2018). 

2.2.1 Förändring och motstånd 

När en förändring ska genomföras i en organisation finns det individer som är skeptiska vilket 

skapar motstånd för själva processen enligt Lindmark och Önnevik (2011). Ett visst motstånd 

vid förändring kan vara positivt för utveckling men dock kan ett stort motstånd hämma själva 

utvecklingen. Organisationer som vill främja utveckling och kunna möta förändringar och 

motstånd måste skapa ett väl fungerande HRM-arbete enligt Lindmark och Önnevik (2011). 

Grundläggande faktorer i HRM handlar om att utveckla medarbetares förmågor genom 

motivation, förståelse och situationsanpassning. Om ledaren och medarbetarna inte är på 

samma nivå i förändringen kan en förändringsklyfta uppstå. I en organisation kan det finnas 

anställda som ser förändringar och omställningar som en hot mot tryggheten på arbetsplatsen. 

Enligt teorin om förändringsklyftan är det normalt med ett visst motstånd vid förändringar innan 

medarbetarna har kunnat se de möjligheter som förändringen kan leda till. Förändringsklyftan 

visar hur det gamla tar sig mot den nya i en förändring, i mitten av klyftan återfinns då oro, 

osäkerhet, spänningar och kaos som medarbetarna kan uppleva. När sedan medarbetarna har 

kommit över fasen i mitten av förändringsklyftan börjar de se möjligheter som kan komma utav 

en förändring (ibid). 

Motståndskraft är enligt Witmer och Mellinger (2016) en grundläggande kvalitet som kan 

tillämpas på individer, grupper, organisationer och system som reagerar produktivt på störande 

förändringar.  Med hjälp av ramen för motståndskraft identifierades sex teman som kan hjälpa 

organisationer att anpassa sig till förändringar. Dessa omfattade; engagemang för uppdraget, 

improvisation, samhällets växelverkan, transformationsledarskap, hopp, optimism samt 

öppenhet. Enligt Witmer och Mellinger (2016) kan införandet av dessa kvaliteter i ett 

organisationssystem skapa möjligheter till systematisk anpassning till förändringar. 

Motståndskraften är en dynamisk process som leder till ett symbiotiskt förhållande inom 

systemet, mellan systemet och dess miljö. Detta synsätt är grundat på ekologisk systemteori 

och inkluderar den psykologiska förmågan att anpassa sig till högt stressfulla långsiktiga 
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villkor. När motstånd tillämpas på en organisation innebär det enligt Witmer och Mellinger 

(2016) en förmåga att anpassa sig till interna och externa krav och samtidigt omvandla dessa 

utmaningar till möjligheter. Vikten av att hantera förändringarna innan de kommer till en 

förödande punkt kan vara avgörande enligt Witmer och Mellinger (2016). Motståndskraft 

demonstreras genom processen att använda innovativa strategier, ömsesidighet, upprätthålla 

flexibilitet och främja hopp och optimism bland de anställda. 

I rollen som ledare på en arbetsplats som genomgår förändring är det enligt Lindmark och 

Önnevik (2011) viktigt att vara medveten om de reaktioner och beteendemönster som kan 

uppstå från medarbetarna. Ledaren bör därav ha en förståelse för att medarbetare kan reagera 

olika vid förändringar samt hur de som ledare kan bemöta detta. Om medarbetarna upplever 

bristande delaktighet, otillräcklig information eller att ledarskapet brister i samband med 

förändringsprocessen kan detta vara en av orsakerna till motståndet mot förändring. För att  

förändringsklyftan inte ska bli alltför djup kan ledningen i organisationer tänka på att förankra 

och informera alla medarbetare om kommande förändringsarbete. Det är även viktigt att skapa 

delaktighet och motivation samt se till att ta ett steg i taget, så att processen får den tid som 

behövs för att medarbetarna ska ha möjlighet att anpassa sig till förändringen (ibid).  

Vid förändringar är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) viktigt att ledningen arbetar 

tillsammans med medarbetarna, detta för att förändringsarbetet ska kunna ta sig framåt. Även 

tiden för alla processer spelar en viktig roll. Vid alla typer av förändringsarbeten är det viktigt 

att ledningen tar sig tid till att analysera och reflektera över de olika förändringarna som 

genomförts. Om tiden inte finns för detta är risken att organisationen hamnar i en situation med 

ständiga förändringar, där det blir svårt att se vad som är orsak och verkan samt vilken effekt 

förändringen ledat till. Analysen är en viktig del i förändringsarbetet, för att kunna reflektera 

över effekter och verkan av förändringen. I ett förändringsledarskap krävs en förmåga att 

kombinera samt situationsanpassa olika tillvägagångssätt beroende på situation (Lindmark & 

Önnevik, 2011).  

2.2.2 Motivationsklyftan 

Vid förändringsprocesser där informationen och dialogen mellan ledarna och medarbetarna inte 

fungerar, finns en risk att en motivationsklyfta uppstår och växer sig större enligt Lindmark och 

Önnevik (2011). Vid en förändring är det oftast ledningen som får informationen först i 

organisationen medan medarbetarna får denna information i ett senare skede. Denna 

informations- och kunskapsförskjutning mellan ledare och medarbetare skapar då en 
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motivationsklyfta för förändring. I ett tidigt skede är det viktigt att ledningen skapar delaktighet 

samt informerar medarbetarna, så att denna klyfta inte uppstår. Har klyftan redan uppstått är 

det viktigt att ledningen vidtar de åtgärder som behövs för att ledarens och medarbetarnas 

motivationskurvor ska kunna mötas på samma nivå. Detta genom gemensam utvärdering, 

utbildning och information (Lindmark & Önnevik, 2011). 

2.2.3 Ledarskap vid förändring 

Ledarskap vid förändringar handlar enligt Ahrenfelt (2013) om att skapa och leda integrerade 

processer i riktning mot ett mål, att skapa och underhålla helheter samt att hålla den inre 

strukturen i organisationen intakt. Ledarskap handlar om att styra den redan pågående 

förändringsprocessen, då förändring är ett tillstånd som pågår genom hela livet, såväl privat 

som i arbetslivet. Organisationer påverkas ständigt av den egna livsvärlden genom bland annat 

politiska beslut, teknikutveckling, förändrade arbetssätt, attityder med flera. Enligt Ahrenfelt 

(2013) behövs därav ett dynamiskt betraktelsesätt som tar hänsyn till den komplexitet som finns 

men även den differentiering som sker inom och utanför organisationen. Ledaren har ofta 

ansvar över många människor och organisationen bildar i sin tur grunden för chefens existens 

som just chef och ledare. Ahrenfelt (2013) beskriver ledarskap och organisationer genom tre 

dynamiska interaktiva nivåer; 

Ledarnivå: Ledaren är beroende av sina medarbetare och de är beroende av hen. Ledaren 

bedöms efter de resultat som medarbetarna åstadkommer och de i sin tur är beroende av ledarens 

bedömning. Därav står både parterna i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra där den 

ena parten ständigt påverkas av den andre i en kontinuerlig förändringsprocess. Gruppen skapar 

ledaren och ledaren skapar gruppen. 

Organisationsnivå: Olika former av inomorganisatoriska relationer mellan individer, 

arbetsgrupper, avdelningar men även mellan olika verksamheter inom organisationen där 

problem och möjligheter härstammar. 

Kontextuell nivå: I denna nivå finns alla situationer, händelser, skeenden och materiella ting 

samt all information som är kopplad till organisationen och som därav har betydelse för både 

ledning, arbetssätt och resultat.   

För att kunna genomföra förändringar och lösa problem krävs enligt Ahrenfelt (2013) att 

ledaren har mod, framsynthet samt en kognitiv och emotionell öppenhet. Ledare som är 

välinformerade vid förändringsprocesser kan lättare fatta snabba beslut. Den tid det tar för 

informationen att översättas till kunskap, som sedan kan användas till beslutsunderlag kallar 
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Ahrenfelt (2013) för inkubationstid. Ofta när förändringar ska genomföras uppfattas det av 

organisationen som att beslutet fattats strax före beslutet vilket kan skapa problem (ibid). 

2.2.4 Organisation i förändring  

Enligt Ahrenfelt (2013) kan organisationer betraktas som ett öppet system som är i ständig 

kontakt med sin egen kontext. Inom systemteorin har öppna och slutna system studerats, vilket 

har redovisat resultat som haft stort värde för dagens organisationer under förändringstider. 

Ahrenfelts (2013) kopplingar till den klassiska systemteorin visar på hur system karakteriseras 

på olika sätt och med olika perspektiv. Dock återfinns tre viktiga principer vilka är; principerna 

om helhet, organisationen och om interaktion. Enligt den humanistiska psykologin är helheten 

större är summan av dess delar, där helheten får funktioner och krafter som delar för sig inte 

har, så kallade helhetsegenskaper. När delarna skapar en integrerad helhet utvecklas då de 

inneboende potentialerna som utvecklas till helhetsegenskaper. Dessa helhetsegenskaper kan 

inte härledas från delen utan förutsätter en helhet samt ett sammanhang enligt Ahrenfelt (2013). 

Delarna i systemet kan inte skapa en helhet som är intakt om inte delarna även är organiserade 

(ibid). Dessa delar står i en ständig interaktion med varandra såsom systemet står i interaktion 

med sin egen livsvärld. Ledaren har en viktig roll i organisationer som genomgår förändring, 

genom att se organisationen som en levande organism där delarna tillsammans utgör helheten 

kan ledaren ta till sig teorier och översätta dem till sin verklighet (ibid).  

Transformationsutveckling är inte endast vad människor i en förändringsprocess gör och hur de 

gör det enligt Karp (2006) utan transformationen är även individernas inre förhållande. Genom 

ett systemiskt helhetsperspektiv av personer i organisationer kan ledare upptäcka det 

organisationsspecifika DNA. Ledarskapets roll är att finna och utveckla dessa celler genom att 

leta efter DNA som förändras i deras organisation. Organisk tillväxt innebär att organisationen 

förändras och omvandlas. Att leda genom förändring är ett av de mest svåra 

ledarskapsuppgifterna enligt Karp (2006). I organisationer idag finns det är en stark önskan att 

förändras, men samtidigt en begränsad förmåga att leda förändring framgångsrikt. Enligt Karp 

(2006) kan organisationer som genomgår förändring liknas levande enheter då biologisk 

utveckling och organisationsutveckling är liknande system. Därav behöver ledare ta en signal 

från naturen om hur organisationer kan förändras. Det finns inget enkelt recept på hur ledaren 

ska genomföra förändringar och därav kommer acceptans av kaotisk och framväxande principer 

hjälpa ledare att acceptera idén. Efter en tid tenderar människor i organisationer att organiseras 

i system, där processer för samarbete och anpassning kommer att skapa, forma och bibehålla 

transformativ förändring. Ordning kommer ur kaos, även vid förändringsarbete enligt Karp 
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(2006). På en meta-nivå handlar DNA om förändringsledarskap och om att balansera i 

människors individuella, kollektiva, interna och externa perspektiv. Vidare kan dessa kopplas 

till viktiga organisatoriska parametrar såsom finansiella, organisatoriska och lärande 

perspektiv. Att balansera dessa gränssnitt kommer att skapa förändringsmoment enligt Karp 

(2006). 

2.2.5 Delaktighet 

Dagens arbetsliv har förändrats och ställer idag högre krav på medarbetare, att utföra många 

olika arbetsuppgifter och ofta i högt tempo enligt Hilmarsson (2016). Förändringar på 

arbetsplatser sker allt snabbare och kräver av medarbetarna att snabbt kunna anpassa sig efter 

nya arbetsuppgifter. En ledare behöver lita på sina medarbetares kompetens och erfarenhet samt 

göra dem delaktiga i beslutsprocessen. Detta kan då medföra att medarbetarna blir mer villiga 

att arbeta för ledaren (ibid). Denna delaktighet måste ske återkommande både i samtal och i 

möten. På gruppnivå återkommer resultat där delaktighet har ett tydligt samband med goda 

prestationer i arbetsgruppen. När det däremot råder låg delaktighet från ledaren finnes samband 

med sämre mående och stress hos medarbetarna, som då vill lämna arbetsplatsen. Enligt 

Hilmarsson (2016) är delaktighet viktig då den ökar medarbetares förmåga till medverkan, 

initiativtagande och självständighet. Delaktighet kan användas och skapas när ledaren ger 

information, vid förändringar och vid problemsituationer. Delaktighet i problemlösningar kan 

minska medarbetarnas upplevelse av stress, och i sin tur kan välmående öka. Ledaren måste 

vara flexibel och anpassa delaktighet/medverkan till olika situationer och medarbetare. Genom 

att antingen ställa krav, förklara, komma med nya förslag eller ställa öppna frågor, så att 

medarbetaren själv kan komma fram till en lösning. Fördelen med delaktighet är att detta 

utvecklar gruppens prestation, skapar välmående hos medarbetarna, sprider kunskap mer 

effektivt samt minskar stress vid förändringar (ibid). 

Ledare behöver enligt Hilmarsson (2016) kunna genomföra förändringar och få medarbetarna 

att medverka och prestera. Vid förändringsarbete behöver ledaren arbeta metodiskt ett steg i 

taget och kontinuerligt följer upp arbetet och utvärdera. Det är även viktigt att ledaren skapar 

delaktighet och tydligt kommunicerar om gällande förändring. All förändring är komplex och 

ställer stora krav på både ledare och medarbetarna, att hantera information, känslor, beslut och 

sedan förstå och begripliggöra vad som ska göras i förändringen. Enligt Hilmarsson (2016) 

finns det tre centrala utgångspunkter för en lyckad förändring genom medverkan, vilka är; 

metod, kommunikation och delaktighet. Med metod menas att arbetssättet behöver vara 

systematiskt med ett tydligt syfte för att sedan kunna genomföras steg för steg. I denna del 
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behöver arbetet kontinuerligt följas upp och utvärderas för att sedan kunna utföras praktiskt. 

Med kommunikation menas att ledaren behöver skapa goda relationer och genom dessa 

kommunicera och informera om gällande förändring. Med delaktighet menas att medarbetarna 

blir mer mottagliga för information om förändring sker genom delaktighet, vilket då kan skapa 

en acceptans som kan minska motstånd till förändring (ibid).   

2.3 KRAV, STÖD OCH KONTROLLMODELLEN 

Karasek och Theorell (1990) skapade en översiktlig modell som beskriver de olika 

högriskpunkterna som ställs i ett arbete genom krav, kontroll och stöd. Modellen beskriver även 

psykisk stress, vilket förklaras vara beroende av vilka delar som är dominanta i det vardagliga 

arbetet. De punkter som är kritiska för den upplevda psykologiska stressen är relationen mellan 

de yttre psykiska krav som arbetet ställer på individen. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan 

detta undersökas genom att titta på upplevda krav, upplevelse av den kontroll som individen 

har för att påverka sin situation samt upplevelsen av stöd i arbetet. Detta stöd kan vara från 

kollegor genom sociala relationer, vilket kan hjälpa individen att hantera både upplevda krav 

samt kontroll i arbetet. Grundidén i krav, kontroll- och stödmodellen blir att de psykiska kraven 

som ställs på individen blir resultanten av hur mycket kontroll eller handlingsutrymme som 

finns i hens arbete (ibid). 

