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Purpose: The purpose is to examine how middle managers can manage resistance in state 

agencies. The purpose is also to examine the conditions middle mangers need to manage 

employees’ resistance to change. 

 

Research questions:  

• How does middle mangers use their leadership in managing resistance to change in 

state agencies? 

• How does organizational change in state agencies affect middle managers? 

 

Method: The authors conducted a qualitative method for this study. The authors preformed 

six semi-structured interviews with middle managers working in two different state agencies. 

Empirical evidence has been analyzed through theoretical thematic analysis. The empirical data 

was coded along relevant concepts and theories. 

 

Conclusion: The need of communication is very important through the whole change process. 

Communication in this case includes both giving information about the change but also to 

give employees the opportunity to express their feelings about the change. It is also important 

for middle managers to involve employees in the change. The involvement needs to be 

motivated and middle managers also need to communicate what employees can expect from 

their involvement. Involvement, communication and strategies for dealing with resistance to 

change are vital parts that needs to be handled on all levels in the organization.This is 

important because it will enable the right conditions for middle managers to handle resistance 

to change. 
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur mellanchefer kan hantera motstånd inom 

offentliga organisationer i samband med organisationsförändringar. Studien ämnar vidare 

undersöka vilka förutsättningar som mellanchefer behöver från ledningen för att hantera 

medarbetarnas förändringsmotstånd.  

 

Frågeställningar:  

• Hur använder mellanchefer i offentliga organisationer sitt ledarskap för att hantera 

förändringsmotstånd? 

• På vilket sätt påverkas mellanchefer i samband med organisationsförändringar i 

offentliga organisationer? 

 

Metod: I studien har en kvalitativ forskningsdesign använts. Sex stycken semi-strukturerade 

intervjuer har genomförts på två olika statliga myndigheter. Genom teoretiskt tematisk analys 

har empiri analyserats. Empirin har kodats utefter relevanta begrepp och teorier.  

 

 

Slutsats: Studien har påvisat att kommunikation är viktigt genom hela förändringsprocessen, 

både gällande att informera om förändringen och dess betydelse, men också för att möjliggöra 

att en dialog kan föras med medarbetare kring deras upplevelse av förändringen. Studien har 

även funnit att medarbetarinvolvering och delaktighet är viktigt men att detta behöver 

motiveras och mellanchefer behöver även informera om vad delaktighet innebär för att 

medarbetare ska ha rätt förväntningar. Delaktighet, kommunikation och hanteringsverktyg är 

delar som myndigheter behöver arbeta med på olika nivåer. Detta för att mellanchefer ska 

kunna ha rätt förutsättningar för att kunna hantera motstånd i förändring. 
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Förord 
 

Tack till våra kontakter på respektive myndighet som möjliggjorde mötena med studiens 

respondenter. Även ett stort tack till respondenterna som tog sig tid att medverka i intervjuer 

och dela med sig av kunskap och erfarenhet. Vi vill även tacka vår handledare Andreas 

Pajuvirta och vår seminariegrupp som kommit med feedback genom hela skrivprocessen.  
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1. Inledning  

Nedan presenteras studiens inledande kapitel med bakgrund och problemdiskussion som 

sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. I kapitlet finns också ett kort avsnitt om 

studiens avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 

Att förändringar är en del i vår allt mer moderna, globala och digitaliserade värld är allmänt 

känt. Dessa nya omvärldsfaktorer påverkar organisationer och kräver i många fall 

organisationsförändringar. Förändringar idag kan vara kopplat till organisationers överlevnad 

och därför kan organisationen komma att behöva omstruktureras eller förnyas för att kunna 

vara konkurrenskraftig på marknaden. (Forslund, 2009) Organisationsförändringar motiveras i 

huvudsak av att omvärlden, det vill säga kunder, leverantörer och andra aktörer på 

marknaden, ställer höga krav genom ökad konkurrens och komplexitet. För att organisationer 

ska kunna svara på detta behöver organisationen effektiviseras, förnyas och kvalitetssäkras. 

(Huzell, 2005; Bringselius 2010b) 

 

Att förändringsarbete är viktigt i och med att omvärlden ständigt förändras är nämnt ovan, 

men särskilt viktigt är det just nu i organisationer inom offentlig sektor. Detta på grund av de 

privatiseringar och privata bolag som idag möjliggör konkurrens för offentliga organisationer. 

Under de senaste åren har offentliga organisationer därför varit tvungna att genomgå en rad 

olika organisationsförändringar, allt från att implementera nya system till stora 

strukturförändringar, för att kunna svara på den konkurrens som privatiseringar i samhället 

medfört. (Berggren & Glanzelius, 2013) Bejerot, Forsberg och Hasselbladh (2015) menar att 

det skett ett paradigmskifte inom offentlig sektor där de offentliga organisationerna gått från 

byråkrati till att bli mer marknadsorienterade. Detta nya sätt att arbeta i offentlig sektor kallas 

idag New Public Management och har medfört att offentliga organisationer behövt, och 

fortfarande behöver, förändras.  

 

Studier visar på att organisationsförändringar engagerar och påverkar både de som driver 

igenom förändringen samt de som möter förändringen i sitt dagliga arbete, och att om 

övergripande reformer eller rutiner förändras uppstår motstånd (Huzell, 2005, s. 1). Motstånd 

i detta fall kan förklaras som en reaktion mot en förändring (Forslund, 2009). Människor 

reagerar olika gällande förändringsarbete och motståndsreaktioner som bland annat kan 

uppstå vid organisationsförändringar är att medarbetare känner oro och osäkerhet gällande 

nya arbetsuppgifter och rutiner eller förvirring kring vad som förväntas av dem. Även 

konflikter kan uppstå då förändringar ofta innebär att det uppstår olika läger bland 

medarbetare. (Bolman & Deal, 2013) 

1.2. Problemdiskussion 

Det finns en allmänt känd föreställning om att medarbetare generellt sett är motståndare till 

alla typer av förändringar och detta på grund av människans osäkerhet gällande det nya och 

främmande (Huzell 2005). Organisationsförändringar är ofta komplexa och tar ofta lång tid 

att genomföra, detta innebär i sin tur att det är kostsamt både i tid och pengar (Forslund, 
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2009). Enligt Bringselius (2010b) behöver ledningen i offentliga organisationer motivera 

införandet av ett förändringsarbete både för medarbetarna, men även för samhällets 

medborgare. Detta, och i och med det faktum att offentliga organisationer i många fall 

finansieras av skattemedel (Forssell & Jansson, 2000), kan det antas att det finns ett intresse 

från allmänheten att det finns strategier gällande offentliga organisationers 

förändringsarbeten.  

 

Det finns mängder av teorier gällande hur chefer bör gå tillväga vid en 

organisationsförändring och vilka olika förändringsprocesser som bör användas för att 

förändringsarbetet ska lyckas (Bolman & Deal, 2013; Forslund, 2009; Huzell, 2005). Det 

finns däremot mycket färre teorier som beskriver hur chefer faktiskt ska hantera motståndet 

när det väl uppkommit (Huzell 2005). Det är mycket som är problematiskt gällande 

förändringsarbeten och särskilt för mellanchefer som enligt Christensen, Laegreid, Roness 

och Rovik (2005) samt Fernandez och Rainey (2006) både behöver hantera medarbetarnas 

motstånd, men också svara på de krav som ledningen ställer, vidare menar dessa att 

mellanchefer ofta kommer i kläm i samband med organisationsförändringar. Mellanchefer 

definieras som chefer med personalansvar och som arbetar längre ner i hierarkin än ledningen 

(Jacobsen, 2013). Christensen, et. al. (2005) menar att mellanchefer är viktiga i fråga om att 

genomföra förändringar och hantera de motstånd som uppkommer.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mellanchefer kan hantera motstånd inom offentliga 

organisationer i samband med organisationsförändringar. Studien ämnar vidare undersöka 

vilka förutsättningar som mellanchefer behöver från ledningen för att hantera medarbetarnas 

förändringsmotstånd.  

1.4. Frågeställning 

• Hur använder mellanchefer i offentliga organisationer sitt ledarskap för att hantera 

förändringsmotstånd? 

• På vilket sätt påverkas mellanchefer i samband med organisationsförändringar i 

offentliga organisationer? 

1.5. Avgränsning 

Fokus i denna studie ligger på att undersöka två statliga myndigheter och dess mellanchefer 

som arbetar på olika nivåer. Studien undersöker hur mellanchefer kan hantera motstånd som 

uppkommer under och efter en förändringsprocess. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram.  

2.1. Organisationsförändringar 

Det finns olika skäl till varför organisationsförändringar genomförs. Det kan bero på 

förändringar i omvärlden, krav från ledningen, nya marknadsförhållanden eller konkurrens. 

Organisationsförändringar innebär att det görs förändringar som på något sätt påverkar 

organisationen. Det kan handla om strukturförändringar som förskjuter makt och beslutsrätt, 

förändrade arbetsroller, medarbetare som får nya arbetsuppgifter eller implementering av nya 

system. Förändringar är komplexa och kan påverka andra delar av organisationer som det i 

förhand inte ämnats förändras. (Bolman & Deal, 2013; Forslund, 2009; Jacobsen, 2013) 

 

”Organisationsförändring är ett slags kaos. En rad förhållanden förändras samtidigt, och 

omfattningen av förändringar i omgivningen, liksom det ofta förekommande motståndet från 

olika grupper, skapar en mängd sammanflätade processer som är extremt svåra att förutse 

och nästan omöjliga att styra.” (Jacobsen, 2013, s. 169) 

 

Det finns två förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en organisationsförändring 

ska vara möjlig att genomföra på ett bra sätt. Dessa två förutsättningar är dels att det finns en 

förändringsprocess som är väl anpassad till den förändring som ämnas genomföras, och dels 

att chefen som är involverad i implementeringen av förändringen har ett ledarskap som är 

anpassad till förändringsprocessen. Förändringar i centraliserade organisationer, vilket ofta 

statliga myndigheter är, kräver en stark ledning då beslut ofta tas utan medarbetarnas 

möjlighet till påverkan. Om medarbetarna inte har möjlighet att påverka finns det stora risker 

att det uppstår förändringsmotstånd. En förändring utan en stark ledning kan därför resultera i 

en politisk process med förhandlingar, kompromisser och slutligen i en misslyckad 

förändring. (Jacobsen, 2013) 

 

Organisationsförändringar kan delas in i många olika kategorier. Top-down och bottom-up är 

vanliga indelningar inom området. Top-down innebär förändringar som initieras av ledningen 

utifrån upplevda behov, krav på förändringar eller analyser. Ledningen beslutar på basis av 

egna uppfattningar och undersökningar. Medarbetares åsikter är i detta fall begränsat. Vid 

bottom-up-förändringar initieras förändringen istället nedifrån i organisationen. Medarbetare 

kan uppleva behov av förändring och tar detta vidare upp i hierarkin. (Bolman & Deal, 2013; 

Forslund, 2009) 

2.2. Offentlig sektor i förändring 

Den offentliga sektorn finansieras i huvudsak av skattemedel. Skattemyndigheter samlar in 

skattemedel av skattebetalare och pengarna fördelas sedan mellan olika verksamheter inom 

den offentliga sektorn. I Sverige finns det tre typer av offentliga organisationer. Dels statliga 

myndigheter, såsom polis, försvar och domstol, dels landsting som tillhandahåller större delen 

av sjukvården i landet samt kommunerna som bland annat ansvarar för stora delar av 

samhällets grundutbildning. Verksamheten i offentlig sektor skiljer sig från det privata 

näringslivet gällande kravet på rättssäkerhet, offentlighet samt demokratisk insyn. Fram till 
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under mitten av 1990-talet var statliga myndigheter exempel på klassisk byråkrati, vilket 

innebär tydliga hierarkiska förhållanden, formella regler, standardisering och kontroll. 