De fyra modellsituationer som Karasek och Theorell (1990) använder sig av redovisar olika 

kombinationer av mycket, respektive lite kontroll samt höga respektive låga krav. Då individen 

har en högre form av kontroll i sitt arbete är det viktigt med stöd samt sociala aktiviteter för att 

få utbyte genom social interaktion med andra. Detta kan då leda till att de spänningarna som 

krav- och kontroll i arbetssituationen har medfört minskar (ibid). Den effekt som härleds av de 

psykiska kraven har att göra med relationen mellan hur mycket beslutsutrymme, samt hur 

mycket stöd individen har i sitt arbete. Den värsta situationen skulle då vara ett spänt arbete 

med avsaknad av stöd enligt Karasek & Theorell (1990). 

Kontrollen kan delas upp i två olika kategorier enligt Karasek och Theorell (1990) vilka är 

kontroll i samt kontroll över. Kontroll i arbetet handlar om de små sakerna och kontroll över 

syftar istället till de övergripande besluten. Maktfördelningen på arbetsplatsen styr över 

beslutsutrymmet som den anställde har och den kontrollen har två grundkomponenter, vilka är 

vardagsdemokrati och uppgiftskontroll. Vardagsdemokrati i arbetet beskrivs som möjligheten 

att få igenom sina beslut. Uppgiftskontroll motsvarar den upplevda kontrollen i arbetet och 

syftar till kontrollen i den vardagliga arbetssituationen, genom i vilken utsträckning det går att 
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påverka utförandet av arbetet, arbetsuppgifter samt i vilken ordning. De psykologiska kraven 

på arbetet som höga eller låga samt kontrollen över arbetsprocessen som hög eller låg kan 

förklaras genom Karasek och Theorells (1990) fyra arbetssituationer. Dessa är; aktiva arbeten, 

låg- och högstressarbeten samt passiva arbeten.  

Aktiva arbeten faller ofta in i professionella arbeten och visas genom att den anställde har höga 

krav samtidigt som hen har stor kontroll och frihet att använda sig av sina färdigheter (Karasek 

& Theorell, 1990). Denna kategori visar sig vara mest gynnsam i arbetslivet då den påvisar de 

bästa psykosociala resultaten. Kontrollen och kraven för den anställde är höga och individer i 

denna yrkeskategori har bevisats vara den grupp som är mest aktiva även under fritiden trots de 

höga kraven i arbetet. Detta förklaras bero på kombinationen av ett stort handlingsutrymme och 

effektiv problemlösning som då omvandlar den stora energiförlusten som krävs för denna typ 

av arbete. Denna omvandling är en nödvändig förutsättning för att en effektiv läroprocess. Då 

friheten är hög för den anställde i denna typ av arbete kan individen då bestämma vilka bästa 

handlingsåtgärden i sitt arbete är, när hen upplever stress och utmaningar i arbetet (ibid).   

Lågstressarbeten beskrivs av Karasek och Theorell (1990) genom att den anställde har låga 

psykologiska krav på sitt arbete samtidigt som hen har höga nivåer av kontroll och inflytande. 

De individer med denna typ av arbete utsätts mer sällan för psykisk ohälsa och sjukdomar, då 

den anställde har makten att ta egna beslut samtidigt som hen utsätts för mindre utmaningar i 

arbetet.  

Högstressarbeten skiljer sig från aktiva arbeten med att det ställs höga krav på arbetstagaren 

samtidigt som hen inte har samma möjlighet till kontroll enligt Karasek och Theorell (1990). 

Upplevelsen av höga krav i relation till låg kontroll kan då bidra till en arbetsrelaterad spänning, 

som visat sig ha stor påverkan på hälsan. Då högstressarbeten innebär stora påfrestningar på 

individen kan detta leda till depression, stress samt fysisk och psykisk ohälsa. I enlighet med 

Karasek och Theorells (1990) modell kan de olika arbetssituationerna bidra till en förståelse för 

de olika konsekvenser som krav, kontroll och stöd kan ha på individen, beroende på vilken 

arbetsstruktur hen befinner sig i. 

2.4 TRANSFORMATIVA LEDARSKAPET 

Coachande ledarskap är en variant av den transformativa ledarskapsstilen som enligt 

Hilmarsson (2016) utgår från coachning och positiv psykologi, för att få medarbetarna att bli 

engagerade och självständiga. Syfte med det coachande transformativa ledarskapet är att skapa 



 
 

16 
 

en positiv kultur på arbetsplatsen genom att arbeta för samarbete, effektivitet och god hälsa. 

Ledarskap som är präglad av trygghet, positiv attityd och ett vänligt bemötande kan enligt 

Hilmarsson (2016) skapa ett positivt mönster för samarbete. Målorientering, tydliga 

definitioner av mål och arbetsuppgifter samt delaktighet skapar självständighet och ansvar hos 

medarbetarna. Detta utvecklar även förmågan till samarbete och effektivitet inom 

organisationen (ibid).  

En ledare som är trygg, vänlig och hjälpsam sprider sitt positiva beteende till sin personal och 

blir då en förebild som personalen tar efter enligt Hilmarsson (2016). Ett positivt socialt utbyte 

skapas vilket då ökar medarbetarnas vilja att bidra till arbetsplatsen. En ledare med ett 

transformativt ledarskap kännetecknas ofta av en positiv attityd, trygghet, rättvisa, empati och 

omtanke. Detta ledarskap utvecklar ofta medarbetare med positiva attityder. När både ledaren 

och medarbetarna uppträder genom vänlighet och empati har detta en stor spridningseffekt i 

flera led inom organisationen. Kommunikationen i ett transformativt ledarskap sker genom ett 

coachande förhållningssätt som skapar medverkan samt ökar ledarens förtroende hos 

medarbetarna (ibid). 

En transformativ ledarskapsutveckling är av stor vikt vid ledarskap i vården och därav är det 

viktigt att känna igen de modeller som arbetar mer effektivt i samband med en dynamisk miljö 

som transaktionellt och transformativt ledarskap (DaCosta, 2012; McComb, 2013; Ajmal, 

Farooq, Sajid & Awan, 2012). Viktiga ingredienser i ett effektivt förbättringsledarskap 

inkluderar en noggrann analys av organisationskulturen och en vilja för samarbete över 

professionella gränser. Nationella hälsosystem behöver utveckla transformations- och 

distribuerade ledarskapsmodeller, där ledarens roll blir att inspirera sina medarbetare samt 

försöka förändra föråldrade hierarkiska strukturer. Vad som är viktigt för en framgångsrik 

förändring i organisationer är ledarskap enligt DaCosta et al. (2013). Det finns olika stilar av 

ledarskap och varje stil beskrivs inverka på förändringshantering på olika sätt. 

Transformationsledarskapet fokuserar på organisationsutveckling där ledare har ansvar över 

utvecklingen. Det grundläggande ledarskapet och ledningspraxis är då knutna till kompetenser 

hos organisationen, detta för att uppnå önskade resultat. Många organisationer tillämpar 

förändringar för att uppnå organisatorisk framgång för långvarig överlevnad (DaCosta, 2012; 

McComb, 2013; Ajmal, Farooq, Sajid & Awan, 2012). 
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3 VETENSKAPLIGT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I denna del kommer studiens tillvägagångssätt beskrivas under respektive underrubriker där val av 

metod samt alla delar i själva insamlingen av data kommer beskrivas och förklaras. Vidare kommer 

bearbetning och analys av data att beskrivas, motiveras och förklaras. Till sista presenteras de etiska 

övervägande som gjorts i studien samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

3.1  VETENSKAPLIGT PERSPEKTIV OCH ANGREPPSSÄTT 

Samhällsvetenskapliga metoder är enligt Bryman (2011) nära kopplade till olika uppfattningar 

om den social verkligheten och hur den ska studeras. Metoderna är förknippade med hur 

samhällsvetaren uppfattar samband samt hur den sociala verkligheten är uppbyggd och hur den 

ska studeras. Den data som samlas in inom sociolog får sin betydelse först när de sätts i ett 

sammanhang med de teoretiska frågeställningarna. Inom samhällsvetenskapen finns det tre 

begrepp som positionerar forskarens relation mellan teori och empiri. Dessa är deduktion, 

induktion och abduktion (ibid). Deduktiv är den vanligaste angreppssättet inom 

samhällsforskning där forskaren deducerar en eller flera hypoteser med begrepp som sedan ska 

översättas till operationella termer. Sedan testas teori, modeller eller formulera hypoteser 

genom deduktion mot verkligheten via observationer. Vid induktion går man åt det motsatta 

hållet enligt Bryman (2011) genom att forskaren drar slutsatser på grundval från observationer 

i verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram. I praktiskt forskningsarbete 

används ofta en kombination av dessa två ansatser vilket kallas för abduktion där studien istället 

rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram (ibid). I denna studie 

har angreppssättet utgått från en abduktiv ansats där teorier inledningsvis fungerat som 

inspiration för att vidare användas som stöd och koppling för att på så sätt bygga fram en 

förståelse för området som studerats.   

3.2  FORSKNINGSPROCESSEN 

I början av denna studie utfördes litteraturstudier av både böcker och vetenskapliga artiklar 

inom området, för att samla kunskap och inspiration till studien. Detta material har sedan 

fungerat som inspiration till formulering av syfte och forskningsfrågor. Vidare formulerades en 

intervjuguide (Bilaga 1) som strukturerades efter olika teman som berörde det valda området 

med inspiration av Karasek och Theorells teori om krav, stöd och kontroll samt teorier om det 

transformativa ledarskapet. Då syftet med denna studie var att undersöka chefers upplevelser 

av deras villkor för ledarskap vid förändring och omställning valdes den kvalitativa metoden 
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där själva empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Valet av metod grundas på 

att studien ämnar undersöka deltagarnas upplevelser av villkor vid förändringar och 

omställningar, därav är en kvalitativ metod mer lämplig än kvantitativ i denna studie.  

Med utgångspunkt i syftet med studien kontaktades tio enhetschefer varav åtta enhetschefer 

svarade ja till att medverka i studien. Dessa enhetschefer arbetade inom vård- och omsorg i 

Luleå kommun. Kontakt togs via mejl och telefon med samtliga enhetschefer. Vidare genom 

mejl fick samtliga deltagare information om syftet med studien samt information om de etiska 

riktlinjerna genom ett informationsbrev (Bilaga 2). Två områdeschefer kontaktades även och 

informerades gällande syftet med studien, dock fick de inte veta vilka chefer som skulle ingå i 

studien. Undersökningen har sedan byggs upp i olika delar som Bryman (2011) beskriver som 

de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning. Steg ett var att formulera generella 

forskningsfrågor och syfte för att sedan välja undersökningspersoner i steg två. Vidare i steg tre 

utfördes insamling av relevant data genom intervjuer som sedan sammanställdes och tolkades 

i steg fyra. Till sist utfördes analys genom att den insamlade empirin begripliggjordes genom 

koppling till utvalda teorier i steg fem (ibid). 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

Efter insamling och litteraturstudier av tidigare forskning skapades en litteraturöversikt för att 

få en överblick av redan existerande studier i det valda området. Enligt Bryman (2011) är en 

bra genomgång av tidigare studier och litteratur ett sätt att stärka trovärdigheten i framtida 

studier, för att kunna använda detta som stöd för både åsikter och argument. Sökningen utgick 

ifrån ett antal sökord som formulerades på engelska för att utöka antalet träffar. Första 

sökningen var formulerad med följande ämnesord: ”Leadership terms” in transformational 

organizations* vilket gav 11 897 träffar. Av denna sökning undersöktes de första 10 sidorna 

med artiklar. Vidare utfördes en ny sökning där trunkeringen togs bort och även vissa ord som 

ett försök att minska antalet sökträffar inom det område som studerades. Den nya sökningen 

utgick från meningen Leadership in transformational organizations med ett sökresultat på 5645 

träffar. Ämnesord kan enligt Nyberg och Tidström (2012) kombineras med varandra för att 

begränsa sökningen, kontrollerade ämnesord ska helst användas för systematisk sökning av 

information i databaser. I varje intressant artikel som hittades kunde fler sökord/nyckelord hittas 

som sedan användes i avancerade sökrutan för att specificera sökningen, dessa var 

nedanstående: 

- “Leadership” 
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- Organizational change 

- “Transformational change” 

- Healthcare and social care 

- Changeover 

- Leading change*  

- “Leadership terms” 

Genom sökningsprocessen var strategin att försöka avgränsa till artiklar som behandlade just 

villkor för ledarskap i organisationer under förändring och/eller omställning. Sökningen 

utfördes på Luleå tekniska universitets databas. Genom inklusion och exklusion där vissa 

ämnesord och nyckelord valdes (inklusion) och andra valdes bort (exklusion) kunde 

sökområdet begränsas. Vidare har samtliga artiklarna samt litteratur bearbetats för att söka fram 

relevant information i det valda området.  

3.2.2 Metodval 

Valet av metod i denna studie var kvalitativ med en abduktiv ansats, detta val av metod gjordes 

då syftet med studien var att komma åt deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter av villkor 

för ledarskap vid förändring. Genom det abduktiva angreppssättet har teorier och tidigare 

forskning inom området inledande verkat som inspiration till undersökningen. Vidare har 

studien sedan pendlat mellan teori och empiri för att succesivt bygga fram en förståelse. I början 

av denna studie användes teorier såsom krav, stöd- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 

1990) samt teorier om det transformativa ledarskapet (Hilmarsson, 2016) som inspiration till 

skapandet av intervjuguiden. Efter insamling av intervjudata har dessa legat till grund för vidare 

insamling av litteratur och teorier som sedan kunnat kopplats och analyserats i resultatet.  

Studien följde emotionalism som en av de olika traditioner inom kvalitativ forskning där fokus 

i studien har varit att komma åt de olika deltagarnas upplevelse av villkor vid förändringsarbete 

genom deras upplevda verklighet i arbetet som enhetschefer. Enligt Bryman (2011) bygger 

emotionalism på ett intresse för subjektivitet, genom syftet att fånga själva insidan av 

upplevelser och erfarenheter genom människans upplevda verklighet. Vidare har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt använts i uppsatsen där förståelsen av deltagarnas upplevda 

sociala verkligheten varit utgångspunkten. Bryman (2011) beskriver den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten som en tolkningsinriktad modell där tyngden ligger på en förståelse av hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar sin verklighet. 
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3.2.3 Urval och avgränsning 

Genom nätverk i arbetslivet har en kommunal organisation valts ut i ett målstyrt urval och 

vidare genom en teoretisk samplingsmetod har empirin samlats in. Enligt Bryman (2011) 

beskrivs detta som ett urval där deltagare eller platser väljs ut med hänvisning till syfte samt 

forskningsfrågor i studien. Intervjuer och observationer har samlats in tills materialet uppnått 

en teoretisk mättnad enligt vad Bryman beskriver som en teoretisk samplingsmetod (2011). 

Samtliga intervjupersoner arbetar som enhetschefer inom den utvalda organisationen. 

Betydelsen av villkor i denna studie fokuserar på ledarskapets förändrade villkor samt 

förändringsprocessers betydelse för ledarskapet i chefers arbetssituation. Studien har avgränsats 

till att endast undersöka enhetschefers villkor vid förändringar och omställningar i den valda 

organisationen vård- och omsorg i Luleå kommun. Orsaken till att inte medarbetare ingick i 

studien var då enhetschefer genom sitt uppdrag genomför beslut om förändringar och 

omställningar i verksamheten och därav kan beskriva uppleva villkor ur en ledande position. 

Därav ämnar denna studie undersöka villkoren som dessa enhetschefer upplever i arbetet med 

förändring och omställning i verksamheten. Enhetschefer från olika områden inom kommunen 

valdes ut för att skapa en bredd i undersökningen. 

3.2.4 Datainsamlingsmetod 

Insamlingen av själva empirin utfördes genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med en 

intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden innehöll olika teman med tillhörande frågor där 

ordningsföljden kunde variera beroende på svar. Denna intervjuform möjliggjorde mer öppna 

frågor där det genom följdfrågor kunde genereras svar utifrån deltagarens upplevelser. Enligt 

Jacobsen (1993) är intervjuguiden en uppsättning teman som ska undersökas genom intervjuer 

med olika deltagare, denna intervjuform syftar till att intervjupersoner får möta likartade och 

relevanta teman som berör studien.  

Intervjuguiden byggdes upp efter fyra teman som alla berörde villkor för chefers ledarskap vid 

förändringar och omställningar. Dessa teman var krav och ansvar, stöd vid förändringar, villkor 

vid förändringar och möjligheter och hinder. Under varje tema formulerades fem till tio öppna 

frågor. Frågorna kunde sedan kombineras med följdfrågor under intervjun men dessa var inte 

på förhand nedskrivna, utan anpassades från person till person. Detta för att kunna fånga upp 

och gå mer in på djupet på deltagarnas upplevelser.  

Tiderna för intervjuerna och platsen anpassades till respondenternas önskemål då intervjuerna 

utfördes under deras arbetstid. Varken områdeschef eller annan berörd ledning fick information 

gällande vilka av enhetscheferna som skulle ingå i studien, utan högre ledning var endast 
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informerad om syftet med studien. Detta för att bibehålla deltagarnas anonymitet samt för att 

säkerställa att deltagarna inte granskas eller konfronteras gällande deras svar. Vid intervjun fick 

deltagarna läsa igenom informationsbrevet som tidigare skickats ut via mejl (Bilaga 2).  

Deltagarna fick även skriva under för samtycke till deltagande i undersökningen. I brevet kunde 

deltagarna även läsa om de etiska riktlinjerna och de informerades att de när som helst under 

intervjun hade rättigheten att avbryta. Intervjuerna tog cirka 30–50 minuter vardera och 

spelades in på mobiltelefon efter deltagarnas samtycke. Valet att spela in intervjuerna gjordes 

för att underlätta insamlingen men även för att inspelning av intervjuer underlättar själva 

samtalet, där fokuset istället ligger på deltagaren än att skriva ned allt som sägs.  

Vidare har deltagande observationer utförts efter godkännande från kollega, där författaren 

samlat observationer gällande villkor för ledarskap vid förändringsarbete. Genom att författaren 

arbetat som enhetschef inom organisationen har detta skapat unika möjligheter att kunna 

observera faktorer som varit kopplade till syfte och forskningsfrågor. Själva observationerna 

utgick inte från någon förbestämd planering då detta hade kunnat störa själva observationen. 

Snarare försökte författaren skapa naturliga dialoger för att kunna observerade upplevelser och 

erfarenheter av villkor vid förändringar. Genom ett fullt deltagande observation kan perspektiv 

från insidan utvecklas för att skapa förståelse för syftet med studien enligt Fangen (2014). 

Rollen som deltagande observatör har varit aktiv då författaren genom sin yrkesroll naturligt 

passat in i miljön som studerats.  

Svårigheter med deltagande observation kan vara att övriga personer som ingår i observationen 

kan uppleva att de blir granskade, vilket då kan påverka det observerade resultatet. Andra 

svårigheter vid deltagande observation kan vara att deltagaren själv är med i observationen och 

genom delaktighet både samverkar och påverkar det som sker samt det som upplevs. 

Upplevelsen av utförd observation var att författaren naturligt har passat in i miljön och övriga 

deltagares upplevelse av observationen har snarare varit positiv då syftet med undersökningen 

ansågs vara positivt, då detta lyfter en viktig fråga inom organisationen.  

3.2.5 Databearbetning och analys 

Insamlat intervjumaterial har efterhand transkriberats och kodats i olika steg. I denna studie har 

tematisk analys använts som metod för bearbetning och analys av insamlade data. Enligt 

Bryman (2011) har den tematiska analysen en tyngd på vad som sägs och inte hur det sägs. 

Genom att centrala teman och underteman utgör grunden som sedan tillämpas på data och 

organiseras i kärnteman (ibid). Bearbetning och analys av det insamlade intervjumaterialet 

utfördes genom kodning i tre steg. I steg ett markerades viktiga stycken och meningar ur varje 
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del i intervjun och sedan kunde viktiga och relevanta nyckelord och citat urskiljas ur texten. I 

steg två skapades sedan teman utav nyckelorden och under varje tema sorterades relevanta 

meningar upp som ofta förekom i intervjusvaren. Vidare i steg tre sammanställdes utvalda 

teman och underteman med tillhörande data till olika kategorier som sedan ändrades till rubriker 

i resultatdelen. Utvalda rubriker berörde viktiga delar i resultatet såsom ledarroller, villkor vid 

förändring, information och delaktighet, nätverk och stöd samt möjligheter och hinder. 

Viktigare meningar i intervjusvaren har presenterats genom citat i resultatdelen för att 

tydliggöra beskrivningar eller visa på intervjusvar som är av extra betydelse. Av extra betydelse 

menas att dessa meningar och citat tydliggjort deltagarnas upplevelser och på detta sätt vägleder 

läsaren med en koppling till syfte och frågeställningar.   

Teorier har sedan kopplats till resultatet och växlat där emellan för att bygga upp en beskrivning 

samt analys av deltagarnas upplevelser, kopplat till syfte och frågeställningar. Empirin har 

samlats in genom både intervjuer och deltagande observation, vilket har möjliggjort för 

undersökningen att uppnå en teoretisk mättnad i insamlat material. Analysen av intervjusvaren 

har i en första del utförts genom en sammanställning av det inspelade materialet som både 

bearbetats och analyserats.  Vidare i analysen har nyckelord och meningar kopplats ihop med 

teorier och tidigare forskning. Utgångspunkten vid både insamling av data och analys i studien 

har varit deltagarnas egna upplevelser. I en kvalitativ studie är det enligt Bryman (2011) 

deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten och forskaren strävar efter en förståelse av 

deltagarnas beteenden, värderingar och åsikter i den kontext som undersökningen genomförts 

(Bryman, 2011).  

I resultat och analysdelen redovisas det sammanställda intervjumaterialet tillsammans med 

observationer. Vid redogörelse av intervjusvar benämns varken namn, ålder eller kön på 

deltagarna då författaren anser att detta inte har någon relevans för studien. Istället redovisas 

resultatet med fokus på deltagarnas upplevelser och erfarenheter, med tydliggörande vad en, 

flera eller samtliga säger eller beskriver. Då syftet med studien varit att undersöka enhetschefers 

upplevelser av villkor ansåg författaren att detta var mer grundat på person, erfarenhet och 

kunskap snarare än kön eller ålder. 

3.3  ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Genom arbetslivserfarenheter som enhetschef fanns en förförståelse och förkunskap i det valda 

området som studerats. Med denna förförståelse menas att författaren genom sitt arbete både 

haft kunskaper och erfarenheter från insidan i organisationen, gällande bland annat villkor för 
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ledarskap vid förändringsarbete. Själva kontakten med intervjudeltagarna har därav underlättats 

då författaren även varit en kollega inom organisationen, vilket kan ha påverkat antalet svar på 

deltagande.  Om författaren istället hade varit okänd för deltagarna hade detta kunnat påverka 

studien genom ett mindre antal deltagande som svarat ja. Då författaren var känd för deltagarna 

genom arbetslivet var det av extra vikt att ha detta i betänkande vid själva insamlingen av 

intervjuer. Under intervjuinsamlingen var därav författaren tydlig med att förklara syftet med 

studien samt att ställa följdfrågor vid de situationer då deltagarnas svar behövde tydliggöras. 

Detta för att läsare som inte har några förkunskaper inom området även ska kunna förstå svaren. 

Författaren har även haft detta i åtanke vid analys av insamlat material, då förkunskapen kan ha 

påverkat vissa analyser än om ingen förkunskap hade funnits. Dock har förkunskapen samt 

tillgången till detta nätverk i arbetslivet även varit positiv för studien då detta både underlättat 

samt inbjudit till information från insidan, då förtroende redan innan hade byggts upp.  

Innan intervjuerna utfördes skickades informationsbrev till respondenterna (Bilaga 2), brevet 

innehöll en kort information om syftet med studien samt etiska riktlinjer. Deltagarna 

informerades om de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2017) såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna blev även tillfrågade 

om de godkände att intervjuerna spelades in och informerades om syftet med studien, samt att 

alla data som samlats in behandlas konfidentiellt där inga obehöriga kunde komma åt 

personuppgifter. Deltagarna informerades om att varken namn eller ålder skulle förekomma i 

uppsatsen samt att materialet behandlas konfidentiellt. Vidare informerades deltagarna om att 

de uppgifter som samlats in endast kommer användas för forskningsändamålet. Deltagarna fick 

till sist frågan om de ville ta del av uppsatsen och informerades att de när som helst kunde 

avbryta deltagandet. 

3.4  STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET OCH TROVÄRDIGHET 

Begreppet tillförlitlighet valdes i denna studie istället för reliabilitet och trovärdighet istället för 

validitet då dessa är mer lämpliga vid en kvalitativ studie enligt Bryman (2011). Vid en 

kvantitativ studie hade begreppen reliabilitet och validitet passat in bättre då dessa studier berör 

beräkning och mätning. I en studie av kvalitativ ansats berör enligt Bryman (2011) begreppet 

tillförlitlighet och trovärdighet både datainsamling och efterföljande analysen av insamlade 

data. Själva trovärdigheten avser att studien mäter det som är relevant och tillförlitligheten visar 

att studien mäter detta på ett pålitligt sätt. Trovärdighet och tillförlitlighet i studier med 

kvalitativ inriktning handlar just om att kunna beskriva hur data samlats in och hur detta har 
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bearbetats på ett systematiskt sätt enligt Bryman (2011). Studien har följt ordningen i hur en 

kvalitativ studie byggs upp, samt hela arbetsprocessen har beskrivits i detalj och samtliga etiska 

riktlinjer har följts vilket då kan styrka studies tillförlitlighet.  

Att skapa trovärdigheten i beskrivna resultat kräver att undersökningen utförts i enlighet med 

regler enligt Bryman (2011) samt att resultatet förmedlats till respondenterna. Genom att alla 

faser i forskningsprocessen redogörs kan personer som granskar undersökningen bedöma 

kvaliteten och om slutsatser är berättigade. Det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som 

formulerats på grundval av empiriskt data som istället är det viktiga vid bedömningen enligt 

Bryman (2011).  

Kvalitativa forskningsresultat är dock svåra att generalisera till andra miljöer, deltagarna som 

intervjuats kan inte representera hela deras yrkesgrupp och deras upplevelser av villkor kan inte 

heller generaliseras. Det finns därav svårigheter med kvalitativa metoder gällande både extern 

trovärdighet samt extern tillförlitlighet enlig Bryman (2011). Extern tillförlitlighet visar på om 

undersökningen kan replikeras vilket skapar svårigheter vid en kvalitativ metod då många 

påverkansfaktorer är svåra att återskapa. Extern trovärdighet visar om resultatet kan 

generaliseras till andra situationer eller miljöer vilket även är svårt att göra vid en kvalitativ 

undersökning. Att göra om studien och få exakt samma resultat är inte möjligt då uppfattningen 

av frågor och formuleringar kan skilja sig från person till person. Sedan ställs följdfrågor i en 

semistrukturerad intervjuform som kan skilja sig åt från gång till gång vilket även försvårar 

möjligheten att replikera samma undersökning. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del presenteras insamlade data från intervjuer samt observationer genom en sammanställning 

av deltagarnas upplevelser samt erfarenheter av villkor för ledarskap vid förändringar och 

omställningar inom organisationen. Viktiga citat kommer att presenteras för att belysa delar ifrån 

intervjusvaren som är beskrivande eller av extra vikt i studien. Vidare kommer analys att utföras genom 

att det som framgått ur intervjusvaren kopplas till valda teorier samt tidigare studier. Varken namn, 

ålder eller kön kommer redovisas i resultatet utan det är deltagarnas upplevelser som är av vikt i denna 

studie. 

4.1 BEGREPPSDEFINITION 
Genomgående i resultatet kommer tre begrepp att återkomma, vilka är; leda, hantera och 

genomföra. Dessa begrepp har tagits fram genom resultat av deltagarnas beskrivningar. Att leda 

genom att informera, vägleda, motivera och stötta medarbetarna genom förändringen. Att 

hantera genom att lösa konflikter och problem samt att bemöta motstånd i verksamheten som 

genomgår förändring. Att genomföra beskrivs som det praktiska tillvägagångssättet och 

utförandet av förändringar. 

4.2 LEDARROLL & EGENSKAPER 

När frågan ställs vilka egenskaper en ledare behöver ha vid förändringar i en organisation svarar 

samtliga deltagare enhetligt. Det som framkommer ur intervjusvaren är en samling av 

egenskaper som en ledare behöver ha för att kunna hantera, leda och genomföra förändringar.  

Enligt deltagarna är dessa egenskaper att vara: positiv, tydlig, ödmjuk, lyhörd, empatisk och 

rättvis. Enligt Hilmarsson (2016) kännetecknas det transformativa ledarskapet av positiv 

attityd, trygghet, rättvisa, empati och omtanke vilket utvecklar medarbetare med positiva 

attityder. När både chefen och medarbetarna uppträder genom vänlighet och empati har det en 

stor spridningseffekt i flera led (ibid). Detta kan kopplas till deltagarnas upplevelse av hur 

ledarskap påverkar medarbetarnas upplevelser samt hantering av förändringar. Samtliga 

beskriver hur deras sätt att leda har en spridningseffekt i hela verksamheten och därav är 

avgörande vid ett förändringsarbete.  

Vidare ställdes frågan vilken ledarroll deltagarna anser att en chef behöver ha vid förändringar 

i en organisation. Deltagarna är även i denna fråga väldigt enhetliga i deras svar, därav 

sammanställs dessa svar för att få en helhetsbild. Enligt deltagarna behöver en ledare vara här 

och nu men även steget framåt. En ledare behöver vägleda medarbetarna genom förändringen 
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genom att informera, stötta och lyssna. Enligt deltagarna behöver ledaren vara den trygga 

punkten som håller i och håller ut genom förändringar och omställningar. En av deltagarna 

säger att chefen ska vara en förebild för medarbetarna och verka för att göra samtliga delaktiga. 

Enligt samtliga deltagare är det viktigt att ledaren ser till helheten i organisationen, genom att 

ständigt vara närvarande, se till att samtliga medarbetare får information och görs delaktiga i 

processerna.  Vad som framgår av Ahrenfelt (2013) är att delarna i verksamheten inte kan skapa 

en helhet som är intakt om inte delarna är organiserade. Delar står i en ständig interaktion med 

varandra såsom systemet står i interaktion med sin egen livsvärld. Ledarskap vid förändringar 

handlar enligt Ahrenfelt (2013) om att skapa och leda i riktning mot ett mål samt att se till 

helheter men även den inre strukturen hålls intakt, vilket deltagarna även framhäver när de 

beskriver hur viktigt det är att ledaren ser till alla delar i verksamheten. Rollen som ledare 

innebär enligt deltagarna att vara den person som är i framkant och håller ihop alla delar, den 

person som skapar trygghet vilket tydliggörs i citatet av en av deltagarna: 

Att vara den som är den där trygga punkten som står där och liksom håller i och håller ut och 

vägleder personalen så långt det är möjligt. 