Resursfördelningen i byråkratiska organisationer sker oftast genom budget. I slutet av 1990-

talet började statliga myndigheter till viss del gå ifrån den klassiska byråkratin med anledning 

av argumentet att organisationerna behöver effektiviseras. (Forssell & Jansson, 2000) 

 

Under slutet av 1970-talet utvecklades, vad som idag kallas för New Public Management 

(NPM) inom offentlig sektor. NPM innebär ett professionellt och tydligt ledarskap, höga krav 

på effektivitet och produktivitet, resultatkontroll samt efterlikning av näringslivets sätt att 

organisera sig och driva organisationen framåt. Statliga myndigheter är idag mycket mer 

effektivitets- och kundanpassade än för 30-40 år sedan, vilket är ett resultat av den 

genomslagskraft som NPM har haft inom offentlig sektor. New Public Management är ett nytt 

sätt för offentliga organisationer att tänka och agera och det har medfört ett ökat samarbete 

mellan näringslivet och den offentliga sektorn inom olika områden. (Montin, 2006; Enberg, 

Keisu & Öhman, 2016) Enligt Bejerot, Forsberg, Kankkunen och Hasselbladh (2015) innebär 

NPM en mer marknadsorienterad offentlig sektor med fokus på mätbara prestationer och att 

detta kräver ett tydligt hierarkiskt ledarskap. NPM innebär alltså inte att offentlig sektor går 

ifrån den hierarkiska strukturen, utan mer går ifrån den klassiska byråkratin.  

 

I privata organisationer är det styrelsen och aktieägarna som har mandat att bestämma vilka 

förändringar som ska genomföras för att organisationen ska uppnå sina mål. I offentliga 

organisationer är det däremot fler parter som behöver involveras, exempelvis fackliga 

organisationer och intresseorganisationer. En förändring i en offentlig organisation kan 

genomföras först när det finns stöd från dessa organisationer eller om förändringen är 

nödvändig på grund av förändrade lagstiftningar. (Bringselius, 2010a) Vid en 

organisationsförändring i offentlig sektor behöver ledningen alltså motivera 

förändringsarbetet, inte bara internt, men även mot samhället i stort (Bringselius, 2010b). 

 

Chefer möter ofta stora problem vid genomdrivandet av förändringar. Förändringsledarskap 

behöver inte nödvändigtvis genomföras av den som initierat förändringen utan kan vara 

delegerat till olika typer av mellanchefer längre ner i hierarkin. Vid förändringar är det 

särskilt viktigt med ledarskap då förändringar ofta medför att stabila processer och rutiner 

utmanas och omfördelas. (Jacobsen, 2013) Förändringar i offentlig sektor kan leda till att 

mellanchefer kommer i kläm mellan ledningen långt upp i hierarkin och medarbetare längre 

ner i hierarkin. Mellancheferna behöver både implementera de direktiv och förändringar som 

kommer uppifrån samt hantera motstånd och ta emot synpunkter som kommer från 

medarbetarna. (Christensen, et. al., 2005; Fernandez & Rainey, 2006) Forskning visar på att 

mellanchefer både kan vara viktiga för att genomföra förändringen, men även fungera som en 

bromskloss. Detta på grund av att motstånd även kan uppstå på mellanchefsnivå, det vill säga 

att mellanchefer känner en motståndsreaktion gentemot ledningen som initierat förändringen. 

(Christensen, et. al., 2005) 
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2.3. Förändringsmotstånd 

Det var först under mitten av 1950-talet som det inom organisationsteorin utvecklades 

kunskap och begrepp om motståndreaktioner i samband med förändringar i organisationer. 

Taylor hade dock redan under början av 1900-talet funderat över att medarbetare inte alltid 

gör det som ledningen vill (Taylor, 1998[1911]) men det var först under mitten av 1950-talet 

och fram till idag som det kommit beskrivande begrepp gällande detta fenomen. (Huzell, 

2005) Inom forskningen gällande förändringsarbeten idag är motstånd ett centralt begrepp och 

definitionen av motstånd i forskningen är att medarbetare har invändningar gällande en 

förändring (Bringselius 2010b). Medarbetares motstånd har, från 50-talet fram till idag, 

studerats inom flertalet olika forskningsområden, exempelvis företagsekonomi, historia, 

statsvetenskap, juridik och psykologi. Forskning inom dessa områden har visat att motstånd 

både kan vara kollektiva, fackliga eller mer informella aktiviteter. Ett exempel på en informell 

aktivitet är produktionsbegränsning, vilket är ett uttryck för motstånd som innebär att 

medarbetare på olika sätt tillbakahåller produktionstakten. (Huzell, 2005)  

 

Förändringsmotstånd har sedan länge ansetts vara ett problem som hindrar ledningen från att 

uppnå sina mål. Trots att det ses som ett problem, finns ofta föreställningen att motstånd är ett 

naturligt inslag i mänskliga processer och att förändringsmotstånd ofta beror på emotionella 

faktorer. (Bringselius, 2010a) Att hantera förändringsmotstånd som uppstår är viktigt för att 

lyckas med en framgångsrik förändring (Waddell & Sohal, 1998). Enligt Lupton (1963) är 

motstånd från medarbetare ett sätt för dessa att skapa fria utrymmen från ledningens kontroll, 

och att motstånd är en rationell reaktion från medarbetarna på krav som kommer från 

ledningen. Burnes (2015) menar att det finns många forskare som hävdar att medarbetares 

förändringsmotstånd uppstår när deras intressen hotas, men att det även finns forskning som 

visar på att medarbetare gör motstånd trots att förändringen överensstämmer med deras 

intressen. En vanlig slutsats till varför motstånd uppstår vid organisationsförändringar är att 

medarbetarna känner oro och frustration inför det nya som förändringen medför (Huzell, 

2005). Det finns, även enligt Mathews & Linski (2016), inom organisationsteorin forskare 

som anser att förändringsmotstånd endast är ett hinder för förändring och att motstånd är en 

reaktion av oro inför det okända som hindrar individens förmåga att anpassa sig. Samtidigt 

som andra forskare hävdar att medarbetare inte aktivt motsätter sig förändringar, utan istället 

upplever hinder i samband med förändringen som resulterar i att medarbetarna inte fullt ut 

kan anpassa sig. Dessa hinder kan vara nya organisationsstrukturer, personliga investeringar 

eller att den personliga förmågan inte räcker till. 

 

Enligt Dubrin och Ireland (1993) finns det tre faktorer som till stor del bidrar till medarbetares 

motstånd mot en förändring. Dels individernas rädsla för det okända, dels individernas 

identifiering av problem i förändringen samt de konsekvenser som dessa kan komma att 

generera och slutligen individernas rädsla för dåliga resultat som kommer att påverka 

medarbetarna negativt. 
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2.4. Hantering av motstånd 

Hantering av medarbetarnas motstånd är en viktig del i om ett förändringsarbete ska lyckas 

eller inte. Därför är det viktigt att chefer lär sig att på ett positivt sätt hantera medarbetarnas 

motstånd för att därmed kunna genomföra förändringsarbeten på ett framgångsrikt sätt. 

(Mathews & Linski, 2016) För att ett förändringsarbete ska underlättas behöver det finnas ett 

tydligt förändringsbehov som alla parter förstår och upplever. Chefer behöver kunna motivera 

förändringen för medarbetarna. Delaktighet i förändringsprocessen är i princip en garanti för 

att undvika motstånd i senare delar av processen (Bolman & Deal, 2013; Forslund, 2009). 

Effektivt ledarskap vid organisationsförändringar handlar om att förmedla och skapa en 

gemensam bild av visionen, inspirera, motivera och kommunicera förändringsstrategier 

(Bolman & Deal, 2013; Gill, 2002). 

 

Alla individer och sociala system vill skapa förutsägbarhet och söker sig därför mot stabilitet. 

Utifrån denna förutsägbarhet och stabilitet utvecklade Lewin en teori om sociala kraftfält. I 

det sociala kraftfältet finns det både motkrafter och drivkrafter. Motkrafter är krafter, eller 

individer, som är emot förändringen, och för stabiliteten, samt arbetar mot att förändringen 

ska genomföras. Drivkrafter däremot är krafter som skyndar på förändringen och underlättar 

genomförandet. För att lyckas med ett förändringsarbete behöver därför den involverade 

chefen försöka göra drivkrafterna större än motkrafterna. Detta kan göras på två olika sätt, 

antingen genom att minska motkrafterna eller genom att öka drivkrafterna. (Lewin, 1951) 

Enligt Jacobsen (2013) finns mycket forskning som visar att chefer spelar stor roll för om ett 

förändringsarbete ska lyckas eller inte. Vid genomförandet av förändringar är det 

huvudsakliga målet för chefer att få medarbetarna att ändra sitt beteendemönster. Jacobsen 

menar vidare att det finns två olika typer av förändringsledarskap, ledarstil O och ledarstil E, 

som är olika lämpliga huruvida medarbetarna motsätter sig förändringen eller inte. Ledarstil 

O bör användas när medarbetarna är positiva till förändringen. Vid motsättning av 

förändringsinitiativet bör involverande chefer använda ledarskapsstil E för att kunna möta och 

hantera motstånd när det uppstår. Eftersom den här studien fokuserar på hanteringen av 

motstånd så kommer endast ledarstil E diskuteras. 

2.4.1. Delaktighet 

Inom ledarstil E hanteras motstånd bland annat genom att så tidigt som möjligt bilda allianser. 

Allianser kan bildas genom att chefer använder olika incitament för att få uppslutning 

gällande förändringsarbetet, exempelvis ekonomiska incitament eller nya arbetsuppgifter. 

Allianser kan även bildas genom att medarbetare erbjuds att vara en del i förändringsarbetet, 

exempelvis i en projektgrupp. På så sätt känner sig medarbetarna betydelsefulla och väljer 

därför att stötta förändringen. (Jacobsen, 2013) Genom allianser ökar, vad Lewin (1951) 

kallar, det sociala kraftfältets drivkrafter, och minskar det sociala kraftfältets motkrafter. Även 

Forslund (2013) menar att motstånd kan hanteras genom att göra medarbetare delaktiga eller 

genom att erbjuda medarbetarna en betydelsefull roll i förändringsprocessen. Vidare menar 

Rubenowitz (2004) att medarbetarnas involverande i förändringsprocessen resulterar i 

förståelse för förändringen och att ju mer förståelse det finns för förändringen, desto större är 

sannolikheten att medarbetarna känner ansvar och driver förändringen framåt. Bakka, 
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Fivelsdal och Lindkvist (2006) håller med och menar att involvering av medarbetarna leder 

till större engagemang och motivation, det bygger upp en bättre förståelse kring förändringen 

och dess införande. 

2.4.2. Närvarande chef 

I ledarstil E kan motstånd även hanteras genom närvarande av den involverande chefen. 

Genom att vara personligt närvarande och förberedd på hårda förhandlingar och motsättningar 

gällande förändringen, kan den involverande chefen förespråka förändringen och dess 

fördelar för att på så sätt skapa ett engagemang för förändringen hos medarbetarna. (Jacobsen, 

2013) Även enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) kan förändringsmotstånd elimineras genom 

en fysisk närvarande chef. På så sätt kan goda relationer och tillit mellan chefen och 

medarbetarna utvecklas och resultera i att medarbetarna lättare accepterar förändringen. 