 

En av deltagarna framhäver hur viktigt det är att ledaren skapar delaktighet och förutsättningar 

för andra att växa i organisationen. Hälften av deltagarna beskriver att ledare snabbt behöver 

kunna ställa om, prioritera och vara flexibel då förändringar kräver detta av dem som 

enhetschefer. Samtliga deltagare förklarar hur viktigt det är att de får information i god tid för 

att kunna informera sin personal då detta ingår i deras roll i verksamheten. Genom information 

kan de då vägleda medarbetarna mot rätt riktning och uppsatta mål. En av deltagarna säger att 

hens roll är att vara spindeln i nätet, att enhetschefer har en central roll vid förändringar och 

därav krävs det av hen att vara synlig i verksamheten, för att kunna bemöta oro och konflikter 

som kan uppstå vid förändringar.   

Man har ju en ganska central roll, ja men man är ju spindeln i nätverket så. Det är väl det man 

är. 

 

Hilmarsson (2016) framhäver att ledaren måste vara flexibel och anpassa 

delaktigheten/medverkan till situation samt medarbetar vid förändringsarbete. Delaktighet 

utvecklar gruppens prestation, skapar välmående medarbetare, sprider kunskap samt minskar 

stress vid förändringar (ibid). Deltagarna skapar delaktighet i verksamheten som i sin tur gör 
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att medarbetarna hanterar förändringar bättre, detta påverkar även ledarens villkor för att leda, 

hantera och genomföra förändringar.   

 

En deltagare beskriver hur viktigt det är med uppföljning och reflektion genom hela 

förändringsprocessen och säger att det även handlar om att utveckla sin egen roll som ledare. 

Vidare ställer sig deltagaren kritisk till att detta sällan hinns med, det finns inte tid och hen 

upplever att de som chefer sällan har tid att stanna upp och reflekterar. Vid alla typer av 

förändringsarbete är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) viktigt att ledningen får tid till att 

analysera och reflektera över de olika förändringarna som genomförts. Om tiden inte finns är 

risken att organisationen hamnar i en situation med ständiga förändringar där det blir svårt att 

se vad som är orsak och verkan. Detta styrker vad en av deltagarna säger i citatet nedan: 

 

Det kommer bara nytt och nytt och mer och mer på oss, medan man inte ens hinner reflektera 

över att det kanske blir ett lättare sätt att arbeta, för man hinner som inte ta reda på det riktigt. 

 

Samtliga deltagare framhäver vidare hur viktigt det är att ledaren är driven och öppen för nya 

idéer samt har en stor empatisk förmåga för att kunna leda och utveckla en verksamhet vid 

förändring. Detta är i enlighet med vad Hilmarsson (2016) beskriver med det transformativa 

ledarskapet.  Genom att se till helheten i verksamheten har ledaren enligt deltagarna en viktig 

roll där alla behöver bli sedda och hörda. Ledaren behöver även i denna roll kunna hantera 

motstånd som kan komma vid förändring enligt deltagarna.  

4.3 UPPLEVDA KRAV  

Den bärande idén i Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stödmodellen är att 

effekterna av psykiska krav är direkt kopplat till hur mycket kontroll eller handlingsutrymme 

som individen upplever i arbetet. Enligt Karasek och Theorell (1990) finns fyra 

modellsituationer som utgör olika kombinationer av mycket, respektive liten kontroll och höga 

respektive låga krav. Deltagarna beskriver att de har ett stort ansvar i verksamheter där några 

av de krav som ställs på dem är att leda och fördela arbetet, hålla budget samt vägleda 

verksamheten mot uppsatta mål och riktningar. Vidare beskriver en av deltagarna att de krav 

som hen upplever är att hen behöver vara lojal mot arbetsgivaren och stå bakom beslut som 

fattats av högre ledning och politiker oavsett vilket motstånd hen möter i sin ledarroll. 

Deltagarens upplevelse av krav i sin ledarroll är att det är hen som ska genomföra förändringen 

och då behöver hen sätta vissa värderingar och egna åsikter åt sidan. Deltagaren säger vidare 
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att hen dock kan välja att stå bakom beslutet eller inte. En annan deltagare beskriver att de krav 

som ställs på hen kräver mod och orken att hålla ut när hen i sin ledarroll möter på motstånd 

vid förändringar. 

Mod och hålla i och hålla ut, att inte, alltså ska en förändring ske så måste man, man kommer 

att möta på motstånd men du måste orka hålla i och hålla ut. 

 

Vidare säger en annan deltagare att kraven som ställs på hen som ledare är jättehöga och 

beskriver vidare att hen upplever en ensamhet i sin roll. En ny ledningsfilosofi har kommit 

enligt deltagaren som kräver att enhetschefer är både tydlig, modig, stark och drivande. Detta 

går att förstås med koppling till Karasek och Theorells (1990) beskrivning av upplevda höga 

krav som då genom upplevd nivå av kontroll kommer påverka arbetsmiljö och upplevd stress.  

Det ställs krav, dels ledningsfilosofin som kom nu, den är väldigt tydlig…du ska vara både 

stark, modig, drivande och du ska utmana…ta oss till kommunens mål och dom känns inte 

heller klara, vad är det för mål vi har…så ha koll på allt vad det innebär. Och även en sådan här 

stor organisation så är man väldigt anonym och liten och ändå ha koll på allting som gäller så, 

det är ganska stora krav. 

 

Vidare säger deltagaren att de krav som ställs och de utmaningar som de som enhetschefer står 

inför har gjort att kraven ökar och då krävs tydliga riktlinjer, information och stöd för att kunna 

hantera dessa krav. Karasek och Theorell (1990) beskrivning av högstressarbeten kännetecknas 

av höga krav på arbetstagaren i kombination med låg kontroll. Dessa krav, i relation till låg 

kontroll bidrar till en arbetsrelaterad spänning som visat sig ha stor påverkan på hälsan. 

Deltagarens beskrivning av ökade krav i kombination med otydlig information och upplevelsen 

av låg kontroll kan skapa en bild av de villkor hen ställs inför i sin roll som ledare som tydliggörs 

i citatet nedan: 

Du ska vara extremt självgående och klok…det är en utmaning och sen om vi ska förändra och 

vara förändringsledare…alla chefer är vi förändringsledare, mot vilken förändring ska vi, det är 

inte heller riktigt tydligt ännu men det kommer bli en förändring men vad innebär den här hos 

oss, det vet vi inte idag. 

 

En annan deltagare beskriver att kraven mer är från hen själv och att hen inte upplever att 

några direkta krav ställs från någon yttre part. Vidare säger en annan deltagare att stora krav 

ställs på hen som enhetschef att ta reda på information för att kunna förmedla denna och att 

ledaren måste se till alla sidor. 
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Det ställs ju stora krav på att ta reda på information…man måste se till brukarna och personalen 

och så måste man se till helheten också, budgetmässigt, man måste verkligen ha eller ta reda på 

kunskap i ämnet för att kunna få fram ett bra budskap. 

 

Vidare beskriver ett antal av deltagarna att det ställs krav på enhetschefer att vara flexibla och 

att de måste försöka få med medarbetarna i förändringen. Deltagarna säger samtidigt att de 

upplever sig ha ganska fria tyglar att organisera och strukturera sitt arbete. En av deltagarna 

beskriver att kraven kan upplevas otydliga då det inte riktigt framgår vilka krav som ställs på 

hen som enhetschef vid ett förändringsarbete. Deltagaren upplever att hen själv får välja vad 

som passar i verksamheten men att själva kraven på hen uppfattas otydliga i vad som gäller vid 

en förändring eller omställning. Detta visar att vad Karasek och Theorell (1990) beskriver som 

upplevelsen av låga eller höga krav och kontroll samt dess påverkan på hur deltagaren upplever 

sin arbetssituation. Vad som framgår tydligt är att själva upplevelsen av kontroll varierar mellan 

deltagarna, som då direkt påverkar upplevelsen av de krav som ställs och de villkor som de har 

vid förändringsarbete. Enligt Karasek och Theorell (1990) är det den upplevda kontrollen i 

arbetet som avgör om individen kan hantera alla de krav som ställs vilket har en avgörande 

effekt på individens arbetsmiljö och psykiska stress. Upplevelsen av kraven som otydliga vilket 

i sin tur påverkar upplevelsen av kontroll framhävs av en deltagare i citatet nedan: 

 

Dom kraven vi får, de är som inte, det är ganska luddigt tycker jag, det är inte att det här gäller 

nu, så här måste du göra. 

 

Vad som kunnat observerats är att kraven som ställs på ledare vid förändringsarbete, oavsett 

om det är en stor eller liten förändring är att upplevelsen av kraven påverkas av både 

personlighet, erfarenheter och stödsystem. Som ny chef i en stor verksamhet såsom kommun är 

det väldigt svårt att veta hur kraven ska tolkas och vilket ansvar som ligger på en, därav upplevs 

kraven som något otydliga. Vid deltagande observation har det kunnat konstateras att många 

olika krav ställs på ledare och beroende på situation och vad själva förändringen innebär kan 

kraven stundtals upplevas omöjliga att uppnå. Vid observationen framkom hur viktigt det är 

med information, delaktighet och stöd då dessa påverkar upplevelsen av både krav, kontroll och 

villkor i stor utsträckning. Vad som framgår är att det största stödet är från kollegor i 

organisationen och vid observation upplevs ett väldigt öppet klimat där kollegor både delar 

kunskap och information. Kollegorna upplevs som det viktigaste stödet, både genom avlastning 
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och rådgivning. I enlighet med Karasek och Theorell (1990) beskrivning av stöd och sociala 

relationer framgår hur viktigt det är med stöd och nätverk vid hantering av krav och kontroll i 

arbetet.      

4.3.1 Hantering av krav som ställs 

Vad som framgår ur intervjuerna är att samtliga åtta enhetschefer har olika upplevelser av de 

krav som ställs på dem vid förändringsarbete och deras sätt att hantera dessa krav skiljer sig 

därav åt från person till person.  En större del av deltagarna säger att de kan hantera kraven som 

ställs på ett bra sätt då detta ingår i deras yrkesroll. En av deltagarna tror att flera års erfarenhet 

har gjort att hen kan hantera de olika krav som ställs på ett bättre sätt än när hen var ny som 

enhetschef. En annan deltagare säger att de krav som ställs är både drivande och utmanande då 

hen får utvecklas i sin ledarroll. Aktiva arbeten karakteriseras enligt Karasek och Theorell 

(1990) av höga krav samtidigt som individen har stor kontroll och frihet att använda sig av sina 

färdigheter. Denna typ av arbete anses vara mest gynnsam i arbetslivet eftersom den påvisar 

bäst psykosociala resultat. Det intressanta är att det verkar skilja sig från deltagare till deltagare 

i deras uppleves av kontroll vilket då påverkar deras upplevelse av villkoren och krav i arbetet 

vilket framgår i citatet nedan: 

Jag är ju en person som drivs av sådant här, jag tycker ju det är roligt. Det kanske inte är roligt 

så man skrattar ihjäl sig, det är roligt på så vis att jag får liksom använda mig av mina kunskaper 

och det tycker jag är utvecklande och då mår jag bra, då känner jag att jag har gjort ett bra jobb. 

 

En deltagare beskriver att det var svårt att hantera alla de krav som ställdes på hen som ny 

enhetschef och detta ledde till en inre stress. Deltagaren är medveten om detta och säger att hen 

behöva lära sig hantera detta för att klara av alla krav som ställs. Enligt Karasek och Theorell 

(1990) kan höga krav och låg kontroll leda till stress och ohälsa.  

 

Du kan prioritera bort en del saker men det är svårt i början. Alltså det är ju en stressituation, 

det är ju en inre stress som man måste lära sig att hantera, för att klara av det. 

 

Merparten av deltagarna ansåg att kraven som ställs på dem vid förändringsarbete är rimliga 

och att detta är framtiden inom deras yrke, att förändringar kommer ske konstant. En av 

deltagarna säger att vara enhetschef är världens bästa jobb, hen beskriver ytterligare hur yrket 

är väldigt flexibelt vilket ger möjligheten att bestämma själv över tid och hur arbetet organiseras 

och struktureras.  
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Man har otroliga möjligheter att bestämma själv över sitt arbete…jag tycker det är en otrolig 

förmån att få vara chef och det är väl därför jag har blivit det.  

 

En annan deltagare beskriver att bland den värsta positionen en chef kan vara i är just 

mellanchef och framhäver hur viktigt det är med stöd från kollegor och ledningen.  Vidare säger 

en annan deltagare att kraven kan upplevas som höga men att dessa mer kommer från hen själv. 

För att hantera detta behöver hen som enhetschef göra prioriteringar i arbetet. 

Ibland kan man nog tycka att det är övermaga men på något vis måste man göra egna 

prioriteringar för skulle man spela på alla bollar som är då tror jag att, det skulle inte jag fixa i 

alla fall. 

Flera av deltagarna säger att kraven är rimliga då det finns uppbackning och förståelse från 

deras ledning samt olika stödsystem vilket kan förklaras av vad Karasek och Theorell (1990) 

beskriver om stödets funktion på upplevelsen av krav och kontroll. Hur dessa krav hanteras 

upplever merparten av deltagarna vara beroende av stödsystem men även av personlighet, 

kunskap och erfarenheter. 

Jag kan ändå tycka att dom är rimliga med tanke på att, det finns ändå en uppbackning och 

förståelse uppifrån hur verkligheten ser ut, det vet ju alla om. 

Genom observation har det kunnat konstateras att det finns ett omfattande intersupportsystem 

inom den undersökta organisationen som fungerar som ett bra stöd. Det kan gälla allt ifrån 

lönesupport, schemasupport, fakturasupport till HR och samtliga funktioner används dagligen 

av chefer inom organisationen. Dessa kan då vara till en stor hjälp för att kunna hantera och få 

hjälp med de olika krav som ställs på ledaren. Det har även observerats att det största stödet 

dock är från kollegor för att kunna hantera krav och dess villkor som ställs vid 

förändringsarbete. 

4.4 ANSVAR VID FÖRÄNDRINGAR 

Deltagarna fick i början av intervjun beskriva vilka ansvarområden de har i verksamheten och 

det blev då väldigt tydligt hur omfattande deras ansvarsroll sträcker sig. Samtliga deltagare 

berättar att de har ansvar över allt som berör verksamheten från arbetsmiljö och personal till 

brukare och budget. En av deltagarna beskriver att hens ansvar vid en förändring är att se till 

alla delar och helheten, genom att alltid ha dörren öppen för att kunna bemöta personalen till 

att fungera som ett ”bollplank”. Samtliga deltagare betonar att ansvaret de har vid en förändring 

i verksamheten är att informera medarbetarna och se till att förändringen är genomförbar. En 
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deltagare säger att hen har ett jättestort ansvar då det är hen som måste förankra förändringen 

till medarbetarna för att se till att det genomförs.  

 

Ja men ett jättestort ansvar, det är ju jag som måste förankra det nedåt och att se till att vi 

genomför det vi bestämt eller det som har kommit att vi ska göra. Så att där måste jag ju stå 

rakryggad och verkligen liksom se till att det genomförs. Så det är ju ett stort ansvar. 

 

Vidare beskriver en annan deltagare ansvaret att driva igenom förändringen som antingen är 

beslutat från högre ledningen eller från hen själv. Även här betonar deltagaren ansvarsdelen i 

hens jobb, att det är hen som ska se till att förändringen blir genomförd. Att hantera förändring 

är en komplex process för ledaren enligt (Dick, Ash, Childress, Diamantides, Grabarczyk, Main 

& Van Cura, 2018) då det innebär att identifiera önskat resultat, definiera förändringar som 

krävs samt driva igenom förändring genom att påverka och motivera andra. Enligt Dick et al. 

(2018) definieras förändring som något nytt eller förändring av ett tillstånd till ett annat. Detta 

visar på hur stort ansvar ledaren har vid förändringsarbete genom att antingen något nytt ska 

skapas eller något gammalt ska förändras och i dessa processer ska medarbetarna motiveras och 

göras delaktiga. 

 

En av deltagarna förklarar att ansvaret är att leda verksamheten mot målet, samtidigt betonar 

deltagaren att vad som förväntas av hen och hur detta ska utföras rent praktiskt är något oklart. 

Hen säger vidare att i förändringar blir det ofta oroligt och då behöver hen som chef vara 

tillgänglig på plats och visa att vi gör det här tillsammans. Deltagaren kommer in på krav och 

beskriver att det är hen som ska se till att det genomförs och beskriver att hur detta ska 

genomföras är utifrån vilka ledaregenskaper hen har. 

 

Jag har ju ansvaret att ta oss mot målet, sen på hur är ju utifrån vilka ledaregenskaper man har.... 

Nu har vi fått mycket information kring förändringsarbete och vad som förväntas av oss men 

kanske inte så mycket hur vi ska göra det praktiskt…men kraven är ju att det ska ju ros i hamn 

det är ju inge annat… det är bara att försöka. 

 

En av deltagarna beskriver att enhetschefer ibland tar ett väldigt stort ansvar men säger 

samtidigt att det handlar om att inte ta allt ansvar själv, utan att försöka delegera och få 

medarbetare att göra det de kan. Hen säger vidare att det yttersta ansvaret ligger på hen som 
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chef och att det är ingen som tar en i försvar och detta kan leda till att fritiden stundtals blir 

påverkad. 

 

Det får vi ju ständigt höra att vi har som enhetschef, det är ditt ansvar. Och det är väl det som 

jag kanske också känner att jag har, det är därför jag tullar på min egen fritid… men det är jag 

nog också… jag vill ha kontroll, jag vill veta att det blir gjort, jag kan inte bara släppa på det 

jag tycker är viktigt. Och det är nog det där, du har det yttersta ansvaret, syndromet för det… 

det är du som har det yttersta ansvaret. Så det är ingen som kommer att ta dig i försvar, det var 

det jag fick lära mig då och det där ligger kvar. 

 

Citatet ovan visar vikten av vad Karasek och Theorell (1990) beskriver gällande upplevelsen 

av kontroll och dess samverkan med upplevda krav. Vid höga krav och upplevelsen av hög 

kontroll minskar stressen vilket i sin tur han påverka själva villkoren vid förändringar. Dock 

kan upplevelsen av att ständigt behöva ha kontroll och uppnå kraven i sin tur skapa en stress. 

 

Vidare säger en av deltagarna att utmaningen i ett förändringsarbete är att få med medarbetarna 

och att det är hens ansvar att se till att förändringen genomförs vilken hen anser är ett stort 

ansvar som vilar på hens axlar. En annan deltagare betonar hur viktigt det är att medarbetare 

får veta saker och ting samt görs delaktiga, så har de får tid på sig att förbereda sig för en 

förändring. Hens ansvar blir att implementera saker och ting i god tid så att medarbetarna hinner 

förbereda sig så att det inte blir en stor förändring som kommer plötsligt. Hen betonar samtidigt 

hur viktigt det är att hen som chef får veta i god tid samt görs delaktig så att tiden finns att 

implementera det i grupperna. Deltagaren säger även att detta är något hen saknar inom 

organisationen, att ofta kommer besluten från ledningen eller politiker högre upp som de sedan 

har ett ansvar att genomföra. Det finns enligt Hilmarsson (2016) tre centrala utgångspunkter för 

en lyckad förändring genom medverkan, vilka är: metod, kommunikation och delaktighet. 

Genom delaktighet blir personalen mer mottagliga för information om förändring vilket då kan 

skapa en acceptans och då minskar motstånd (ibid). Detta kan förklaras genom att både ledaren 

och medarbetarna behöver göras delaktiga vid förändringsprocesser, ledaren behöver både 

information samt göras delaktig för att i sin tur kunna göra medarbetarna delaktiga. Om ledaren 

inte fått information eller blir delaktig i processerna påverkar detta direkt hens villkor att kunna 

leda, hantera och genomföra förändringar vilket framgår i citatet nedan: 
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Det är viktigt att vi får veta i god tid som chefer och sen att man har god tid på sig att 

implementera det i grupperna, att dom får vara med…man vill ha tid på sig men det finns ju 

sällan…att man själv får vara delaktig i någonting utan det kommer som bara såhär på en…det 

är redan bestämt, ja men hur ska vi göra med det här då, ja men det vet vi inte, okej…det tas ju 

beslut i kommunen och det är ju politiskt styrt, så är det är kanske svårt ibland…Jag tänker att 

det kan ju bli bättre, oftast är det ju att, snabbt på, nu ska vi göra det här. 

 

När frågan ställs hur deltagarna hanterar allt detta ansvar svarar en av deltagarna att hen varit 

med om förändringar tidigare och att detta inte är nytt för hen. Deltagaren beskriver att det är 

viktigt att ha en öppen kommunikation med medarbetarna samt att hen delger den information 

som finns. Vidare säger en annan deltagare att förändringen måste genomföras och då gör hen 

det, hen säger sig veta vad som förväntas av hen som chef och därav inte funderar eller 

analyserar över detta. En annan deltagarna beskriver att verksamheten kan se olika ut från dag 

till dag och därav förväntar hen sig att det ska komma något och då är hen förberedd, därav 

anser deltagaren att det är viktigt att ta dagen som den kommer och hantera det i situationen.  

Flertalet av deltagarna beskriver att deras sätt att hantera allt ansvar är att prata med andra 

kollegor som är i samma situation samt att de delegerar ut till medarbetare så inte allt landar på 

dem själva att hantera. En av deltagarna tar arbetsmiljöarbetet som ett exempel och beskriver 

att det inte bara är hen som ensam är ansvarig över arbetsmiljön utan det är även medarbetarna 

som är ansvariga för sin egen arbetsmiljö. 

Viktigt att komma ihåg som chef, du är inte ensam, alltså du är ansvarig men samtidigt alla 

bidrar ju till arbetsmiljön, det ligger liksom inte bara på mig även fast det formellt gör 

det…Kanske att man delegerar ut en del av biten till medarbetarna, att man inte tar på sig allt 

själv liksom.  

 

Flertalet av deltagarna betonar även vikten av att vara saklig när de kommunicerar förändringar 

med medarbetarna och att inte följa med medarbetares oro och spekulationer utan endast 

informera och svara på de frågor som de har information och kunskap i. Enligt Dick, Ash, 

Childress, Diamantides, Grabarczyk, Main & Van Cura (2018) kan förändringar upplevas som 

negativa för många och därav kan tydlig kommunikation, väldefinierade mål och delaktighet 

öka sannolikheten för att förändring och omställning kan genomföras.   

 

Genom deltagande observation har det framgått att det ansvar ledare har vid förändringar är 

väldigt omfattande och krävande då det i övrigt i ledarrollen ingår mycket ansvar. Att ansvar 
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även går att delegera till andra har även observerats som en viktig del för att chefen ska klara 

av den tunga arbetsbelastningen men även som en viktig del för att skapa delaktighet och 

utveckling hos medarbetarna. Att som ny chef kunna hantera ansvar är enligt observationer 

beroende på om interna supportsystem används samt stöd av kollegor. Ansvarsrollen upplevs 

som en tung börda att bära vilket då kan underlättas om stöd och hjälp efterfrågas och söks. 

Ensam är inte starkast, vilket blir tydligt vid deltagande observationer. I rollen som ledare är 

upplevelsen att ansvaret ligger helt och hållet på den personen, vilket då kan kännas övermäktigt 

och därav är det viktigt att använda sig av de stödinsatser som finns inom organisationen. Vid 

både större och mindre förändringar är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) viktigt att 

organisationen har ett väl fungerande HRM-arbetet samt stödsystem, där ledningen tar hänsyn 

till medarbetarnas situation genom att försöka skapa en helhetslösning som i sin tur kan skapa 

motivation hos medarbetarna.  

4.5 LEDARENS ROLL VID FÖRÄNDRINGSARBETE 
Deltagarna beskriver att ledarens roll vid en förändring i verksamheten är att kommunicera 

information till medarbetarna, göra dem delaktiga samt att hela tiden tänka strategiskt framåt. 

Samtliga deltagare anser att ledningen har en viktig roll vid förändringsarbete och betonar hur 

viktigt just information är, både att de som chefer får information men även att medarbetare får 

information. Tid är även en aspekt som deltagarna anser är viktig vid förändringsarbete, tid till 

förberedelse och reflektion så att både chef och medarbetare får rätt villkor och förutsättningar 

att kunna genomföra förändring. Enligt Lindmark och Önnevik (2011) kan en motivationsklyfta 

uppstå om ledaren och medarbetarna inte fått samma information om förändring. I ett tidigt 

skede är det viktigt att ledningen skapar delaktighet och informerar medarbetarna så att denna 

klyfta inte uppstår. Lindmark och Önnevik (2011) beskriver även förändringsklyftan som visar 

hur det gamla tar sig mot den nya i en förändring. I mitten av klyftan återfinns då oro, osäkerhet, 

spänningar och kaos som medarbetarna kan uppleva. För att inte förändringsklyftan ska bli 

alltför djup är det viktigt att förankra och informera alla medarbetare om kommande 

förändringsarbete. Det är även viktigt att skapa delaktighet och motivation samt se till att ta ett 

steg i taget så att processen får den tid som behövs för att medarbetarna ska ha möjligheten att 

anpassa sig till förändringen (ibid). Vid förändringar är det viktigt att ledningen arbetar 

tillsammans med medarbetarna för att förändringsarbetet ska kunna ta sig framåt, tiden för alla 

processer spelar även en viktig roll vilket även framgår från deltagarna. Detta för att inte 

motivationsklyftan eller förändringsklyftan ska uppstå vilket då påverkar förändringen och 

ledarens villkor negativt. En av deltagarna beskriver detta i citatet nedan: 
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Att informera personalen så dom får vara med på hela resan. En förändring behöver inte ske så 

fort, personalen behöver tid på sig, att bearbeta och det är mitt ansvar. 

 

En av deltagarna berättar att hens roll vid förändring handlar mycket om att hantera situationer, 

att stå pall och stå fast. Deltagaren beskriver att rollen som hen har vid förändringar handlar om 

att vara lyhörd, att testa nya saker och sedan utvärdera men fortfarande stå kvar trots motstånd. 

Deltagaren säger även att det handlar om att hela tiden arbeta med förändringen samt att 

kommunicera med personalen under hela processen.  

 

När vindarna blåser, att stå där och visa att man håller kvar…även lyhörd att vi testar och 

utvärderar, göra om, gör rätt men ändå stå där. Jag tro det är väldigt viktigt och sen att fortsätta 

prata om det, ta upp det, jobba med det hela tiden, ha en plan…annars blir det väldigt stort…om 

det bara kommer en dag, att nu ska vi börja jobba så här till exempel så är ingen förberedd. 

 

Vidare säger en annan deltagare att hen har ett stort ansvar i själva genomförandet av 

förändringen, att tydligt visa vart verksamheten ska ta sig men samtidigt framhäver deltagaren 

vikten av att få personalen delaktiga i genomförandet. Två deltagare återkommer till att rollen 

som ledare vid förändring handlar om att vara tydlig och informera medarbetarna i god tid för 

att alla ska ha möjligheten att förbereda sig samt känna delaktighet i processen.  

 

Det handlar ju om att informera sin personal i god tid om saker och ting…vara tydlig, det är den 

rollen…vara behjälplig i sådana situationer men det svåra är att få med alla på tåget. 

 

Enligt en av deltagarna har ledningen en viktig roll vid förändringsarbete genom att det är den 

personen som ska vägleda hela verksamheten mot uppsatta mål i förändringen. Därav blir 

ledarens roll att vara i framkant och hela tiden informera medarbetarna så de får möjligheten att 

följa med under hela processen.   

Att vara i framkant och tänka strategiskt, ja men att det är det här som händer. Där tror jag också 

att ledningen har en viktig roll att dom också kan komma med så mycket information som 

möjligt, för ger dom information då är det ju också en direkt kommunikation som vi kan ta del 

av. För det kommer jätte mycket frågor, och vad är sanningen och vad är inte sanningen. 
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Vad som kunnat observeras är att ledarens roll vid förändringsarbete är just att leda, hantera 

och genomföra förändring. Att leda innebär att både informera, vägleda, motivera och stötta 

medarbetarna genom förändringen. Att hantera innebär att lösa konflikter och problem samt att 

kunna bemöta motstånd i verksamheten som genomgår förändring. Till sista att genomföra 

innebär att genom syfte och mål med förändringen överföra detta till något genomförbart 

praktiskt och under tiden följa upp och reflektera för att ta verksamheten vidare i förändringen. 

Genom deltagande observation har en bild skapats av ledarrollen i förändring där chefen 

behöver se alla delar i verksamheten, att skapa sig en helhet vilket gör att ledaren då får både 

ett makro- och microperspektiv och på ett bättre sätt kan genomföra förändringar. Ledarskap 

vid förändringar handlar enligt Ahrenfelt (2013) om att skapa och leda integrerade processer i 

riktning mot ett mål. Vidare handlar ledarskap om att skapa och underhålla helheter men även 

hålla den inre strukturen i organisationen intakt vilket även framgår ur observation. Ledarskap 

handlar om att styra den redan pågående förändringsprocessen då förändring är ett tillstånd som 

vi alla befinner oss i, vilket Ahrenfelt (2013) framhäver som styrker både vad deltagarna 

beskriver samt observation. 

4.6 NÄTVERK OCH STÖD 
Vad som framgått av intervjusvaren är att stora krav ställs på ledaren vid förändring vilket leder 

till att ledaren även har många ansvarsområden att hantera. Deltagarna beskriver att de ofta 

söker stöd av varandra som kollegor men det framgår även att de som enhetschefer upplever en 

ensamhet i rollen som chef. Vidare i studien ställdes frågan hur deltagarna upplever stöd och 

nätverk och om de skulle få önska, hur detta stöd skulle se ut. Hälften av deltagarna upplever 

att de har ett bra stöd från ledningen, internsupport samt nära kollegor medan några av 

deltagarna hade blandande upplevelser av stöd i organisationen. De deltagare som upplevde att 

de hade bra stöd i organisationen beskrev ett öppet klimat med bra kommunikation från högre 

ledning, en av dessa deltagare framhävde även det egna ansvaret att söka stöd om det behövs.  

Vad som framgick av intervjuerna var att beslut om förändringar ofta har ekonomiska orsaker 

men det kan även gälla effektivisering och säkrare arbetssätt som grund till förändring. Samtliga 

deltagare pratar om den stundande förändringen som planeras till hösten där flera små boenden 

hotas att stänga och det sparkrav som de redan nu påverkas av. Även i denna fråga gällande 

kommande förändring är deltagarna delade i deras upplevelser, några av dem anser att de fått 

tillräckligt med information uppifrån medan andra hade önskat mer information för att kunna 

bemöta och hantera oroliga medarbetare. Det största stödet som finns i verksamheten anser 

samtliga deltagare är stödet av kollegor, att ta hjälp av det nätverk som finns inom 
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organisationen. En av deltagarna anser att stödet hade kunnat vara bättre och framhäver att det 

ibland går för fort då beslut är tagna högre upp som hen sedan ska genomföra. 