Enligt Forslund (2013) är kommunikation och goda relationer ett sätt att hantera 

förändringsmotstånd då det på så sätt skapas en förståelse för förändringen och dess 

nödvändighet. Jacobsen och Thorsvik (2014) håller med och menar att kommunikation 

resulterar i ett generellt intresse för förändringen, vilket är ett sätt att hantera motstånd och 

bidra till en lyckad förändring. Enligt Cunningham och Kempling (2009) bör chefer använda 

sig av vad som kallas för ”management by walking around” vid organisationsförändringar. 

Detta innebär att chefer interagerar med medarbetare för att få information gällande vad som 

händer på olika nivåer och vad medarbetarna är oroliga för. 

2.4.3. Kommunikation 

Det är viktigt att chefer uppmuntrar medarbetarna till att prova det nya i samband med 

förändringen, men även att kommunicera information om förändringen och hur denna berör 

medarbetarna och deras arbetsuppgifter. Det är även viktigt att chefer tar sig tiden att lyssna 

på medarbetarnas synpunkter gällande förändringen. (Bakka, et. al., 2006) Enligt Bergström, 

Styre och Tillander (2014) är cynism medarbetarnas negativa tankar om organisationen i 

samband med organisationsförändringar och kan ses som ett svar på en dåligt genomförd 

förändring. För att motverka problemet med cynism bör ledningen vara bättre på att 

kommunicera orsakerna till förändringen samt involvera medarbetarna i 

förändringsprocessen, för att medarbetarna på så sätt kan se på förändringen ur ett 

ledningsperspektiv.  

 

Cunningham och Kempling (2009) har tagit fram en teori som innehåller ett antal principer 

som beskriver hur chefer bör förebygga, förhindra och hantera förändringsmotstånd i olika 

steg av förändringsprocessen. Bland dessa finns bland annat en princip som innebär att chefer 

behöver kommunicera och förespråka en vision och bild av en önskvärd framtid. Visionen 

måste kunna kopplas till de kärnvärderingar som organisationen och medarbetarna står för. En 

annan princip är att utforma en förändringsprocess för att kunna implementera 

förändringsstrategin. För att kunna implementera förändringen är det viktigt att chefer kan 

anpassa sig till osäkerheter. Detta kan göras genom kontinuerlig uppföljning och feedback 

kopplat till själva genomförandet. 
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3. Metod 

I följande kapitel redogörs studiens metod och tillvägagångssätt. 

3.1. Forskningsdesign 

Denna studie har en kvalitativ forskningsdesign. Enligt Bryman och Bell (2013) läggs det i 

kvalitativa studier fokus på att undersöka fenomen men även på ord, snarare än siffror. 

Eftersom studiens syfte är att “undersöka hur mellanchefer kan hantera motstånd inom statlig 

myndighet i samband med organisationsförändringar. Studien ämnar vidare undersöka vilka 

förutsättningar som mellanchefer behöver för att hantera medarbetarnas 

förändringsmotstånd.” ansågs en kvalitativ forskningsmetod lämpligast. Kvalitativ metod 

handlar om att beskriva och förstå en verklighet, en kontext och människors upplevelser 

(Bryman & Bell, 2013). 

3.2. Litteraturgenomgång 

Enligt Bryman och Bell (2013) är litteraturgenomgången en central del i arbetet med en studie 

och grund till den teoretiska referensramen. I litteraturgenomgången ges utgångspunkten för 

de teorier, metoder och analysverktyg som ska användas i studien. I studiens startskede 

gjordes därför en litteraturgenomgång där böcker och artiklar inom områdena organisation, 

ledning, organisationsförändringar och offentlig sektor lästes. Detta för att få en bild av vad 

som tidigare skrivits inom dessa områden och för att hitta studiens avgränsning. Bryman och 

Bell (2013) menar att litteraturgenomgången är ett verktyg för att bestämma vilka böcker och 

artiklar som ska vara med i studien. När valet av studiens inriktning och avgränsning var 

gjord, söktes böcker fram via högskolebiblioteket och vetenskapliga artiklar söktes fram via 

högskolebibliotekets databaser, bland annat databaserna ABI/INFORM Global och 

Discovery. Bryman och Bell (2013) menar att databaser med vetenskapliga artiklar är en 

ovärderlig källa vid litteraturgenomgångar. För att hitta bra referenser och källor krävs det att 

det används lämpliga och välformulerade sökord. De sökord som användes i den här studien 

var bland annat; change management, resistance to change, resistance, public sector, offentlig 

sektor, new public management, förändringsmotstånd, organisationsförändring och hantering 

av motstånd.  

3.3. Empirisk datainsamling 

Nedan presenteras processen för insamling av det empiriska materialet 

3.3.1. Urval 

Urvalet av respondenter har varit målinriktat via kontakt hos de olika myndigheterna. 

Kontakterna på respektive myndighet har i sin tur kontaktat möjliga respondenter som passat 

in på de kriterier som ställdes. Då studien handlar om mellanchefer har valet av respondenter 

varit viktigt. Med målinriktat urval innebär det att valet av respondenter är styrt av vissa 

kriterier som anses vara av vikt för insamlingen av data (Bryman & Bell, 2013). De kriterier 

som ställdes i studien var att respondenterna ska inneha en chefsposition med viss grad av 

personalansvar samt att dessa innehaft chefspositionen under någon typ av 

organisationsförändring. Respondenterna arbetar på olika avdelningar och innehar 

personalansvar på olika nivåer. 
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3.3.2. Beskrivning av respondenter 

Studien har genomförts på två olika statliga myndigheter som i studien benämns som 

myndighet A och myndighet B. Från varje myndighet har tre respondenter intervjuats och 

dessa benämns i studien som A1, A2, A3, B1, B2 och B3. Respondenterna A1, A2 och A3 är 

respondenter från myndighet A och respondenterna B1, B2 och B3 är respondenter från 

myndighet B.  

Myndighet A 

Myndighet A har genomgått en strukturell förändring där flera funktioner centraliserats. 

Förändringen har genomförts för att skapa en enhetlighet inom organisationen samt för att ge 

möjlighet till olika områden att kunna arbeta och fördela resurser utifrån den problembild som 

finns lokalt.  

Respondent A1 

Respondent A1 arbetar som områdeschef och ansvarar för ett område som sträcker sig över 5 

kommuner. Respondenten har verksamhetsansvar, personalansvar och budgetansvar för det 

området. 

Respondent A2 

Respondent A2 arbetade under första delen av organisationsförändringen som enhetschef där 

hen hade ansvar för samtliga närområden och all personal. I samband med implementeringen 

av förändringen och den nya organisationen, valde respondent A2 att inte längre fortsätta sin 

tjänst som enhetschef.  

Respondent A3 

Respondent A3 arbetade under förändringsarbetet som enhetschef och hade ansvar för olika 

stödfunktioner som innefattar bland annat juridiska frågor inom länet. Respondent A3 arbetar 

idag med andra arbetsuppgifter sedan ett år tillbaka. 

Myndighet B 

Myndighet B har genomgått, och genomgår fortfarande inom vissa delar i organisationen, en 

organisationsförändring som härrör till personalförsörjningssystemen. Det är en strukturell 

förändring som syftar till att skapa en så optimal organisation som möjligt med hjälp av de 

resurser som finns. 

Respondent B1 

Respondent B1 är enhetschef och är direkt underställd en chef som ansvarar för samtliga 

enheter i organisationen. Respondenten ansvarar för sex avdelningar med olika 

ansvarsområden. Respondent B1 har haft en stödjande roll i organisationsförändringen.  

Respondent B2 

Respondent B2 är utbildningschef på en av organisationens enheter. Över sig har 

respondenten en chef och under sig har respondenten fyra olika sektioner. På varje sektion 

finns det en sektionschef och ett antal medarbetare. 



10 
 

Respondent B3 

Respondent B3 var ansvarig för organisationsförändringen på en av organisationens 

avdelningar vid genomförandet av förändringsarbetet. Respondenten har idag en befattning 

som ställföreträdande chef för en enhet inom myndigheten. 

3.3.3. Semistrukturerade intervjuer 

Sex stycken semi-strukturerade intervjuer har genomförts med mellanchefer inom två olika 

statliga myndigheter. I studien har det valts att genomföra semi-strukturerade intervjuer för att 

samla in ett djupt och informationsrikt material. Semi-strukturerade intervjuer innebär att en 

intervjuguide förbereds men att intervjuaren är öppen för den information som framkommer 

och vid behov ställer följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). I den här studien har det utifrån en 

operationalisering tagits fram en intervjuguide där olika teman hanterats. Frågorna som 

ställdes till respondenterna var formulerade på ett sätt där respondenten själv fick möjlighet 

att öppet berätta och resonera kring olika frågeställningar. Se intervjuguide i Bilaga 1.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att semistrukturerade intervjuer med fördel kan användas om 

det finns ett tydligt fokus och specifika frågeställningar som ska hanteras. Eftersom studien 

innebär att undersöka och förstå hur chefer arbetar och upplever vissa situationer anses det att 

semistrukturerade intervjuer gav respondenterna rum att själva tolka frågorna. Samtidigt var 

frågorna fokuserade och strukturerade på ett sådant sätt att resultatet av intervjufrågorna 

kunde svara på uppsatsens frågeställningar. Författarna ser även att den semi-strukturerade 

metoden var flexibel och gav möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuernas gång, 

vilket bidragit till att författarna kunnat få en djupgående förklaring i de fall respondenten 

uttryckt något intressant. 

3.3.4. Operationalisering 

Enligt Bryman och Bell (2013) består den teoretiska referensramen av begrepp. 

Operationalisering är den process som omvandlar teorins begrepp till något mätbart. I den här 

studien har en operationaliseringsmodell tagits fram där den teoretiska referensramens 

kategoriserades i olika begrepp. Därefter arbetades intervjufrågor fram för att mäta dessa 

begrepp. Varje intervjufråga är kopplad till ett eller flera begrepp från teorikapitlet samt har 

en källa. Operationaliseringen har legat till grund för både datainsamling och dataanalys. 

Intervjuguiden med intervjufrågorna finns i Bilaga 1 och en mer utförlig motivering till 

respektive intervjufråga finns i Bilaga 2.  

 

Fråga Begrepp Källa 

1. Mellanchefer, ledning, 

medarbetare 

Christensen, Laegreid, Roness och Rovik (2005)  

2. Mellanchefer, delaktighet Forslund (2013), Lewin (1951), Jacobsen (2013) 

Rubenowitz (2004) 

3a, 3b Medarbetare, motstånd Forslund (2013), Rubenowitz (2004) 

3c Medarbetare, orsaker till Dubrin och Irelands (1993) 
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motstånd 

4. Hantering av motstånd Jacobsen (2013), Gill (2002), Bolman och Deal 

(2013) 

5. Hanteringsverktyg, hantering 

av motstånd 

Cunningham och Kemplings (2009), Mathews och 

Linski (2016) 

6. Delaktighet, 

medarbetarinvolvering 

Forslund (2013), Lewin (1951), Jacobsen (2013), 

Rubenowitz (2004) 

7. Delaktighet, hantering av 

motstånd 

Jacobsen (2013), Rubenowitz (2004), 

Forslund (2013), Lewin (1951) 

8a. Närvarande chef, hantering 

av motstånd 

Jacobsen (2013), Jacobsen och Thorsvik (2014), 

Cunningham och Kemplings (2009)  

8b. Kommunikation  Jacobsen och Thorsvik (2014), Forslund (2013), 

Cunningham och Kemplings (2009), Bergström, et. 

al. (2014), Bakka, et. al. (2006) 

9a, 9b Närvarande chef, 

kommunikation 

Jacobsen och Thorsvik (2014), Cunningham och 

Kemplings (2009)   

 

3.3.5. Genomförande 

Fem av sex intervjuer genomfördes på respektive respondents kontor. En av intervjuerna 

skedde via telefon. Telefonintervjuer har både fördelar och nackdelar. En nackdel kan vara att 

det bidrar till att kroppsspråk, mimik och gester inte uppfattas. Även tekniska problem kan 

störa intervjun eller inspelningen. En av fördelarna är att det kan vara lättare att få svar på 

känsliga frågor. (Bryman & Bell, 2013) Intervjun som skedde över telefon spelades in och 

inga störningar upplevdes i varken inspelningen eller under själva intervjun. Kroppsspråk och 

mimik har inte varit i fokus i denna studie då det istället lagts vikt på vad respondenterna sagt.  

 

Respondenterna hade i förväg fått studiens syfte presenterat samt blivit informerade om vad 

intervjun i kort skulle komma att handla om. I början av intervjuerna ställdes allmänna frågor 

om respondenten och dennes arbetsuppgifter, vilken roll hen haft i förändringen samt vilken 

typ av förändring som genomförts. Detta för att skapa kontakt och en allmän bild av vad 

respektive respondent och myndighet har genomgått för förändring. Författarna gick även i 

början av intervjun igenom de etiska principerna (Bryman & Bell, 2013) såsom frivillighet, 

anonymitet och konfidentialitet. Författarna frågade även om det gick bra att spela in 

materialet och samtliga respondenter godkände detta. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon och transkriberades. Detta för att Bryman och Bell (2013) menar på att det är 

nödvändigt för att kunna återge de respondenterna sagt på bästa sätt. Intervjuerna 

transkriberades även för att kunna analysera och koda materialet utefter den 

operationaliseringsmall som gjordes innan intervjuerna. Respondenterna från Myndighet B 

bad om att få sina empiridelar skickade till sig innan studien publicerades. Därmed skickades 
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dessa delar när empirin var sammanställd. Respondenterna återkopplade sedan och godkände 

materialet. 

 

Det finns en viss problematik i att intervjua chefer då de i vissa fall gärna framhåller den egna 

organisationen, ledarskapet och situationer i ljus dager för att förmedla en bild av hur 

respondenten vill att organisationen ska uppfattas (Bryman & Bell, 2013). För att undgå detta 

och verkligen få fram en bild som är så nära verkligheten som möjligt har det i studien arbetas 

med att utforma frågor i intervjuguiden som går på djupet. Författarna upplevde att 

respondenterna var öppna samt att frågornas utformning bidrog till att respondenterna kunde 

prata öppet om förändringen och respondenternas roll. 

3.4. Analysmetod 

Avsnitt 2.1. Organisationsförändringar och avsnitt 2.2. Offentlig sektor i förändring, finns 

med i teorikapitlet men kommer inte att analyseras då det endast finns med för att skapa en 

förståelse kring organisationsförändringar, offentliga organisationer och förändringar inom 

offentlig sektor. Detta för att läsaren ska få en bild av området som studien ämnar undersöka. 

De delar i teorin som varit centrala i analysen är istället avsnitten 2.3. Förändringsmotstånd 

samt 2.4. Hantering av motstånd.  

 

Empirikapitlet presenterades utifrån varje respondent för att tydliggöra att varje respondent 

har ett unikt ledarskap, detta för att det är ledarskapet som ligger i fokus i denna studie. 

Empirikapitlet delades även upp efter de enskilda respondenterna av anledningen att studien 

inte ämnar jämföra de olika myndigheterna med varandra. Anledningen till att studien 

undersöker två olika myndigheter är för att skapa en bredd gällande ledarskapet och inte för 

att jämföra myndigheterna med varandra. Om studien ämnat att jämföra myndigheterna med 

varandra hade ett större urval behövts då myndigheterna är stora, både på ett organisatoriskt 

plan men även sett till antalet anställda. 

 

I denna studie har det använts en teoristyrd tematisk analys. Detta innebär att utgångspunkten 

i analysen är vissa förutbestämda teman och teorier (Bryman & Bell, 2013). För att analysera 

den insamlade datan har författarna utgått från operationaliseringsmallen och kodat materialet 

utefter de teman och begrepp som intervjuguiden utgått ifrån. Kodning innebär att den 

insamlade datan bearbetas och att författarna letar efter kopplingar och delar i empirin och 

teorin som handlar om samma saker (Bryman & Bell, 2013). I studien valdes det att använda 

färger för att koda materialet, olika teman hade olika färger vilket skapade möjlighet för 

författarna att kategorisera den insamlade datan och analysera teorier och empiri. För att 

materialet inte skulle bli fragmenterat, som Bryman och Bell (2013) lyfter som en 

problematik med kodning, bearbetades materialet på ett sådant sätt att det ständigt fördes en 

diskussion kring var materialet kom ifrån och vad som var kontexten. Detta för att skapa en 

medvetenhet och säkerställa att materialet blev rätt återgett. 
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3.5. Metodreflektion 

Här presenteras en reflektion kring studiens etiska förhållningssätt, reliabilitet och validitet. 

3.5.1. Etiskt förhållningssätt 

De etiska reglerna brukar beröra frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet.  

Informationskrav handlar om att forskaren ska informera respondenterna om undersökningens 

syfte och vilka moment som ska genomföras i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna ska informeras om att deltagande i studien är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta om de så vill. Anonymitets- och konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet.  (Bryman & Bell, 2013) 

Författarna gick i början av intervjuerna igenom dessa punkter. Respondenterna blev 

informerade om att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun eller välja att inte svara 

på vissa frågor. Författarna informerade även om vad datan skulle användas till och att de 

inspelade intervjuerna inte skulle spridas vidare utan raderas efter att de blivit transkriberade. 

Hälften av respondenterna valde att de och den myndighet de arbetar för skulle förbli 

anonyma. I och med det valdes det i studien att låta samtliga respondenter och myndigheter 

vara anonyma för att skapa en enhetlighet. 

3.5.2. Reliabilitet – pålitlighet och konfirmering 

Reliabilitet kan delas upp i extern och intern reliabilitet där extern reliabilitet handlar om till 

vilken grad en undersökning kan replikeras. Kvalitativa studier kan vara svåra att upprepa i 

och med det faktum att kvalitativa studier undersöker sociala miljöer och betingelser och att 

dessa situationer är svåra att återskapa. Intern reliabilitet handlar istället om huruvida 

författarna har samsyn på hur materialet som samlas in ska tolkas. (Bryman & Bell, 2013) 

Undersökningen kan till viss grad replikeras men studien belyser vissa personers upplevelser 

och agerande och det kan därmed också finnas möjlighet till att resultatet blir ett annat om 

andra respondenter medverkat i studien. Det har däremot visats i studien att det finns likheter i 

hur mellanchefer uppfattar sin roll samt hur de arbetar och det kan därmed anses finnas en 

viss replikerbarhet. Genom att teori och empiri har samlats in och bearbetats gemensamt har 

författarna haft en samsyn i hur materialet ska tolkas. 

3.5.3. Validitet - tillförlitlighet och överförbarhet 

Validitet handlar om huruvida studien har mätt det som studien avsätt mäta, det vill säga om 

de centrala begreppen blivit operationaliserad korrekt. Validitet handlar även om huruvida 

resultatet av studien kan generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. 

Generaliserbarheten tenderar att bli ett problem inom kvalitativa studier då urvalet ofta är 

begränsat eller genom att fallstudier genomförs. (Bryman & Bell, 2013) Då studien undersökt 

hur mellanchefer hanterar motstånd vid organisationsförändringar inom två statliga 

myndigheter kan det anses finnas en begränsad generaliserbarhet. Som tidigare nämnt har det 

dock funnits likheter oberoende av vilken respondent myndigheten arbetat på eller vilken typ 

av förändring som genomförts. Därför anser författarna att det finns en grad av 

generaliserbarhet men att en större undersökning med fler respondenter, från fler myndigheter 

skulle kunna öka graden av validitet.  
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4. Empiri  

Nedan redovisas studiens insamlade empiri. Varje respondents svar är uppdelade i de två 

kategorierna ”organisationsförändring” samt ”förändringsmotstånd och hantering av 

motstånd”. 

4.1. Respondent A1 

4.1.1. Organisationsförändring 

Enligt respondent A1 har omorganisationen medfört att hens roll har förändrats i och med att 

respondenten fått ett större ansvarsområde. Respondenten menar att arbetsbördan blivit större 

som ett resultat av förändringen men att detta varit positivt. I samband med förändringen har 

organisationens bemanning minskat och respondent A1 har på så vis fått större ansvar men 

mindre resurser.  

 

Respondent A1 menar att det svåraste i och med förändring är att de administrativa systemen 

inte hänger ihop med själva omorganisationen. Det respondent A1 upplever som det största 

problemet med organisationsförändringen är att det känns som att det inte går att påverka 

förändringen, men också att det är svårt att veta vem som kan svara på frågor eller ta emot 

synpunkter. Respondent A1 upplever att när respondenten lyfter vissa frågeställningar så blir 

hen bara hänvisad vidare.  

 

Respondent A1 upplever att de mest bidragande orsakerna till att medarbetarnas motstånd 

uppkommit är att ledningen, vid implementeringen av förändringen, gjort helt annorlunda än 

den informationen som gick ut i samband med förändringens förarbete. Respondenten 

förklarar att det under förarbetet inte uppstod så mycket förändringsmotstånd och att både 

medarbetare och chefer var positiva till förändringen och involverade i hur resultatet av 

förändringen skulle bli. När sedan förarbetet skulle implementeras i den operativa 

verksamheten genomfördes inte förändringen på det sätt som var framarbetat och 

kommunicerat ut till chefer och medarbetare. Respondenten lyfter vikten av att faktiskt 

genomföra det som sagts och att det är viktigt att chefer har mandat att fatta olika beslut. I 

samband med implementeringen av förändringen förändrades organisationens strukturer och 

chefer förlorade mandat i olika frågor. Det har lett till att chefer idag inte alltid kan hantera 

medarbetarnas motstånd som uppkommit i samband med implementeringen av förändringen 

på grund av att de inte längre har mandat att omstrukturera sig lokalt.  

4.1.2. Förändringsmotstånd och hantering av motstånd 

Respondent A1 har varit delaktig i förändringsarbetet genom att vara med i olika typer av 

arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har varit ett forum för att tycka till och ge synpunkter på 

förändringen. Respondenten lyfter däremot att hens åsikter och delaktighet inte upplevs ha 

spelat någon roll då beslut fattas utan hänsyn till respondentens åsikter och synpunkter. 

Respondent A1 upplever att medarbetare från början varit ganska positiva till förändringen 

och förändringsarbetet men att medarbetarnas inställning till omorganisationen förändrades i 

samband med implementeringen av förändringen. Detta för att det vid implementeringen inte 

togs hänsyn till det som var bestämt sedan innan. Detta gjorde att det uppstod stor frustration 
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och oro kring förändringen, både bland medarbetare och chefer. Respondent A1 lyfter även 

att många medarbetare valde att sluta arbeta i organisationen som ett resultat av den 

implementerade förändringen och att respondenten på grund av det fått mindre resurser och 

att det är besvärligt.  