Däremot kan det komma beslut uppifrån som ska gå fort och då hinner inte jag som chef med 

eller få ut det till personalen och då hinner inte jag som chef fatta vad som ska hända och så ska 

jag få ut det till personalen och då blir det inte riktigt bra. 

 

En annan deltagaren svarar både ja och nej på frågan gällande stöd, hen anser att delaktigheten 

blir lidande ju fler led som finns i organisationen. Deltagaren säger att de som chefer får det 

stöd som behövs vid förändringsarbete, men inte alltid. Deltagaren förklarar att de som chefer 

inte alltid får veta bakgrunden till beslutet som hen anser behövs för att ha en möjlighet att 

förstå och sedan förklara varför förändringen ska genomföras. 

 

Det kan jag sakna och det är ett ganska viktigt för att jag själv ska liksom genomföra det på 

något vis, förstå det och genomföra det och förmedla. Så att nja, både ja och nej. Det är ju det, 

lite hur strukturen ser ut också. Och helt klart så tappar man delaktigheten på vägen ju fler led 

vi är, det tycker jag. Och det tror jag är inte är en ambition som vår ledning har men det blir så. 

 

Tidigare deltagares upplevelser om brist på delaktighet delas av andra, en deltagare berättar att 

hen hade önskat att få vara mer delaktig vid tidigare skede när en förändring är på gång. En 

annan deltagare säger att hen spontant skulle säga nej på frågan gällande befintligt stöd vid 

förändringar men vet samtidigt inte vad hen skulle önska för något stöd. Deltagaren säger att 

hen upplever en ensamhet i ledarrollen men att det stöd som hen söker oftast är från övriga 

kollegor.  Samtliga deltagare anser att det bästa stödet de kan få är från övriga kollegor och 

speciellt om den personen har genomgått liknande förändring.   

 

Framförallt är det kollegor som man kan bolla idéer med…jättestort stöd av just den chefen som 

har genomgått … för det är där all kunskap finns. 

 

Vad som kunnat observeras är att kollegor är det största stödet inom organisationen då arbetet 

som chef kan upplevas som ensamt och därav är det viktigt med samverkan och social samvaro 

med övriga chefskollegor. Stöd från ledningen och övriga supportsystem upplevs som 

tillräcklig och nödvändig för att klara av att jobba som chef. Dock framhävs stödet av kollegor 

som viktig och avgörande för själva hanteringen av olika situationer och problem som en ledare 

kan ställas inför. Detta upplevs bero på att kollegorna själva har varit i liknande situationer och 
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därav har en helt annan förståelse, erfarenhet och kunskap och därför kan fungera som ett bra 

stöd. Detta visar på hur viktigt det är med nätverk och sociala relationer för att kraven, ansvaret 

och villkoren i ledarrollen inte ska upplevas för betungande. De punkter som är kritiska för 

arbetarens psykologiska stress är enligt Karasek och Theorell (1990) relationen mellan de yttre 

psykiska krav som arbetet ställer på individen, kontrollen som individen har för att påverka sin 

situation beroende på hur högt eller lågt beslutsutrymme personen har samt stöd i arbetet från 

kollegor för att kunna hantera de krav som ställs. 

4.6.1 Önskemål av stöd 

Samtliga deltagare har besvarat frågor gällande det stöd som finns inom deras organisation och 

det framkommer vidare vilket stöd de hade önskat för att kunna hantera, leda och genomföra 

förändringar. Flertalet av deltagarna önskar att få vara mer delaktiga tidigare i beslutsprocessen 

inför att förändringar och omställningar ska genomföras som berör deras verksamhet. Det 

framkommer även önskemål att de får mer tid att förbereda sig och personalen inför en 

förändring. Tiden är direkt kopplat till information, där deltagarna önskar information i god tid 

för att kunna implementera detta i verksamheten och förbereda medarbetarna. En av deltagarna 

önskar även utökad tid i själva förändringen för att kunna förbereda sig själv och sedan förmedla 

detta till medarbetarna. En annan deltagare preciserar vad hen menar med delaktighet och 

förklarar att det inte endast handlar om att få information utan även att få vara med i 

beslutsfattandet som hen upplever kan gå väldigt fort stundtals.  

Jag tycker ju att vi ska vara mer delaktiga i den meningen…att vi får information och att vi 

får… smälta tanken om jag så säger…. man vill vara med i beslutsgången för att…förstå och 

kunna förmedla det på ett klokt sätt vidare och där tappar vi. 

 

Deltagaren upplever att det ibland går för fort när beslut fattats och sedan ska hen som chef 

genomföra detta vilket enligt hen leder till att varken hen eller medarbetarna hinner ställa om 

sig till förändringen. Dagens arbetsliv har enligt Hilmarsson (2016) förändrats och ställer idag 

högre krav på att många olika arbetsuppgifter ska utföras och ofta i högt tempo. Förändringar 

på arbetsplatsen sker allt snabbare och kräver snabb anpassning av samtliga i verksamheten 

(ibid). Vad som framgår ur detta är att både ledare och medarbetare måste anpassa sig till 

förändringar och att tiden har en betydande effekt, tid att hinna få information och tid att hinna 

ge information vilket framgår ur citatet nedan: 

Man vill vara med i beslutsgången för att, som sagt för att förstå och kunna förmedla det på ett 

klokt sätt vidare och där tappar vi…Kanske också besluten, det går så fort, vi tycker det går så 
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fort allting och det är ju för att vi inte är med från början utan vi får sedan ett serverat, ett färdigt 

förslag som vi ska ta ställning till som vi sen ska genomföra…jag ska förstå det här och jag ska 

förmedla det på ett trovärdigt sätt.  

 

Deltagaren beskriver vidare att detta kan vara en av anledningarna till att vissa förändringar 

stöter på motstånd, då det går för fort. Deltagaren säger att om hen som chef inte hinner med så 

hinner inte medarbetarna med. En annan deltagare har även önskemål att få vara med från start 

innan en förändring ska genomföras och säger att det är en av förutsättningar för att det ska bli 

bra. Deltagaren önskar delaktighet i ett tidigt skede, att bli kallad till både möten och planering 

samt vikten av tydlig kommunikation och information så att hen vet varför och hur förändringen 

ska genomföras.  

 

Att man får information om det här gör vi just nu…att man får vara med i början redan…Så att 

det är ju lite, förutsättningar för att det ska bli bra är ju att man ska får vara med i ett tidigt skede, 

att man då har en sådan roll att man blir kallad på möten och man ska kunna prata om det också 

och veta, jaha nu är det därför ni gör så och därför. 

 

Vidare säger en annan deltagare att hen hade önskat att det fanns en teamledare som kunde vara 

kanalen mellan chefen och verksamheten i detaljer, detta skulle underlätta informationsutbytet 

mellan medarbetarna och ledningen. Samma deltagare önskar även ett bättre samarbete inom 

verksamhetens olika stödsystem, att alla olika verksamheter och avdelningar kunde arbeta mer 

tillsammans för att öka effektiviteten. En annan deltagare återkommer till hur viktigt det är med 

nätverket, att chefskollegor finns som det bästa stödet vid förändringsarbete, framför allt vid 

kommande förändringar där boenden kan tvingas stänga och de sparkrav som de har. 

 

Dom förändringar som budget och boenden som ska stänga, de är så stora att man kan som inte, 

det räcker som inte med en chef som stöttar, det blir lika stort för det, för min personal spelar 

det ingen roll vilket stöd jag får utan för dom är det ju katastrofalt om det här stället läggs ned 

tillexempel, det blir jätterörigt…På ett sätt är det ett väldigt ensamt arbetet…här kan man som 

söka stöd av sina kollegor tror jag, jag tror att det är det bästa….Vi sitter i samma båt, det är där 

man ventilerar. Man kan hjälpa varandra alltid, det är en styrka.   
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4.7 ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER AV FÖRÄNDRINGAR 
Deltagarna i studien har arbetet som enhetschefer i olika antal år och har därav olika 

erfarenheter och upplevelser av förändringsarbete. Under intervjun ställdes frågor gällande 

förändringsarbete oavsett om det varit stort eller liten om hur de upplevde detta. En av 

deltagarna berättade om ett större förändringsarbete på en tidigare arbetsplats där hens 

verksamhet skulle privatiseras vilket ledde till en konkurrenssituation. Deltagaren beskriver att 

detta var en stor utmaning för hen som chef men även för medarbetarna. Det nya som de fick 

förhålla sig till var att någon kunde ta kunderna ifrån dem vilket enligt deltagaren blev en riktig 

svår omställning som hen fick jobba med. När deltagaren beskriver nuvarande arbetsplats 

berättar hen att de i verksamheten har sparkrav som även kommer bli en utmaning. Ett nytt 

boende ska byggas upp och vara färdigställt år 2022 och därav kommer platser och boenden att 

stängas men detta tycker deltagaren är spännande, samtidigt som det kan bli turbulent under 

denna omställning och förändring.  

Vi får ju se vad som blir nu, nu ska vi ju spara men vi vet ju egentligen inte hur än, så att det 

kommer ju blir en utmaning, det kommer ju att tas bort platser och det kommer ju dras ned. Ja 

alltså 2022 så kommer ju Kronan så då ska ju alla dom 144 platserna bort någon annan stans så 

det blir ju spännande att se hur det tänker göras med det. Så nog kommer det bli turbulent här 

också men det känns ju roligt också på ett vis. 

En annan deltagare berättar om när hen var ny som chef och verksamheten hen ansvarade för 

skulle läggas ned. Deltagaren förstod anledningen till nedläggningen men beskriver även att 

hen upplevde detta som stressigt. Hen kan i efterhand se att det slutade med ett bra resultat, 

samtidigt som det var stressigt då. När deltagaren beskriver villkoren vid denna förändring säger 

hen att det ställdes ganska höga krav och att det inte fanns någon handbok för nedläggningen.  

Det ställs ganska höga krav på att man själv förmedlar det man behöver för det finns ingen 

handbok i nedläggning…all omorganisation är ju i princip ny utifrån att verksamheten ser olika 

ut överallt så att det finns ju ingen så här handbok direkt… det är ju viktigt att alla utvärderar 

efter och liksom att man använder sig av kunskaperna sedan tidigare…en själv liksom vet vad 

man ska fråga efter och vad som blir och sen att strukturera upp, det måste man göra utifrån 

vart man är, just i processen. Så att det ställs väl lite krav på det men det klurar man som ut, 

med tiden. 

 

Deltagaren beskriver att när hen tittat tillbaka efter en genomförd förändring kan hen tänka, hur 

lyckades vi med detta och säger att det handlar om att tänka utanför boxen och våga. Hen 
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beskriver att förändringar i början kan upplevas som omöjliga men efter att ha klarat av och 

genomfört dem så växer självförtroendet.  

När man har genomgått och tittar tillbaka på, hur fasiken lyckades vi med det där, för ibland 

känns det verkligen som… okej nu vill dom att jag tar mig till månen och tillbaka utan 

rymdfarkost eller astronauter, så är den första känslan…efter att man har känt den där månresan, 

då börjar man då sondera terrängen och så kommer man tillslut förhoppningsvis på någonting 

så man kan modifiera…Man får ju ett självförtroende när man vet att, ja men jag har klarat den 

här månresan några gånger nu. 

En annan deltagare berättar hur hen på tidigare arbetsplatser har varit med om flertalet snabba 

beslut, stängningar av verksamheter och varsel mitt i sommaren. Deltagaren beskriver vidare 

förändringar av arbetsgrupper som har slagits ihop, grupper som har separerats och olika flyttar 

till nya lokaler. En förändring i en organisation kan enligt Lindmark och Önnevik (2011) 

innebära nedläggning eller förändring av arbetsuppgifter och dessa förändringar påverkar 

vardagen i arbetet. Vid både större och mindre förändringar är det viktigt att organisationen har 

ett väl fungerande HRM-arbetet där ledningen tar hänsyn till medarbetarnas situation genom 

att försöka skapa en helhetslösning som i sin tur kan skapa motivation hos medarbetarna (ibid). 

Detta kan ses ur två perspektiv med koppling till studien, det behövs ett fungerande HRM-

arbete som både verkar för medarbetarna med även för ledarna för att kunna genomföra 

förändringar. Deltagarna återkommer ständigt till bristen av information och snabba beslut 

vilket kan visa på ett bristande HRM-arbete. 

 

Oftast har det varit snabba besked och snabba flytt och snabba stängningar och ingen har vetat 

riktigt vad man ska göra utan det har blivit väldigt konstigt. 

 

En av deltagarna säger att det känns som att de inom organisationen ständigt är i förändring och 

att hen ibland kan tycka att varför ska något som fungerar bra förändras. Deltagaren säger 

samtidigt att samhället förändras och därav behöver både hen som chef och verksamheten följa 

med i det. En annan deltagare säger att hen som chef får bära huvudansvaret vid 

förändringsarbete. Flertalet av deltagarna upplever en brist på delaktighet vid förändringar. En 

av deltagarna säger att övergripande vet hen vad som ska hända men inte mer specifikt för 

verksamheten och medarbetarna. 
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Upplevelsen är ju att man inte är delaktig, känner jag och sedan att man får liksom en 

övergripande. Jag vet ju övergripande vad som händer men inte just för mig och mina 

medarbetare så där. Det känns ju lite sådär att, är inte vi viktiga. 

4.8 VILLKOR VID FÖRÄNDRING 

Studien har inledningsvis undersökt hur deltagarna ser på sin ledarroll vid förändring, upplevda 

ansvar och krav vid förändring, stöd och nätverk för att sedan komma in på upplevelser och 

erfarenhet av förändringsarbete. Med dessa inledande delar är tanken att en grund i 

undersökningen ska byggas upp för att möjliggöra en förståelse för dessa faktorers påverkan på 

deltagarnas upplevda villkor vid förändring och omställning inom verksamheten. Frågan 

ställdes inledningsvis i denna del av undersökningen hur deltagarna upplevde deras villkor vid 

förändring och omställning. En av deltagarna svarade att villkoren är tuffa och att det är upp till 

hen själv som ledare att leda, hantera och genomföra förändringen. Hen säger samtidigt att det 

är viktigt att ta hjälp av kollegor som både inspiration och stöd.  

Villkoren dom är ganska tuffa egentligen, det är upp dig själv och som ledare och vad jag 

vill…kanske få inspiration av kollegor, lyssna hur dom har gjort eller, är det här någonting ni 

tänker på, tänker jag likadant, vad är rätt att göra.  

 

En annan deltagare säger att jobbet som enhetschef ställer höga krav och mycket energi krävs 

för arbetet men säger samtidigt att det finns en sak som ändå håller hen kvar, vilket är 

möjligheten att kunna styra arbetet själv. Aktiva arbeten faller ofta in i professionella arbeten 

enligt Karasek och Theorell (1990) och visas genom att den anställde har höga krav samtidigt 

som hen har stor kontroll och frihet att använda sig av sin färdighet. Denna kategori visar sig 

vara gynnsam i arbetslivet då den visar bra psykosociala resultat (ibid). Kontrollen och kraven 

för den anställde är höga vilket framgår från deltagaren men hen säger samtidigt att ekonomin 

påverkar villkoren som hen har vid förändringsarbete men att i övrigt upplever hen arbetet som 

fritt. 