 

Respondent A1 berättar att det ibland bara handlar om att förklara varför saker händer vid 

hanterandet av medarbetarnas reaktioner, men också att respondenten hanterar olika 

situationer och reaktioner på olika sätt, beroende på vad det är. Ibland kan respondenten själv 

hjälpa till och ibland behöver frågor lyftas högre upp i hierarkin. Respondent A1 upplever 

dock att hen oftast inte får något gensvar för de frågor och synpunkter som lyfts högre upp i 

hierarkin. När Respondent A1 lyft frågor till ledningen har hen ofta fått svaret att ”vi är i 

förändringens tid” och sedan inte fått något ytterligare gensvar. Det finns inga direktiv eller 

hanteringsverktyg för hur chefer ska hantera förändringsmotstånd i organisationen. Det som 

kommunicerats är en förändringskurva som påvisar förändringsprocessens olika steg. Det 

finns inte heller något stöd för chefer i fråga om att hantera medarbetares reaktioner. 

Respondenten lyfter fram att medarbetarna upplever att ledningen letar efter information som 

låter bra att kommunicera ut och att informationen som kommer från ledningen därmed 

upplevs som icke sanningsenlig.  

 

Medarbetarna har involverats genom olika tvärgrupper och på arbetsplatsmöten har 

medarbetarna fått möjlighet att uttrycka synpunkter. Respondent A1 upplever att ledningen i 

många fall vill att medarbetarna ska vara delaktiga i grupper som hanterar övergripande 

frågor och att medarbetare inte har något större lust att vara involverad i den typen av 

grupper. Respondenten menar att det ibland används medarbetarinvolvering på fel sätt och att 

medarbetare helst vill vara delaktiga i frågor som berör dem själva. Respondenten är tveksam 

till att medarbetarinvolveringen bidragit till en mer positiv attityd gentemot förändringen och 

tror att det är positivt när medarbetarna får vara delaktiga i frågor som rör sin verksamhet och 

sina arbetsuppgifter, istället för att involveras för sakens skull i frågor som inte rör 

medarbetarna eller deras intressen.  

 

Respondenten berättar om regelbundna arbetsplatsmöten där det informeras och förs en dialog 

med medarbetarna. Det har också ägnats en hel dag till att diskutera kring hur det i 

organisationen kommer att arbetas i framtiden. Enligt respondenten har detta varit ett bra 

verktyg för att informera och kommunicera kring förändringen. Respondenten menar att hen 

alltid finns tillgänglig för sina medarbetare och att de alltid kan lyfta frågor och funderingar. 

Enligt respondenten står dörren alltid öppen. Gällande upprätthållandet av goda relationer 

med sina medarbetare, menar respondenten att hen arbetar med att vara närvarande, lyssna 

men även att kommunicera via ett intranät, mail, arbetsplatsmöten, vid kafferaster och 

luncher.  

 

”Jag har sagt att vi kanske måste gå ännu längre ner för att det ska vända men det kommer 

att vända så småningom. Man har försökt hitta det som är positivt men att ändå vara 

realistisk. Fullt tänkande människor kan man ju inte stå och lura. Det går ju inte. Jag har 
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försökt vidhålla och försökt jobba på och försökt fokusera på verksamheten. Visa att det här 

slåss vi för, den här frågan driver vi men om man når ända fram det vet vi inte.” 

 – Respondent A1, Personlig kommunikation (2016-12-12) 

4.2. Respondent A2 

4.2.1. Organisationsförändring 

I förändringsarbetets startskede upplever respondent A2 att både medarbetare och chefer 

tyckte att det var bra med en genomlysning av organisationen och att organisationen var i 

behov av en förändring och att förändringen sågs som ”lite frisk luft i systemet”. 

Respondenten menar däremot att genomförandet och implementeringen av omorganisationen 

inte har fungerat som planerat.  

 

Respondent A2 upplever att när förändringen skulle implementeras, missuppfattade ledningen 

det förarbete som hade gjorts tillsammans i organisationen. Istället för att bygga 

organisationen nerifrån, som var planerat, började ledningen att strukturera om vad 

respondent A2 kallar “tornet”, det vill säga högsta ledningen. Respondenten menar att 

organisationen blivit introvert som en följd av detta och att många chefer bara arbetar med sitt 

istället för att se helheten.  

4.2.2. Förändringsmotstånd och hantering av motstånd 

Enligt respondent A2 så var medarbetarna involverade i förändringsarbetet fram till att 

förändringen implementerades. Medarbetarna delades in i olika arbetsgrupper som fick till 

uppdrag att genomlysa olika enheter, för att förändringen skulle kunna genomföras på bästa 

sätt. Respondenter berättar att hen inte var delaktig i någon av arbetsgrupperna gällande 

förändringen men att respondenten själv tycker detta varit ett bra sätt att få ut det pågående 

arbetet till andra som inte var delaktiga i processen. Enligt respondent A2 gick det att lämna 

synpunkter under nästintill hela tiden och att det fanns ”öppna linor” in i systemet där det gick 

att ställa frågor eller lyfta delar som medarbetare eller chefer ville bidra med. Respondenten 

lyfter däremot att hen inte vet hur den informationen som kom in till ledningen från dessa 

“öppna linor” användes eller hanterades.  

 

Gällande hur medarbetarna tagit emot den implementerade förändringen upplever respondent 

A2 att det är olika beroende på vilken roll medarbetaren eller chefen har inom organisationen. 

Respondenten tror att chefer har bättre förståelse och större acceptans mot de fattade besluten 

än vad medarbetarna har, och att medarbetarna, som inte har samma press uppifrån i hierarkin 

att driva frågor framåt, har reagerat på ett annat sätt och tycker att det som händer är jobbigt. 

Enligt respondent A2 diskuteras det dagligen bland medarbetarna kring förändringen och hur 

förarbetet som var så bra, kunde resultera i den förändringen som implementerades.  

 

Respondent A2 menar att medarbetarna, och även chefer, upplever att det blivit “lägre i tak” i 

organisationen efter implementeringen av förändringen. Respondenten berättar att 

information upplevs bli filtrerade av ledningen och att synpunkter slätas över. Respondenten 

tror att medarbetarna inte längre vågar säga det de tycker alltid.  
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“Om det inte är högt i tak kommer den här kritiken att tystas successivt och då dödar du 

egentligen dina medarbetare för då kommer ingenting fram. Då hamnar du i ytterligare ett 

läge, du hamnar i en passivitet, du tar inga beslut, det är inget ansvar, du förhåller dig till att 

”jag gör det jag får” men du gör ingenting utöver det. Och det är livsfarligt om man kommer 

i en sådan situation. “ – Respondent A2, Personlig kommunikation (2016-12-14) 

 

Respondent A2 känner inte till att det finns några hanteringsverktyg eller direktiv för hur 

chefer ska hantera reaktioner från medarbetare. Det som är bestämt är att medarbetarna i 

första hand ska vända sig till sina gruppchefer om de har synpunkter eller upplever 

svårigheter med förändringsarbetet. Om medarbetarna inte får hjälp av sin gruppchef ska de 

vända sig till HR-avdelningen.  

4.3. Respondent A3 

4.3.1. Organisationsförändring 

Enligt respondent A3 har medarbetare och chefer varit både positivt och negativt inställda till 

förändringen. Respondenten tror att tanken med förändringen upplevts som bra av 

medarbetare och chefer, men att sättet förändringen genomförts på och resultatet av 

förändringen lett till missnöjda medarbetare. Respondent A3 menar att det svåraste med 

förändringsarbetet är kopplat till att verksamheten blivit toppstyrd och chefers mandat 

minskat i samband med implementeringen av förändringen.  

4.3.2. Förändringsmotstånd och hantering av motstånd 

Respondent A3 berättar att hen varit involverad i förändringsarbetet genom att respondenten 

varit delaktig i en arbetsgrupp. Delaktigheten i arbetsgruppen upplever respondent A3 ha 

genererat en inblick i förändringsarbetet, dock bara i vissa delar av förändringen och 

respondenten menar att hen saknar en helhetsbild av förändringen. I arbetsgrupperna gavs 

möjligheten att få information och diskutera gällande hur olika enheter skulle arbeta framöver 

i och med förändringen. Enligt respondenten har det under förändringsprocessen funnits olika 

arbetsgrupper, både på lokal och nationell nivå, där medarbetarna varit involverade. 

Respondent A3 upplever att arbetsgrupperna varit till för att informera och skapa delaktighet 

bland medarbetarna gällande förändringen, men också för att medarbetarna skulle ges 

möjligheten att vara med och påverka.  

 

Genom arbetsplatsmöten och andra möten som hållits på regelbunden veckobasis, har 

respondent A3 kunnat informera kring förändringen, men också kunnat se till att 

medarbetarna fått komma till tals gällande förändringen. Vissa frågor och synpunkter som 

uppkommit på den typen av möten har respondenten däremot behövt lyfta högre upp i 

hierarkin då chefers mandat att lösa olika frågor lokalt reducerades i samband med 

implementeringen av förändringen. Respondenten menar vidare att frågor som lyfts högre upp 

i hierarkin ibland fastnar och att det inte ges några svar uppifrån.  

 

Respondent A3 tror att de bidragande orsakerna till att motstånd har uppkommit i samband 

med organisationsförändringen är att mycket av förändringsarbetet tar lång tid och chefer inte 

längre kan hantera frågor som de kunde förut, utan mycket måste lyftas högre upp i hierarkin. 
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Respondent A3 menar också att reaktioner från chefer sprider sig till medarbetare. Chefer som 

blir frustrerade sprider frustrationen till medarbetare och respondenten menar att detta till slut 

kan bidra till att det blir en ond cirkel av negativa reaktioner. Detta utan att någon reflekterar 

kring vad som faktiskt är negativt.  

 

Enligt respondent A3 har kommunikationen från högsta ledningen handlat om att hålla skenet 

uppe trots att förändringen inte fungerat. Respondent A3 menar att det viktigt att vara ärlig i 

sin kommunikation med sina medarbetare och att det är bättre att visa förståelse gällande att 

förändringsarbetet är tungt och vara ärlig gällande de delar som inte fungerar. Enligt 

respondenten genomskådar medarbetarna chefers kommunikation och om chefer förmedlar en 

bild av något som inte stämmer överens med verkligheten, finns det en risk att medarbetarna 

reagerar negativt.  

4.4. Respondent B1 

4.4.1. Organisationsförändring  

Respondent B1 menar att hen har en uppfattning av hur organisationsförändringen ska vara 

eller bli men att den bilden inte alltid harmoniserar med den bild som andra i organisationen 

har. Vidare menar respondenten att detta ofta är kopplat till en resursfråga och att 

organisationen står inför en resurskonflikt där det ofta saknas personal. Respondent B1 

poängterar att eftersom det är en så pass komplex organisation är det ett gemensamt givande 

och tagande och att ingen individ kan få igenom alla beslut. Respondent 1 kan ibland känna 

press uppifrån i hierarkin eller från sidoordnande enhetschefer att dessa vill genomföra saker 

som respondenten inte kan svara upp till, i huvudsak på grund av resursfrågan. Även 

respondentens medarbetare kan generera press genom att dessa har åsikter om hur 

förändringsarbetet bör gå till. Anledningen till påtryckningarna från medarbetarna tror 

respondenten beror på medarbetarnas yrkesstolthet och att dessa har åsikter på grund av att de 

vet vad som efterfrågas. Sammanfattande menar respondenten att hen inte alltid kan matcha 

de behov och krav som kommer från olika håll i organisationen.  

 

Respondent B1 anser att det svåraste med förändringen har varit att hen ibland känner sig 

otillräcklig. Att det är svårt att leva upp till alla förväntningar och krav som uppstår i samband 

med förändringen. Detta beror dels på respondentens i övrigt höga arbetsbelastning, men 

också på att det är mycket åsikter från olika håll. Respondenten menar att medarbetarna ofta 

tycker att förändringen skulle kunna göras på annat sätt men att de även är kreativa och att de 

i de flesta fall finner lösningar på problemen. Fastän det finns motsättningar till hur 

förändringsarbetet genomförs, trycker respondenten på att medarbetarna är lojala och att när 

ett beslut väl är fattat och en riktning är bestämt så följer medarbetarna det.  

4.4.2. Förändringsmotstånd och hantering av motstånd 

Enligt respondenten är medarbetarna yrkesstolta och de vill göra ett gott arbete. 

Förändringsmotstånd uppkommer då som ett resultat av att förändringen medför att 

medarbetarna inte alla gånger får utlopp för det som de är bäst på. Respondent B1 menar att 

medarbetarna blir frustrerade när förändringen medför att de nya förhållandena innebär att 

dessa inte kan utföra sitt arbete fullt ut. Enligt respondent 1 är det högt i tak i organisationen 
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och att medarbetarna framför åsikter dels genom att komma till respondentens kontor och dels 

genom enhetsrapporter. När medarbetarna kommer till respondentens kontor försöker hen att 

ta sig tid och prata kring problemen.  

 

Enligt respondenten är medarbetarna förändringsbenägna och att det inte finns något motstånd 

till förändringen i sig. Däremot finns det ett motstånd till hur förändringen hanteras och 

respondenten menar att många medarbetare är missnöjda med förändringsprocessen och var 

resultatet är på väg. Enligt respondenten finns det inga argument från medarbetarnas sida om 

att det exempelvis var bättre förr. Respondenten menar att det inte är någon av medarbetarna 

som helt sätter sig på tvären och vägrar att genomföra förändringen, men istället är motståndet 

synpunkter på hur saker har blivit. Enligt respondenten är det självklart att individer känner 

oro inför en förändring om den innebär att vissa funktioner, eller arbetsroller, ska tas bort. 

Respondenten menar däremot att hen inte varit med om den typen av förändring och att 

medarbetarna därför inte känner oro.  

 

Respondent B1 skapar tidigt i förändringsprocessen delaktighet och anser att det är viktigt att 

alla medarbetare får sin röst hörd. Medarbetarna är väl insatta i hur förändringen ska gå till 

och har varit med hela vägen och gett förslag på hur respektive avdelning ska hantera olika 

steg på bästa sätt. Medarbetarna har varit involverade hela tiden och förändringsarbetet 

bedrivs på olika nivåer. Respondent B1 är av åsikten att genom skapandet av delaktighet, 

både för individer som är för och emot förändringen, genereras en djupare förståelse kring 

varför saker blir som de blir. Delaktighet skapas bland annat genom möten. I början av 

förändringsarbetet var det mycket möten där det lades stort fokus kring delaktighet och 

involvering av medarbetarna i processen. Under möten diskuterade berörda parter dels vad 

som skulle göras och dels hur det skulle göras. Respondenten betonar att hen tillåter att 

medarbetarna har åsikter men att när ett beslut är fattat förväntas medarbetarna stödja beslutet.  

 

Enligt respondent B1 finns det inga hanteringsverktyg eller direktiv för hur motstånd bör 

hanteras i processens olika faser. Det finns direktiv för hur förändringsarbetet ska gå till men 

inga direktiv om hur motstånd ska hanteras. Respondenten understryker att organisationen 

leds av huvudkontoret och direktiven för förändringsprocessen kommer därifrån.  

 

Respondenten försöker vara med i verksamheten så mycket som möjligt men menar att det är 

svårt att hinna med på grund av de administrativa arbetsuppgifter som tillhör chefsrollen. 

Respondent B1 har återkommande informations- och rapporteringstillfällen med sina 

medarbetare och hen försöker umgås ute i fikarummet. Respondentens olika avdelningar är 

fysiskt utspridda men hen försöker ändå besöka avdelningarna med jämna mellanrum.  

4.5. Respondent B2 

4.5.1. Organisationsförändring 

Respondent B2 sitter i en liten arbetsgrupp tillsammans med hens chef där det analyseras hur 

förändringen ska genomföras och vilka behov som finns. Respondenten menar att 

förändringen som ska genomföras inte alltid passar ihop med hur organisationen ser ut eller 
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hur mycket som behövs och att det högt upp i hierarkin fattas beslut med hög 

abstraktionsnivå. Medarbetarna har däremot en mycket konkret bild av vad som behövs och 

detta skapar påtryckningar från olika håll för respondenten. Hen menar att det blir två olika 

målbilder, en som kommer uppifrån och en som kommer nerifrån i hierarkin och att 

respondenten måste jämka den bilden mellan sin chef och sina medarbetare. (Respondent B2, 

Personlig kommunikation, 2016-12-13) 

 

Enligt respondenten har hens roll inte påverkats av förändringen och detta beror på att 

organisationen ofta gör strukturella förändringar och att alla som jobbar inom organisationen 

är vana vid denna typ av förändring. Respondenten har däremot varit delaktig i förändringen 

genom att hen arbetar med frågor som rör hens avdelning samt att respondenten sitter med sin 

chef i ett utvecklingsarbete. Respondenten upplever att det svåraste med förändringen har 

varit att hantera det faktum att de övergripande delarna i förändringsarbetet inte stämmer 

överens med den organisation som finns idag. Det tar då emot att genomföra en förändring 

som beslutats högt i hierarkin, när respondenten tidigt i processen insåg att det inte kommer 

att fungera.  

4.5.2. Förändringsmotstånd och hantering av motstånd 

Förändringsarbetet har i den här förändringen skett gradvis och försiktigt under flera år. Det 

tror respondenten är en av anledningarna till att medarbetarna inte gjort så mycket motstånd. 

Respondenten upplever att medarbetarna känner, precis som respondenten själv, att resurserna 

inte stämmer överens med uppgifternas omfattning men att medarbetarna är mottagliga till 

förändringen med anledning av att förändringen slussas in gradvis i organisationen och 

medarbetarna får tid att anpassa sig efter de nya förhållandena. En annan anledning som 

respondenten tror är orsaken till att medarbetarna inte känner så mycket motstånd är för att 

det finns en stark organisationskultur där både lojalitet och order är viktiga.  

 

Enligt respondent B2 har medarbetarna reagerat lite cyniskt och att förändringen diskuteras 

mellan medarbetarna i förlöjligande termer. Medarbetarna har inte bromsat förändringen men 

det finns åsikter om förändringen bland medarbetarna. En annan reaktion som respondenten 

upplevt vissa tendenser till är att medarbetarna sluter sig i olika grupper som kan vara svåra 

att övertala. En anledning till reaktionerna tror respondenten är dels att resurserna inte 

matchar arbetsuppgifterna, men också att medarbetarna känner trygghet i det som är och 

osäkerhet kring resultatet av förändringen.  

 

Respondent B2 betonar vikten av att tidigt i processen informera kring förändringen och att 

den informationen måste upprepas vid flertalet tillfällen. En strategi gällande detta är att inte 

ge all information direkt, utan istället ge lite information varje gång men att den typen av 

information sker väldigt ofta. Ett annat sätt att hantera medarbetarnas reaktioner är att vara ute 

i verksamheten. Exempelvis genom att äta lunch med medarbetarna, delta i olika möten eller 

vara med på någon arbetsplatsträff. Genom att göra detta menar respondenten att möjligheter 

skapas för att diskutera kring medarbetarnas motstånd direkt. Medarbetarna har även fått ingå 

i en form av arbetsgrupp. Enligt respondenten har medarbetarna fått vara med och resonera 

kring olika delar i förändringsprocessen men i slutändan är det respondenten själv som måste 
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fatta besluten. Respondenten kommunicerar med medarbetarna kring förändringen genom 

samlingar med information på olika nivåer, men även genom att visa intresse för 

medarbetarna. För att skapa förtroende hos medarbetarna, är respondenten transparent mot 

medarbetarna gällande vad hen pratar med sin chef om.  

 

Enligt respondenten finns det inga hanteringsverktyg eller direktiv som berättar hur 

förändringsmotstånd bör hanteras i samband med förändringen. Det finns direktiv för hur 

processen ska genomföras men vad som händer gällande motstånd, menar respondenten, får 

chefen själv lära sig eller på andra sätt hantera efter hand.  

4.6. Respondent B3 

4.6.1. Organisationsförändring 

Respondent B3 har varit med vid genomförandet av organisationsförändringar i olika 

omgångar men den här förändringen innebar att respondenten var ansvarig för en grupp som 

skulle ta fram olika delar som behövde förändras i den befintliga organisationsstrukturen för 

att verksamheten på den avdelningen skulle kunna bedrivas på bästa sätt. Respondenten var 

ansvarig för att förändringsarbetet på den avdelningen genomfördes och detta gjorde hen 

genom att sätta ihop en kärngrupp som representerade medarbetarna på den avdelningen. 

Respondenten blev ansvarig för förändringen på avdelningen för att ledningen bestämt att 

samtliga avdelningar skulle involveras i förändringens startskede och vara delaktiga i hur 

respektive avdelning skulle förändras. Respondenten såg sin roll som att leda avdelningen 

framåt utifrån övergripande styrningar som kom från ledningen men menar att det var svårt 

för att det som kom uppifrån inte var baserat på de uppgifter som behövde lösas. 

Respondenten och kärngruppens uppgift blev att överlämna ett underlag för hur avdelningen 

skulle omstruktureras. Respondent B3 menar däremot att underlaget som lämnades över till 

ledningen och det resultatet som sedan sammanställts av ledningen inte alls stämde överens 

med det som respondenten och kärngruppen lyft fram i dokumentet.  

4.6.2. Förändringsmotstånd och hantering av motstånd 

Enligt respondent B3 så uppstod det friktioner och medarbetarna ifrågasatte mycket eftersom 

det som kom uppifrån inte samverkade med den verklighet som medarbetarna upplevde. 

Respondenten satte ihop en kärngrupp som bestod av medarbetare från avdelningen för att 

involvera medarbetarna och för att underlätta förankringen av den nya förändringen inom 

avdelningen. Respondenten menar att hen arbetade mycket med att försöka få medarbetarna 

att förstå att förändringen är något de måste förhålla sig till och att de får anpassa 

verksamheten utefter det istället. Det menar respondenten var det svåraste med 

förändringsarbetet, att samverka det som högre chefer hade bestämt med det som 

medarbetarna ansåg som viktigt och i och med att respondenten inte är överens med det som 

ledningen tagit fram har hen inte förespråkat förändringen.  

 

”Och där var ju utmaningen att balansera att, det här har faktiskt högre chefer sagt och vad 

man underifrån vill… och då, rollmässigt, så kommer man i kläm kan man väl säga.”  