 

Vi lever ju inte med någon ekonomi som säger att den här förändringen får kosta såhär mycket, 

det har vi ju aldrig hört utan det ska som vara inom befintlig ram så dom villkoren är små. Men 

upplägget det är ganska fritt tycker jag. 
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Kunskap framhäver en annan deltagare som en förutsättning för att klara av förändringar, hen 

upplever att hen har samma villkor som alla andra enhetschefer men anser att stödet av kollegor 

är viktigt vid förändringsarbete. 

Kunskap är ju liksom en förutsättning för att klara av någonting och det är kollegorna som är 

kunskapen, det är som en stor Google motor…jag har väl samma villkor som alla 

andra…kollegor är det viktigaste man har när man ska gå igenom någonting. 

 

En av deltagarna beskriver att som ny chef är villkoren väldigt dåliga när förändringar ska 

genomföras och säger att som ny är det jobbigt att börja med förändringar men att hen vet att 

detta trots allt ska genomföras. Deltagaren beskriver att hen hade önskat att innan förändringar 

ska genomföras, att hen som chef hade hunnit lärt känna medarbetarna och verksamheten. 

En förändring som ska in, då har man jättedåliga villkor för att det ska gå bra, tänker jag, då är 

man liksom den elaka chefen som kommer här och ska förstöra det…jag får direktiv och då 

försöker jag följa det, vi måste ju göra det så är det…När man kommer in som ny då har man 

haft väldigt dåliga villkor egentligen när man ska genomföra förändring och man vill ju inte 

börja med det, det är inte det första man vill börja med heller. 

 

De observationer som utförts gällande ledares villkor vid förändringsarbete visar att villkoren 

är något som kan variera, förändras och konstrueras. Vad som framgår är att villkoren stundtals 

är obefintliga och bristande som då påverkar ledaren negativt då detta leder till en tyngre 

arbetsbelastning och stress. Vidare har det framgått via observationer att chefer i sin roll har 

möjligheten att till viss del omkonstruera dessa villkor för att på ett bättre sätt kunna genomföra 

förändringar. Villkoren som förändras upplevs genom observation bero på att ledare med sin 

kompetens, kunskap och problemlösningsförmåga hanterar villkoren och sedan omvandlar 

dessa till det bättre. Detta visar på hur viktigt det är att en ledare både är strukturerad, 

organiserad och lösningsfokuserad för att genom resurser och kompetenser kunna skapa nya 

villkor. Ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt förändringsarbete enligt (DaCosta, 2012; 

McComb, 2013; Ajmal, Farooq, Sajid & Awan, 2012). Det finns olika stilar av ledarskap och 

varje stil har sin egen inverkan på förändringshantering. Transformationsledarskapet fokuserar 

på organisationsutveckling där ledare har ansvar över utvecklingen (ibid). Det grundläggande 

ledarskapet är knuten till kompetenser hos organisationen vilken även har observerats. 



 
 

45 
 

4.8.1 Förändringars påverkan på ledarens villkor  

Deltagarna har i föregående del beskrivit deras upplevda villkor som ledare vid förändringar 

och omställningar. För att få en djupare förståelse i de upplevda villkoren ställdes därav frågan 

hur deltagarna tror att deras villkor kommer att påverkas eller har påverkats av både framtida 

och nuvarande förändringar. En av deltagarna beskriver att hen tänker mer strategiskt när det 

finns tillräckligt med tid för att genomföra en förändring. Vid kommande förändring som 

planeras till hösten känner hen sig tryggare än vid tidigare förändringar då det inte har gått lika 

fort. Deltagaren har arbetet många år som enhetschef och anser att villkoren är bättre nu än vad 

de var tidigare då hen upplever att det inte går lika fort idag. Hen beskriver att vid tidigare 

förändringar fanns inte tiden att hinna informera och förbereda personalen eller sig själv och 

besluten kunde ändras från vecka till vecka. Deltagaren säger att nu har de som chefer ett 

guldläge, att kunna involvera och informera personalen i ett tidigt skede innan förändringen ska 

genomföras.  

En annan deltagarna säger att hen tror att det kommer bli tuffare inom verksamheten. Den 

framtida utmaningen innebär införandet av digitalisering i verksamheterna, svårigheter att 

rekrytera och nya arbetssätt som ställer krav på dem som ledare att tänka nytt vilket även 

kommer att påverka deras villkor. Detta anser hen kommer vara en stor omställning och 

framhäver samtidigt hur viktigt det är att de som chefer pratar med medarbetarna och gör dem 

införstådda med de utmaningar som kommer, både budgetmässigt och personalmässigt. 

Ledarskapets roll är enligt Karp (2006) att finna och utveckla organisationen genom att leta 

efter DNA som förändras i deras organisation. Organisk tillväxt innebär att organisationen 

förändras och omvandlas och att leda under förändring är ett av de mest svåra 

ledarskapsuppgifterna. I organisationer idag finns det är en stark önskan att förändras, men en 

begränsad förmåga att leda förändring framgångsrikt (ibid). Detta styrker det deltagarna 

beskriver med de svårigheter de tror de kommer ställas inför. Enligt Karp (2006) kan 

organisationer som genomgår förändring liknas levande enheter, biologisk utveckling och 

organisationsutveckling är liknande system. Därav behöver ledare ta en signal från naturen om 

hur man förändrar organisationer. Denna beskrivning som Karp (2006) gör med naturen kan 

kopplas till att ledare idag behöver anpassa både sitt ledarskap och sin verksamhet till 

omgivningen i likhet med naturens och biologins anpassning till omgivningen. 

Det vet vi ju att det kommer bli tuffare och vi vet ju att Luleå kommun står ju inför en 

demografiskt jättestor katastrof, där det bara kommer vara 7 procent som kommer vara arbetsför 

typ 2034 har man sagt, ja det kommer bli en utmaning i Luleå…vi måste ju tänka nytt och 

utanför boxen mycket mer än vad vi gör nu. Digitalisering, kameror, vilka kan jobba i vården, 
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vad kan de göra för arbetsuppgifter, vilka kan göra andra saker…Så att det kommer ju bli tufft, 

det kommer det bli men det är bra att vi pratar om det redan nu och försöker få ut det till 

personalen vilket vi har fått till viss del. 

En annan deltagare håller med föregående deltagare och beskriver att budgeten redan påverkar 

hens verksamhet, deltagaren säger att de måste hitta effektivare arbetssätt vilket hen tror 

kommer bli en lång och svår resa, att få med medarbetarna på detta.  Deltagaren beskriver att 

det redan skapat oro och motstånd bland personalen, när de informerade om sparkraven samt 

kommande förändringar.  

Personalen någonstans tror att dom ska bli färre och springa fortare men så är det ju inte…vi 

kommer ju kunna ha kvar vår bemanning men vi måste komma på nya arbetssätt, effektivare 

arbetssätt. Men där är det lite svårt, så det tror jag kommer bli en ganska lång resa…för det blev 

en oro när vi gick ut med sparkraven och effektivisering och i deras värld betyder effektivisering 

att de ska springa fortare och …så är inte fallet men…man måste börja tänka utanför boxen. Så 

det blir nog en stor utmaning för oss chefer just med budgeten. 

Vidare säger en annan deltagare att förändringar absolut har påverkat villkor i hens ledarroll 

och framhäver hur viktigt det är med mål och riktning i förändringsarbetet. Deltagaren beskriver 

att ledarrollen innebär press både nedifrån och uppifrån, att behöva hantera mycket konflikter, 

oro och ilska från medarbetarna.  

Vart vi ska är nog viktigt och på vilket sätt för det har nog inte så många förstått än…du blir 

ganska pressad både nedifrån och uppifrån och ska hantera väldigt mycket konflikter och oror 

och ilska… Och det är ju jättesvårt, det är inge roligt heller och det vet jag inte, då får man ju 

verkligen ta stöd av varandra för att annars fixar vi det inte. 

 

Två deltagare beskriver mer positiva effekter på deras villkor efter genomförda förändringar. 

En av deltagarna beskriver att hen fått bättre självförtroende och även mer kunskaper och 

erfarenheter vilket har lett till att efterkommande förändringar inte upplevts lika svåra.  

Det är snarade positivt, man får ju bättre självförtroende, att man faktiskt får det uppdraget…sen 

när man har fixat det då är det som, ja men då har man tagit sig till månen och tillbaka, då känns 

det inte som att det är så himla krångligt, någonting egentligen…att man faktiskt tog sig igenom 

på något sätt. 

Den andra deltagaren säger att förändringsarbete leder till utveckling då rollen som ledare 

innebär att komma med lösningar och ibland måste detta ske relativt fort. Deltagaren säger 
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samtidigt att villkoren i hens ledarskap påverkas redan i väldigt stor grad av budgeten och 

beskriver att förändringar ständigt kommer ske i verksamheten vilket påverkar villkoren.   

Så att det påverkas ju enormt redan. Man kan tänka lite framåt och även om vi nu, låt oss säga 

att till hösten får vi veta det här… nu är vi ju alla medvetna om hur det kommer att se ut 10 år 

framåt i kommunen så lär det ju inte ta slut…Och det här är ju också någonting som man som 

chef, vi kanske måste anpassa oss efter att, det kommer att ske förändringar hela tiden.  

 

En av deltagarna som sticker ut något anser inte alls att villkoren i hens ledarskap har påverkats 

av förändringar utan upplever att de är densamma som de oftast är samt att alla chefer har 

samma villkor.  

4.8.2 Önskemål och villkor 

Deltagarna har i föregående del beskrivit hur förändringar påverkat villkor i deras ledarskap 

och det visade sig i undersökningen att upplevelserna av villkor skiljer sig åt från person till 

person. När frågor ställdes angående vad deltagarna önskade för villkor för att hantera, leda och 

genomföra förändringar önskade samtliga information, tid, delaktighet såsom tidigare i 

undersökningen men även ett större utrymme i budgeten. En av deltagarna har ett önskemål att 

få vara delaktig redan vid planering av förändringen. 

Att vi får möjlighet att jobba fram planen tillsammans, för det är i det lilla som det ändå kan bli 

ganska bra om man tänker klokt, att man har tanken framåt så att det inte blir bara ojj, nu ska 

jag packa väskan och gå. Utan det är ju så mycket jobb innan. 

En annan deltagare hade önskat att kommunen skulle samverka mer med avgränsande 

kommuner och olika verksamheter. Hen tror att detta hade skapat bättre villkor för hen att kunna 

förmedla till medarbetarna.  

Hela Sverige är ju fullt med kommuner, varför jobbar vi inte, kanske med projekt om vi vill 

införa digitalisering varför åker vi inte och tittar på boenden där dom har infört det. För det är 

ju jättesvårt att förmedla till personalen hur det kan se ut om man inte ens själv har sett det eller 

vet om det. 

En av deltagarna beskriver att information och delaktighet kan förändra hens villkor. Deltagaren 

berättar att hen alltid går igenom budgeten och försöker förklara varför det ser ut som det gör 

så att medarbetarna görs delaktiga och får en förståelse för situationen. 

Det förändrar mina villkor också för att, det gör mig mindre stressad istället för att jag liksom, 

I`m hiding something. 
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En annan deltagare återkommer till delaktighet som hen anser är en viktig del som kan påverka 

villkoren positivt, för att i slutändan kunna göra ett bra jobb. Deltagaren beskriver även hur 

viktigt det är att det finns tid till reflektion samt risk- och konsekvensanalyser vid 

förändringsarbete. Vad som framgår av deltagarna återkommer till vad Hilmarsson (2016) 

beskriver genom tre centrala utgångspunkter för en lyckad förändring.  Dessa är metod, 

kommunikation och delaktighet vilket kan beskriva samtliga deltagares hantering av villkor och 

förändring.  Genom metod menas att arbetssättet behöver vara systematiskt med ett tydligt 

syfte, kommunikation menas att ledaren behöver skapa goda relationer och genom dessa 

informera personalen gällande förändringen. Med delaktighet menas att personalen blir mer 

mottagliga för information om förändring sker genom delaktighet vilket då kan skapa acceptans 

och minskar motstånd (ibid).   

Vidare i studien undersöktes om deltagarna upplevde att de kan påverka beslutade förändringar 

som ska genomföras i deras verksamhet. Även detta påverkar villkoren de har för att leda, 

hantera och genomföra förändringar. En av deltagarna säger att hen inte kan påverka redan 

tagna beslut om förändringar och omställningar utan säger att hen är ledningens förlängda arm 

som ska genomföra beslutade förändringen. De strategier deltagaren har för att hantera, leda 

och genomföra förändringar var att informera personalen och sedan förbereda verksamheten 

för kommande förändring.  

4.9 MÖJLIGHETER OCH HINDER I FÖRÄNDRINGSARBETE  
Med denna avslutande del av undersökningen ämnade studien undersöka deltagarnas 

upplevelser av eventuella möjligheter och hinder som kan skapas och formas vid en förändring. 

Flertalet av deltagarna anser att de hinder som uppstår vid en förändring är att de som ledare 

ofta stöter på motstånd från medarbetarna. Svårigheten i detta anser deltagarna är just att bemöta 

detta motstånd. En av deltagarna beskriver att medarbetarna ofta upplever förändringar och 

omställningar som otroligt skrämmande vilket kan leda till både oro och panik i verksamheten. 

Ledarens roll blir då enligt en av deltagarna, att lugna och trygga upp verksamheten med dess 

medarbetare genom att förklara anledning till förändringen. På arbetsplatser som genomgår 

förändring är det enligt Lindmark och Önnevik (2011) viktigt att vara medveten om de 

reaktioner och beteendemönster som kan uppstå från medarbetarna. Ledaren behöver ha en 

förståelse för medarbetarnas olika reaktioner vid förändringar samt hur de ska bemöta detta. 

Om medarbetarna upplever bristande delaktighet, att de fått otillräcklig information eller att 

ledarskapet brister i samband med förändringsprocessen kan detta vara en av orsakerna till 
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motståndet mot förändringen (ibid). Deltagarna har beskrivit detta motstånd som hinder och 

svårigheten att bemöta detta. 

Samtliga deltagare anser att möjligheter som skapas vid förändringsarbete är att de får se 

medarbetarna växa i sina roller samt att de som chefer får utvecklas. Flertalet av deltagarna 

säger vidare att förändringar oftast leder till något positivt genom bland annat bättre och 

effektivare arbetssätt. En av deltagarna berättar att det stora jobbet hen har är just att få med 

medarbetarna på förändringen och omställningen samt att sedan följa upp arbetet vilket enligt 

hen tar mycket tid och energi.  

En omställning medför ju alltid någonting, antingen är det positivt eller negativt…man 

utvecklas ju som chef, det gör man ju oavsett om det är negativt eller positivt… Hinder är ju 

alltid hinder i en, det är hindren som man ska ta sig över, så det är ju så i alla omställningar, 

spelar ingen roll om dom är små eller stora så är det ändå hinder. 

 

En annan deltagare beskriver att hinder ofta skapas av budgeten som hen har i sin verksamhet 

och att möjligheter är när det som tidigare inte fungerat får en möjlighet att förändras.  

 

Det som är hindret det är ju budgeten, för det är ju där egentligen all din makt tar slut och börjar. 

Så att budgeten är ju din bibel. 

 

En deltagare säger att möjligheter skapas när personer växer och utvecklas inom verksamheten. 

Hen upplever att förändringar ofta upplevs som negativt först till dess att möjligheter skapas 

och då leder förändringen till något positivt. 