– Respondent B3, Personlig kommunikation (2016-12-19) 
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Enligt respondent B3 så har medarbetarna inte förlikat sig med resultatet av förändringen. Det 

diskuteras mycket och medarbetarna har synpunkter på att deras åsikter och förslag inte 

omhändertas av ledningen. Medarbetarna känner frustration för att ledningen inte lyssnar på 

dem. Respondenten har inte mött något aktivt motstånd vid förändringsarbetet men att det är 

ett ständigt ifrågasättande från medarbetarna och att det leder till att det gått åt mycket energi 

åt att diskutera istället för att fokusera på hur uppgifterna ska lösas. Respondenten har 

hanterat medarbetarnas motstånd genom samtal där hen har använt sig av olika typer av 

argument för att motivera medarbetarna. Exempelvis att det är högre chefer som bestämt att 

det ska vara på det sättet, att avdelningen ska fokusera på det som faktiskt går att lösa eller att 

medarbetarna ska försöka vara mer pragmatiska och jobba hårt för att påverka ledningen.  

 

Respondenten menar att det inte funnits några strategidokument för hur chefer ska hantera 

motstånd men däremot att respondenten fått delta i några föreläsningar om vad som händer 

när ledningen tar beslut om en organisationsförändring och att det tar lång tid innan det 

förankras hos medarbetarna. Respondent B3 har försökt involvera medarbetarna på 

avdelningen i förändringsarbetet genom kärngruppen där gruppen tillsammans med 

respondenten arbetade fram ett dokument. Medarbetarna har även involverats i arbetet genom 

att respondenten pratat med medarbetarna dels på avdelningsmötet men även under mer 

informella samtal på fika- eller lunchraster. Genom kommunikation och öppenhet ser 

respondent B3 till att upprätthålla goda relationer med sina medarbetare. Detta genom både 

information och samtal i informella och formella forum.  
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5. Analys 

Nedan presenteras studiens analys som utgår ifrån den teoretiska referensramen och den 

insamlade empirin.  

5.1. Organisationsförändring 

En top-down-förändring är enligt Bolman och Deal (2013) och Forslund (2009) en förändring 

där ledningen initierar förändringen och i den typen av förändring är medarbetarnas åsikter 

begränsade. Enligt respondent A2 upplevde många medarbetare att en 

organisationsförändring var nödvändig men att den i efterhand inte resulterat i det som de 

önskats. Även respondent A1 menar att de flesta medarbetarna var positiva till 

organisationsförändringen men att det största problemet i förändringen var att det inte kändes 

som att det gick att påverka den. Enligt Jacobsen (2013) tas det ofta, i top-down-förändringar, 

beslut som medarbetarna inte kan påverka. Respondent A3 lyfte fram att chefer och 

medarbetare varit både positiva och negativa till förändringen och att de var positiva kring 

förändringen i början av processen men att det uppstått ett stort missnöje gällande 

förändringens implementering och resultat.  

 

Enligt Christensen, Laegreid, Roness och Rovik (2005) samt Fernandez och Rainey (2006) 

kan förändringar i offentlig sektor resultera i att mellanchefer kommer i kläm mellan 

ledningen och medarbetarna. Respondent A2 tror att mellancheferna känner lojalitet till 

ledningen och att dessa behöver svara på de krav som ledningen ställer och driva de frågor 

som är tilldelade respektive mellanchef, samtidigt som medarbetarna har haft känslan att 

förändringen är jobbig och att mellanchefen i sin tur även behöver hantera det. Respondent 

B1 känner ibland press både uppifrån och från sidoordnande i hierarkin, men även från 

medarbetarna. Även respondent B2 menar att det finns påtryckningar både uppifrån och 

nerifrån i hierarkin där ledningen och medarbetarna har olika målbilder. Detta gör att 

respondent B2 behöver arbeta för att skapa en förståelse mellan ledning och medarbetare och 

att det gör att respondenten hamnar i kläm. Respondent B3 menar att det var svårt att hantera 

det faktum att medarbetarna inte ansåg att de direktiv som kom uppifrån stämde överens med 

medarbetarnas upplevda verklighet och att respondentens på så sätt kom i kläm mellan 

ledning och medarbetare. 

5.2. Orsaker till motstånd 

Respondent A1 upplever att förändringsmotståndet som uppstått till stor del handlar om att 

förändringen inte genomförts på det sätt som det var tänkt och kommunicerat. Detta har 

bidragit till att många anställda har valt att sluta och resurserna har därmed blivit mindre. 

Även oro kring frågor som hur och varför organisationsförändringen ska utföras har 

uppkommit. Förändringen har också bidragit till att medarbetare och chefer insett att vissa 

delar som blivit ett resultat av förändringen inte fungerar i den operativa verksamheten och 

respondenten menar att det bidragit till att både medarbetare och chefer blivit missnöjda. 

Detta kan kopplas till Dubrin och Irelands (1993) teori om att motstånd kan uppstå när 

individer upptäcker problem i förändringen och som i sin tur kan påverka medarbetarna 

negativt. Respondent B1 menar att medarbetare blir frustrerade när förändringen inneburit att 
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de inte kan utföra sina arbetsuppgifter som tidigare. Detta skulle kunna innebära en rädsla hos 

medarbetarna att generera dåliga resultat (Dubrin & Irelands (1993). Även Respondent B2 

menar att osäkerhet kring resultatet av förändringen bidragit till att motstånd uppstått hos 

medarbetare. Frustration kring förändringen är något som samtliga respondenter upplever har 

uppstått, detta menar Huzell (2005) är vanligt när det kommer till osäkerheten kring vad 

förändringen kommer innebära. Respondent A2 menar att hen dagligen hör diskussioner kring 

medarbetares funderingar om vad förändringen innebär.  

 

Respondent A1 berättar att medarbetare i vissa fall har involverats i grupper som hanterat 

frågor kring förändringsarbetet som respondenten upplever att medarbetare inte har någon 

större lust att vara delaktiga i. Respondent A1 upplever även att medarbetare som involverats 

i frågor som inte rör deras egna intressen inte gett något positiv påverkan på deras inställning 

utan har snarare fått en motsatt effekt. Detta skulle kunna kopplas till Burnes (2015) som 

menar att förändringsmotstånd kan uppstå när förändringen inte överensstämmer med 

medarbetarnas intressen. Att förändringsarbetet inte stämmer överens med medarbetarnas 

intressen tror respondent B2 är anledningen till att hens medarbetare reagerat lite cyniskt 

gällande förändringen. Enligt Bergström, Styre och Tillander (2014) är cynism medarbetarnas 

negativa tankar om förändringen och ett sätt att hantera den problematiken är att 

kommunicera orsakerna till förändringen.  

 

Mathews och Linski (2016) menar att förändringar kan bidra till att medarbetare upplever 

hinder under förändringen och att det i sin tur kan resultera i att de inte kan anpassa sig. 

Samtidigt menar Christensen et. al. (2005) att motstånd även kan uppstå på mellanchefsnivå 

och att de då kan fungera som en bromskloss i förändringen. Respondent A3 menar att 

negativa reaktioner från chefer sprider sig till medarbetare och att frustrerade chefer sprider 

det vidare till medarbetarna. På det sättet går det att se mellanchefer som en bromskloss i 

förändringsarbetet. 

5.3. Hanteringsverktyg 

Enligt Cunningham och Kempling (2009) är det viktigt att ha en strategi gällande hur chefer 

bör förebygga, förhindra och hantera förändringsmotstånd för att genomföra en lyckad 

förändring. Samtliga respondenter menar på att det inte funnits några direktiv eller 

hanteringsverktyg gällande hur de i förändringen bör hantera förändringsmotstånd. Det har 

däremot funnits strategier om hur förändringsprocessen i sig skulle genomföras. Enligt 

respondent B1 kom dessa direktiv från huvudkontoret och respondent B2 menar att hantering 

av motstånd är något som är upp till respektive chef att lära sig själv. Respondent A2 menar 

att de enda direktiv som kommit från ledningen gällande motstånd är att medarbetarna får 

vända sig till sin chef vid synpunkter eller andra svårigheter gällande förändringen. 

Respondent B3 berättar däremot att hen har fått delta i några föreläsningar som handlat om 

förändringsarbete och hur det förankras hos medarbetarna.  

 

En problematik gällande mellanchefers hantering av förändringsmotstånd är att ingen av 

studiens respondenter fått några hanteringsverktyg eller direktiv gällande hur de ska hantera 

medarbetarnas reaktioner. Det är i de flesta fallen upp till cheferna själva att lösa denna typ av 
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frågor. Studiens teorier menar på att det är viktigt att chefer har verktyg att hantera motstånd 

för att förändringen ska tas emot av medarbetarna. Särskilt påtagligt är detta i myndighet A 

där chefers mandat reducerats kraftigt i samband med implementeringen av förändringen. 

Samtliga respondenter förväntas hantera medarbetarnas motstånd, men har inte några 

hanteringsverktyg för att göra det, och i flera fall inte heller befogenheter att fatta beslut som 

skulle vara en del i hanteringen av medarbetarnas motstånd. Chefer förväntas alltså leda 

förändringen framåt men begränsas i förutsättningarna för att kunna utöva sitt ledarskap och 

hantera de motstånd som uppkommer i samband med förändringen. 

5.4. Hantering av motstånd 

5.4.1. Delaktighet 

Bolman och Deal (2013), Forslund (2009) och Rubenowitz (2004) lyfter delaktighet som en 

viktig del i förändringsprocessen, detta för att det skapar förståelse för förändringen hos 

medarbetare och kan bidra till att motverka och hantera motstånd. Samtliga respondenter 

berättar att medarbetarna involverats i förändringsarbetet. Respondent A2 och B1 har upplevt 

medarbetarinvolveringen som en mycket viktig del i processen och att detta har gett 

möjligheten att skapa en större förståelse för förändringen. Respondent A1 och A2 berättar 

även att medarbetare har kunnat lämna synpunkter och ställa frågor kring 

förändringsprocessen. Respondent B1 menar att hen tidigt i processen skapat delaktighet och 

att alla medarbetare fått sin röst hörd, detta för att medarbetarna ska få en djupare förståelse 

gällande resultaten av förändringsarbetet.  

 

Respondenterna A1, B2, A3 och B3 berättar att de som chefer varit involverade i arbetet kring 

förändringen i olika typer av projektgrupper. Samtliga respondenter menar att deras 

medarbetare involverats i arbetet kring förändringen genom att delta i arbetsgrupper, 

kärngrupper eller projektgrupper. Enligt Jacobsen (2013) är ett bra sätt att hantera 

förändringsmotstånd att involvera medarbetarna i förändringsarbetet för att de ska känna sig 

som nyckelpersoner i förändringen och därmed stötta arbetet. Det har arbetats med det i två 

plan i myndigheterna A och B. Dels har medarbetarna involverats av studiens respondenter 

men även respondenterna har involverats av ledningen för att föra arbetet framåt. Tre 

respondenter lyfter fram problematik med den delaktighet som funnits i processerna. Dels 

respondent A1 som menar att både respondenten själv och medarbetarna involverats i arbetet 

och delat med sig av åsikter men att detta inte spelat någon roll då ledningen redan fattat 

besluten. Även respondent B3 menar att hen, tillsammans med kärngruppen, arbetade fram 

förslag på hur förändringen borde gå till, och detta med uppmaning från ledningen, men att 

det senare inte alls togs i beaktande från ledningens sida. Respondent B2 menar att 

medarbetarna är inbjudna att resonera kring olika delar i förändringen men att det slutligen är 

upp till respondenten själv att fatta de beslut som hen anser är bäst. 

 

I studiens teorier belyses vikten av att engagera och involvera organisationens medarbetare, 

dels som ett verktyg för att hantera förändringsmotstånd och dels för att genomföra en lyckad 

förändring. Samtliga respondenter menar på att både medarbetare och chefer involverats i 

processen där de fått lämna synpunkter och lyfta frågor gällande förändringen men att dessa 

delar sedan inte tagits i beaktande av ledningen. Medarbetarna har alltså bjudits in till att 
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påverka förändringen och arbetat aktivt med detta men när beslut sedan skulle fattas, har 

ledningen valt en väg som inte alls stämmer överens med de delarna som medarbetarna lyft 

fram. Det går att diskutera kring vad delaktighet verkligen innebär. Är delaktighet ett sätt att 

påverka och vara med och styra förändringen åt ett visst håll eller är arbetsgrupper endast ett 

forum där medarbetare kan uttrycka sina åsikter och känslor gällande förändringen? Detta 

medför en typ av problematik där medarbetarna har höga förväntningar på att de ska få vara 

med och påverka men att det ändå inte blir så. Detta medför att mellancheferna får mycket 

press på sig underifrån gällande att de inte kan svara på varför medarbetarnas åsikter inte 

tagits tillvara på. Det kan därför tänkas att ledningen behöver vara tydliga i sin 

kommunikation och inte använda sig av delaktighet för sakens skull, för att en 

medarbetarinvolvering ska fungera på ett bra sätt.  

5.4.2. Närvarande chef 

Enligt Jacobsen (2013), Jacobsen och Thorsvik (2014) samt Cunningham och Kempling 

(2009) kan förändringsmotstånd hanteras genom att chefen är närvarande och skapar 

engagemang gällande förändringen hos medarbetarna. Detta för att närvarandet av chefen kan 

resultera i att medarbetarna lättare accepterar förändringen och för att det är lättare för chefen 

att upptäcka motstånd och hantera dessa på plats. Respondent B2 menar att hen är ute i 

verksamheten för att hantera medarbetarnas reaktioner. Även respondent B1 försöker med 

samma sak, även om mycket av respondentens tid går åt till administration. B3 är närvarande 

chef både i informella och formella forum då hen försöker upprätthålla goda relationer med 

sina medarbetare på detta sätt. Enligt Forslund (2013) är kommunikation och goda relationer 

ett sätt att hantera förändringsmotstånd då det på så sätt skapas en förståelse för förändringen 

och dess nödvändighet. Respondent A1 menar att gällande upprätthållandet av goda relationer 

handlar det om att vara närvarande och lyssna in vad medarbetarna behöver. 

5.4.3. Kommunikation 

Jacobsen och Thorsvik (2014) lyfter kommunikation som ett verktyg för att hantera motstånd 

och skapa ett intresse för förändringen hos medarbetarna. Respondent A1 anser att föra en 

dialog och informera medarbetarna har varit viktigt i arbetet kring förändringen och har 

använt detta som ett verktyg för att hantera motstånd och reaktioner som uppkommit i 

samband med organisationsförändringen. Genom att kommunicera med medarbetare på 

exempelvis arbetsplatsmöten eller andra informella möten har respondent A1 kunnat hantera 

vissa frågor gällande förändringen eller lyfta dessa frågor högre upp i hierarkin. Respondent 

B2 anser att kommunikationen är viktig och att information kring förändringen bör initieras 

tidigt i processen och sedan upprepas kontinuerligt. 

 

Respondent A1, A2 och A3 lyfter att kommunikationen och informationen från ledningen 

varit bra under förarbetet till förändringen och det bidragit till att många inom organisationen, 

både chefer och medarbetare, varit positivt inställda till förändringen. När förändringen sedan 

skulle implementeras, skedde inte det på det sätt som kommunicerats tidigare och 

respondenterna betonar på grund av det vikten av att fortsätta kommunicera och informera för 

att hantera det motstånd som uppkommit. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) har liknande 
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tankar som respondenterna och menar att det är viktigt att chefer kommunicerar information 

om förändringen och hur den berör medarbetarna och deras arbetsuppgifter.  

 

Enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) är det även viktigt att chefer tar sig tiden att 

lyssna på medarbetarnas synpunkter gällande förändringen. Respondent A1 menar att 

medarbetarnas reaktioner ibland kan hanteras endast genom att lyssna och förklara varför 

saker händer. Även respondent B1 försöker ta sig tid att lyssna på sina medarbetare och menar 

på att medarbetarna är välkomna till respondentens kontor om de vill prata om förändringen.  

 

Kommunikation och information är viktigt i förändringsarbete för att motverka och hantera 

motstånd och samtliga respondenter har lyft vikten av information och kommunikation 

gentemot sina medarbetare som ett viktigt verktyg. Även information från ledning har 

upplevts som viktig i och med att mellanchefer ofta få stå till svars för ledningens beslut och 

den förändring som initierats. Respondenter inom Myndighet A har dock upplevt 

kommunikationen från ledningen brustit när väl förändringen implementeras och att det i och 

med det funnits en viss problematik. Det har i de fallen blivit svårt att hantera vissa frågor 

som uppkommit från medarbetare. Flera av studiens respondenter upplever att de kommer i 

kläm mellan ledning och medarbetare och att det är svårt att leva upp till förväntningar och 

krav från olika håll. Det kan därmed antas att tydlig kommunikation och information genom 

hela förändringsprocessen är en förutsättning för att mellanchefer ska kunna hantera de 

synpunkter och frågor som medarbetare har samt svara på de förväntningar som kommer ifrån 

ledningen. Information och kommunikation kan ses som speciellt viktigt i de fall där 

implementering av förändringen inte lever upp till de förväntningar som skapats utifrån den 

information som gått ut i början av processen. 
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6. Slutsatser 

För att mellanchefer ska kunna hantera motstånd som uppkommer i samband med 

organisationsförändringar behöver mellanchefer förutsättningar, i form av mandat och 

hanteringsverktyg, från ledningen att kunna utöva sitt ledarskap. I de myndigheter som 

studien undersökt har ledningen brustit i att fullt ut ge mellancheferna de förutsättningar de 

behöver.  

 

Mellanchefer behöver kommunicera med sina medarbetare gällande förändringsarbetet under 

hela processen. Både delge information och kommunicera kring medarbetarnas påverkan av 

förändringen. Mellanchefer behöver involvera medarbetarna i förändringsarbetet i sin 

hantering av motståndet. Involveringen behöver motiveras och rätt förväntningar behöver 

klargöras kring vad det innebär för medarbetare att vara delaktiga för att kunna motverka 

medarbetarnas eventuellt framtida negativa reaktioner. Det är även viktigt att mellanchefer i 

sin hantering av motstånd kommunicerar en förändringsvision som stämmer överens med 

medarbetarnas verklighet och inte en förskönad bild av verkligheten.  

 

Det är viktigt även för ledningen att beakta dessa delar för att undvika att motstånd uppstår på 

mellanchefsnivå. Detta för att risken att negativa reaktioner sprider sig ökar om 

mellancheferna känner ett motstånd till förändringen. Det är därför viktigt att delaktighet, 

kommunikation och hanteringsverkyg arbetas med på olika nivåer. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1. Hur har du upplevt din roll i organisationsförändringen som genomförts? 

 

2. På vilket sätt har du varit delaktig i förändringsarbetet? 

 

3a. Hur har du upplevt att medarbetarna tagit emot förändringen? 

 

3b. Har du upplevt något motstånd i samband med förändringen? 

 

3c. Vad tror du är de bidragande faktorerna till uppkomsten av motstånd? 

 

4. Hur har du hanterat medarbetarnas reaktioner som uppkommit i samband med 

förändringen? 

 

5. Finns det några hanteringsverktyg eller direktiv för hur motstånd ska hanteras under 

förändringsprocessens olika faser? 

 

6. Hur har medarbetarna involverats i förändringsarbetet? 

 

7. Har det används någon typ av incitament för att motivera medarbetarna till 

förändringen? 

 

8a. Hur har du och dina medarbetare kommunicerat kring förändringen? 

 

8b. Har du förespråkat förändringen? Hur? 

 

9a. Hur ser du till att upprätthålla goda relationer mellan dig och dina medarbetare? 

 

9b. Hur arbetar du för att medarbetarna ska känna förtroende för dig? 
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Bilaga 2 – Motivering intervjufrågor 

1. Hur har du upplevt din roll i organisationsförändringen som genomförts? 

- Fråga 1 ställs eftersom Christensen, Laegreid, Roness och Rovik (2005) menar att 

mellanchefer ofta kommer i kläm mellan ledning och medarbetare. 

 

2. På vilket sätt har du varit delaktig i förändringsarbetet? 

- Fråga 2a ställs för att det enligt Forslund (2013), Lewin (1951), Jacobsen (2013) och 

Rubenowitz (2004) är viktigt att skapa delaktighet och allianser för att hantera motstånd. 

 

3a. Hur har du upplevt att medarbetarna tagit emot förändringen? 

- Fråga 3a och 3b kopplas ihop med Forslund (2013) och Rubenowitz (2004) teorier gällande 

att förändringar kan medföra motstånd. 

 

3b. Har du upplevt något motstånd i samband med förändringen? 

 

3c. Vad tror du är de bidragande faktorerna till uppkomsten av motstånd? 

- Fråga 3c kopplas till Dubrin & Irelands (1993) tre faktorer om varför medarbetare gör 

motstånd mot en förändring.  

 

4. Hur har du hanterat medarbetarnas reaktioner som uppkommit i samband med 

förändringen? 

- Fråga 4 ställs då Jacobsen (2013) menar att det finns olika sätt att hantera 

förändringsmotstånd.  

 

5. Finns det några hanteringsverktyg eller direktiv för hur motstånd ska hanteras under 

förändringsprocessens olika faser? 

- Fråga 5 kopplas till Cunningham och Kemplings (2009) principer om hur motstånd 

motverkas och hanteras i olika faser under förändringsarbetet 

 

6. Hur har medarbetarna involverats i förändringsarbetet? 

- Fråga 6 ställs för att det enligt Forslund (2013), Lewin (1951), Jacobsen (2013) och 

Rubenowitz (2004) är viktigt att skapa delaktighet och allianser för att hantera motstånd. 

 

7. Har det används någon typ av incitament för att motivera medarbetarna till 

förändringen?  

- Fråga 7 ställs för att Jacobsen (2013) menar att incitament är ett sätt att skapa allianser. 

Jacobsen (2013), Forslund (2013) och Rubenowitz (2004) är samtliga överens om att 

alliansskapande är ett sätt att hantera förändringsmotstånd.  

 

8a. Hur har du och dina medarbetare kommunicerat kring förändringen? 

- Fråga 8a kopplas till Jacobsen (2013) och Jacobsen & Thorsviks (2014) teorier om att en 

närvarande chef är viktig i hanteringen av förändringsmotstånd.  
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8b. Har du förespråkat förändringen? Hur?  

- Fråga 8b ställs för att Jacobsen & Thorsvik (2014) Forslund (2013) menar att om chefer 

kan kommunicera behovet och fördelarna med förändringen så kan det bidra till att minska 

motstånd samt öka intresse och engagemang för förändringen. 

 

9a. Hur ser du till att upprätthålla goda relationer mellan dig och dina medarbetare? 

- Fråga 9a och 9b ställs för att Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att goda relationer mellan 

chef och medarbetare skapar tillit och ofta resulterar i att medarbetarna lättare accepterar 

förändringen. 

 

9b. Hur arbetar du för att medarbetarna ska känna förtroende för dig? 
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