Man ser att dom växer också med förändringar. Ibland är det lite trist att stå och stampa på 

samma ställe utan att det händer någonting, utan det händer något nytt hela tiden. Så är det ju, 

allt förändras i samhället och då måste man ju med det förändras. 

 

De möjligheter och hinder som observerats vid förändringsarbete är likvärdiga som deltagarna 

i intervjuerna beskriver. De hinder som upplevs vid förändringar är konflikter och motstånd 

från medarbetarna samt begränsningar på grund av budget. Observerade möjligheter är både 

utveckling av medarbetare samt verksamheten, där nya arbetssätt eller rutiner kan skapa en 

bättre arbetsmiljö för både chefer, anställda och brukare, som verksamheten finns till för.  Vid 

en förändring är det oftast ledningen som får informationen först enligt Lindmark och Önnevik 

(2011) och medarbetare får information i ett senare skede i processen. Denna informations- och 
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kunskapsförskjutning mellan ledare och medarbetare skapar då en motivationsklyfta för 

förändring. I ett tidigt skede är det viktigt att ledningen skapar delaktighet och informerar 

medarbetarna så att denna klyfta inte uppstår. Därav är det viktigt att information delges till 

medarbetarna så är att inte motivationsklyfta uppstår som då kan orsaka att hinder uppstår vilket 

i slutändan påverkar ledarens villkor. 

4.10 SAMMANFATTNING RESULTAT 
Vad som framgått ur resultatet från både intervjuer samt observationer är att upplevda villkor 

vid förändring och omställning varierar. Dock framgår faktorer som påverkar upplevelsen av 

villkor för deltagarna. Dessa är upplevelsen av krav, kontroll och stöd inom organisationen. 

Vidare framgår att deltagarna önskar tid, information och delaktighet för att kunna leda, hantera 

och genomföra förändringar inom verksamheten. Vad som även framgår i studien var att dessa 

tre ofta är bristfaktorer vilket i sin tur påverkar deltagarnas upplevelse av deras villkor. När 

deltagarna inte får den information de behöver och inte görs delaktiga i de olika processerna i 

förändringsarbetet påverkar detta i sin tur tiden de har för att förbereda både sig själva och 

medarbetarna inför kommande förändring. Även tiden i förändringsarbetet beskrivs som 

knapphändig vilket då även påverkar deltagarnas upplevelse av villkoren negativt.  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I denna del kommer resultatet från föregående kapitel att diskuteras, kopplat till syfte och 

forskningsfrågorna i studien. Vidare kommer en sammanfattande diskussion föras över studiens resultat 

samt förslag på vidare eller framtida forskning i området.  

Syftet med studien har varit att undersöka deltagarnas upplevelser av villkor i deras ledarroll 

samt hur de hanterar, leder och genomför förändringar. Genom forskningsfrågorna undersöktes 

vilket ansvar ledaren upplevde vid förändringar och omställningar, vilka krav ledaren upplevde 

vid förändringar samt vilka möjligheter och hinder ledaren upplevde vid förändringar och 

omställningar i verksamheten. Vad som framgick var att deltagarnas upplevelser av villkor vid 

förändring och omställning, skiljde sig åt något. Dock ansåg samtliga att både information, 

delaktighet och tid påverkade villkoren. Detta framhäver även Hilmarsson (2016) i 

beskrivningen av delaktighet som behöver ske i både möten och samtal. Delaktighet kan då öka 

medarbetares förmåga till medverkan, initiativtagande och självständighet. Ledaren kan enligt 

Hilmarsson (2016) använda och skapa delaktighet när hen delger information, vid förändringar 

och vid problemsituationer. Delaktighet i problemlösningen minskar medarbetarens stress och 

ökar välmående hos personalen (ibid). Ledaren måste vara flexibel och anpassa delaktigheten 

till situationen och medarbetaren. Vikten av delaktighet framgår ur resultatet när deltagarna 

både beskriver hur de behöver göra medarbetarna delaktiga men även hur de som chefer 

upplever brister i deras delaktighet i förändringsprocesser. 

Deltagarna beskriver de krav och ansvar som ställs på dem samt hur de upplever att detta 

påverkar deras villkor. Upplevelsen av krav och kontroll kan enligt Karasek och Theorell (1990) 

vara avgörande för personens upplevelse av stress och psykisk belastning. Även stöd påverkar 

upplevelsen av stress kopplat till krav och kontroll enligt vad Karasek och Theorell (1990) visar 

i deras modell. Deltagarna har olika upplevelser av krav, kontroll och ansvar samt hur de 

hanterar dessa, vilket kan bero på både personlighet, erfarenhet, kunskap och stödsystem. Stöd 

och sociala relationer kan vara avgörande för upplevd psykologisk stress enligt Karasek och 

Theorell (1990). Relationen mellan de yttre psykiska krav som arbetet ställer på individen, 

kontrollen som individen har för att påverka sin situation samt stöd i arbetet från kollegor är 

avgörande för villkoren i arbetet. Vad som framgår i studien är att upplevelsen av kontroll i 

arbetet är avgörande för hur deltagarna upplever och hanterar de krav som ställs på dem. Vidare 

beskriver deltagarna samt observationer vikten av stödsystem för att kunna hantera de krav och 

ansvar som ställs på dem i arbetet. Stödet från kollegor anses vara viktigt i arbetet som chef 
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enligt samtliga deltagare. Detta stöd beskrivs även påverka villkoren positivt när kunskap, 

information och erfarenheter kan delas dem emellan.  

I enlighet med Ahrenfelt (2013) handlar ledarskap vid förändringar om att skapa och leda 

integrerade processer i riktning mot ett mål samt att skapa och underhålla helheter. När delarna 

skapar en integrerad helhet utvecklas då de inneboende potentialerna som utvecklar 

helhetsegenskaper. Vad som framgår ur studien är just beskrivningen av vikten av att ledaren 

ser till alla delar och även helheten vid förändringsarbete. Enligt Ahrenfelt (2013) kan inte 

helhetsegenskaper härledas från delen utan förutsätter en helhet samt ett sammanhang vilket 

även deltagarna framhäver. Att se till alla delar i verksamheten för att skapa en helhet vid 

förändringsarbete beskriver deltagarna som ett viktigt arbete för att kunna leda, hantera och 

genomföra förändringar. Genom att deltagarna har ett helhetsperspektiv i förändringsarbetet 

skapas bättre villkor för både dem själva samt medarbetarna. 

De hinder som framgår i studien är det beskrivna motståndet som kan uppstå vid förändringar 

där deltagarna beskriver arbetet med att hantera konflikter samt att få medarbetarna ”med på 

tåget”. Vidare beskrivs möjligheterna som utveckling för både de som chefer och medarbetarna 

samt möjligheten till att skapa något nytt eller förändra det gamla. Deltagarna beskriver att nya 

effektivare arbetssätt kan utveckla både verksamheten men även medarbetarna som då växer i 

sina roller. 

5.1 SLUTSATSER 
De villkor som ledare har för att hantera, leda och genomföra förändringar framgår ur studien 

som otillräckliga, då viktiga delar fattas gällande tre viktiga faktorer. Dessa faktorer framgår i 

studien som en önskan från deltagarna för att kunna leda en organisation genom förändring. 

Dessa är; information, delaktighet och tid. Genom analys tolkas att dessa tre faktorer är direkt 

kopplade till ledarens villkor för att kunna genomföra förändringar och när dessa faktorer 

saknas eller brister påverkar detta villkoren negativt. I dagens arbetsliv och specifikt inom vård- 

och omsorg i offentlig sektor pågår ständiga förändringar som kan gälla allt ifrån sparkrav, 

effektivisering eller i värsta fall nedläggning av en hel verksamhet. Verksamheter inom vård- 

och omsorg ställs inför olika utmaningar i framtiden. Verksamheterna ska digitaliseras och 

svårigheter finns redan idag att rekrytera utbildad personal. Detta leder till att chefer idag ställs 

inför stora utmaningar och många förändringsprocesser som då även påverkar villkoren i deras 

ledarskap.  
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Villkor kan upplevas svårdefinierat och otydligt då detta kan variera från verksamhet till 

verksamhet och upplevelsen av villkoren kan även varierar från person till person. Framtiden 

som ledare inom vård- och omsorg ställer nya krav, där villkoren kan komma att variera och 

oavsett stöd, nätverk och internsupport landar det slutgiltiga ansvaret med dess krav på ledaren 

att hantera. Vad som framgått i studien är att samtliga enhetschefer betonar hur viktigt det är 

att de görs delaktiga i ett tidigt skeda, att de får den informationen som behövs för att kunna 

både förmedla och genomföra förändring. Vidare framgår i studien att mer tid önskas av 

deltagarna för att kunna förbereda både sig själv, medarbetarna samt verksamheten för 

kommande förändring. Vad som kan utläsas ur intervjusvaren och deltagarnas egna upplevelser 

av villkor vid förändringar, är just att dessa kan variera väldigt brett beroende på situation och 

person men att villkoren även kan omdefinieras och omskapas.  

Vad som framgår ur resultatet är att deltagarna skapar sina egna villkor för att hantera, leda och 

genomföra förändring. Det stöd som upplevs som mest givande vid förändringsarbete beskriver 

deltagarna vara stödet av kollegor som de anser sitter inne med det största kunskapen. I denna 

stora organisation med dess ledning och olika stödsystem visar det sig i slutändan att stödet från 

en kollega som är eller har varit i likande situation är det som ger mest för deltagarna. 

Chefskollegorna skapar då själva ett nätverk med både kunskap, information och erfarenhet 

som då kan hjälpa dem i omskapandet av deras egna villkor för att kunna genomföra 

förändringar. När motstånd tillämpas på en organisation innebär det enligt Witmer och 

Mellinger (2016) en förmåga att anpassa sig till interna och externa krav och samtidigt 

omvandla dessa utmaningar till möjligheter. Detta visar på hur deltagarna kan använda det 

motstånd som de möter vid förändringar och istället omvandla dessa till möjligheter. I studien 

framgår hur deltagarna ständigt möter på motstånd vid förändringar samt hur de omvandlar och 

omskapar både hinder och brister. Resultatet visar hur deltagarna skapar nya villkor och 

möjligheter för att på ett bättre sätt kunna genomföra förändringar inom verksamheten. 

Deltagarna visar på ett förändringsledarskap med både struktur, organisering och 

problemlösningsförmåga.   

5.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
För framtida forskning hade det varit av intresse att undersöka villkor för chefers ledarskap vid 

förändringar och omställningar med inspiration av systemteorin för att möjligtvis kunna studera 

de olika systemen inom organisationen och dess påverkan. Det hade vidare varit intressant att 

utföra en uppföljande studie efter höstens kommande förändring, för att se om och hur detta 

möjligtvis har påverkat enhetschefernas villkor i arbetet med förändring. Det finns så mycket 
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outforskat när det gäller villkor för chefers ledarskap, det hade därav varit intressant att i 

framtida studier försöka definiera vad villkor vid förändring är och dess betydelse för 

ledarskapet och dess utövande inom verksamheten.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE  

Intervjuguide 

Jag heter Linda Bergström och studerar sociologiprogrammet på Luleå tekniska universitet med 

inriktning personal och arbetsvetenskap. Som en del av mitt examensarbete utför jag intervjuer 

med syfte att undersöka villkor för chefers ledarskap vid förändringar och omställningar inom 

vård- och omsorg. Betydelsen av villkor i denna studie fokuserar på ledarskapets förändrade 

villkor och förändringsprocessers betydelse för ledarskapet i chefers arbetssituation. 

 

• Frivillig medverkan: Deltagande i intervjuerna är frivillig med rättigheter att närsomhelst 

avbryta. Fråga deltagaren om det är okej att spela in intervjun? 

• Hantering av material: Allt material från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 

materialet kommer att vara oåtkomligt för obehöriga. 

• Erbjud informanten att få ta del av den färdigställda uppsatsen. 

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat som chef? 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom verksamheten? 

3. Hur skulle du beskriva din roll som ledare inom verksamheten? 

4. Vad anser du är viktiga egenskaper/egenskap som man behöver som ledare? 

  

Nutid: Krav och ansvar 

1. Vilka krav ställs på dig som ledare vid större förändringar eller omställningar? Ge exempel? 

2. Hur hanterar du detta? Ge exempel? 

3. Anser du att dessa krav är rimliga? 

4. Vilket ansvar har du som ledare vid förändring och omställning inom verksamheten? 

5. Hur hanterar du detta ansvar? 

6. Vilken roll anser du ledaren har vid förändring och omställning inom verksamheten? 

 

Stöd vid förändringar 

1. Upplever du att du får det stöd du behöver vid förändringar och omställningar inom 

verksamheten? 



 
 

 
 

2. Vad skulle du önska för stöd och villkor? 

3. Vad är dina upplevelser av förändringar och omställningar inom verksamheten? Ge exempel. 

4. Hur har du hanterar detta?  

5. Har dessa förändringar påverkat dina villkor i din ledarroll? På vilket sätt?  

6. Hur hanterar du detta? 

 

Villkor: vid förändringar och omställningar 

1. Vilka villkor har du haft vid förändring och omställning inom verksamheten? 

2. Hur upplever du villkoren vid förändring och omställning? 

3. Vad skulle du önska för villkor för att kunna hantera och leda vid förändring och omställning 

inom verksamheten? 

4. Vad har du för tankar om hur dina villkor som ledare kommer påverkas av dessa förändringar? 

  

Framtid: Möjligheter och hinder 

1. Vilka hinder/möjligheter kan/har uppstått vid förändringar och omställningar inom 

verksamheten? 

2. Hur hanterade du detta? På vilket sätt? 

3. Hur ser du på det fortsatta arbetet inom verksamheten gällande förändring och omställning? 

4. Har du några tankar eller idéer om hur du som ledare/chef ska kunna utföra dessa förändringar 

och omställningar på bästa sätt? 

5. Vad är dina upplevelser av förändringar och omställningar inom verksamheten? 

6. Vad anser du är viktigt att tänka på som ledare i en verksamhet som genomgår förändringarar? 

 

Finns det något du vill tillägga? 

 

  

Tack för din medverkan. 

 

  



 
 

 
 

BILAGA 2 INFORMATIONSBREV 

 

Information inför undersökning. 

Jag heter Linda Bergström och studerar Sociologi på Luleå tekniska universitet med 

inriktning personal och arbetsvetenskap. Som en del av mitt examensarbete kommer jag samla 

in information genom intervjuer med syfte att undersöka villkor för chefers ledarskap vid 

förändring och omställning inom vård- och omsorg. Betydelsen av villkor i denna studie 

fokuserar på ledarskapets förändrade villkor och förändringsprocessers betydelse för 

ledarskapet i chefers arbetssituation. 

Intervjuerna kommer att bestå av ett antal frågor som berör chefers upplevelser och villkor vid 

förändringar och omställningar inom verksamheten. Intervjuerna kommer att spelas in om 

deltagarna samtycker. 

Information om nyttjandekraven, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. 

Allt material från intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att alla 

uppgifter om identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som 

kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. 

Deltagande i intervjun är frivillig med rättigheter att närsomhelst avbryta. Insamlade uppgifter 

om enskilda individer kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål kommer inte 

användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde. 

Ni kommer att få ta del av den slutgiltiga rapporten och om så önskas. Har ni några frågor efter 

intervjun kan ni mejla mig via: linman-5@student.ltu.se. 

 

Samtycke till deltagande i denna undersökning: 

Ort och datum:  

Namnförtydligande:  

Namnteckning:  

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Bergström, Luleå tekniska universitet. 


