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Sammanfattning 

Den här studien har som syfte att ta fram en ny förändringsmodell som ledare kan ha som 

hjälpmedel vid organisationsförändringar. Syftet är även att belysa ledarens betydande roll 

och dess påverkan vid organisationsförändringar. Intervjuer med medarbetare i banksektorn 

har gjorts och knutits ihop med relevant teori. Forskarna har bland annat velat få fram 

medarbetarnas upplevelser kring organisationsförändringar samt ledarens agerande. Studiens 

resultat visar att kommunikation, motivation och delaktighet tillsammans med en demokratisk 

ledarskapsstil kan göra att medarbetare upplever organisationsförändringar som något 

positivt. Utifrån detta resultat har en ny förändringsmodell i form av ett hjärta framställts. 

Studien är begränsad till medarbetare och deras tankar kring förändringsledning. 

 

Keywords: Organisationsförändring, ledarskap, medarbetare, förändringsmodell  

Abstract 
 
This study has as aim to take forward a new change model that leaders can to use themselves 

of as aids wide organization changes. The aim is also to elucidate the leader’s significant role 

and its impact wide organization changes. Interviews with employees in bank oak towers have 

been done and been linked together with relevant theory. The researchers have among other 

thing wanted to few forward the employees' experiences around organization changes and 

about the leaders act. The study's results show that communication, motivation and 

participation along with a democratic leadership style can to do that employees experience 

organization changes as something positive. On the basis of this result a new change model in 

the form of a heart has been produced. The study is finite to employees and their thoughts 

around change management. 
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1 Inledning 

Förändringsarbeten kan vara tidskrävande och jobbiga för såväl ledare som medarbetare. 

Studien har undersökt om det finns en koppling mellan ett gott ledarskap och ett positivt och 

bestående resultat i en organisationsförändring. En ny förändringsmodell har tagits fram 

utifrån de kunskaper, teorier, erfarenheter och intervjuer som forskargruppen analyserat. 

Ledare i organisationer kan se denna modell som ett hjälpmedel vid förändringsarbeten. 

Modellen är skapad utifrån ett medarbetarperspektiv och dess fokus är att få medarbetarna 

engagerade i förändringen och på så sätt reducera förändringsmotstånd. 

1.1 Forskargruppen 

Forskargruppen har bestått av två personer, Anna Caracolias och Mathilda Wasting. 

Forskarna har haft en gemensam roll där tidigare kompetenser och erfarenheter har 

kompletterat varandra.  Forskarna hade en förförståelse inom organisationsförändring samt 

upplevt förändringar utifrån ett medarbetarperspektiv. Utifrån forskarnas egenskaper har 

roller skapats, detta har visats tydligt i forskarnas olika ansvarsområden. Tillsammans har 

forskarna ansvarat för planeringen och tidsplanen av studien. Kontakterna med externa 

respondenter har skett individuellt men diskuterats och analyserats tillsammans.  

1.2 Problemområde  

Vår värld förändras ständigt och organisationer måste följa med för att uppnå omvärldens 

krav. Förändringar sker ständigt inte minst i stora organisationer. Genom att skapa en positiv 

upplevelse kring förändringar kan ledare effektivisera organisationens arbete. Ledaren har det 

främsta ansvaret att föra organisationen och dess verksamhet framåt. 

Då en organisationsförändring berör många människor och är viktig för organisationens 

framtid tror forskarna att denna studie kan hjälpa ledare i förändringsarbeten. Forskarnas bild 

av förändringsarbeten är att de kan vara svåra att genomföra eftersom det kan vara 

problematiskt att få med sig hela personalstyrkan.  

1.3 Process 

I början av studien ville forskarna bygga en helt ny förändringsmodell utifrån redan 

existerande modeller. Efter att ha läst litteratur och granskat tidigare förändringsmodeller, 

kände forskarna att det skulle vara svårt att utveckla en ny förändringsmodell på så kort tid. 

Ett möte med handledaren bokades och där kom forskarna fram till att utveckla en modell för 

ledare utifrån ett medarbetarperspektiv.  

Studiens start och uppläggning har utformats utifrån modellen The Conceptual 

Funnel.(Marshall & Rossman, 2006) I början av studien studerade forskarna ämnet 

organisationer och förändringsledning. För att sedan avgränsa sig och ”tratta ner” de breda 

ämnet valde forskarna att koppla förändringsledning mot ledarskap och dess betydelse för 

förändringens resultat. 

 

Nästa steg var att koppla samman detta med medarbetare i en förändringsprocess. Forskarna 

tyckte att det vore intressant att få veta mer om organisationsförändringar ur medarbetares 

perspektiv. Genom att använda sig av medarbetarperspektivet kunde forskarna se 

förändringsarbeten utifrån medarbetarnas egna ögon. Genom att ”tratta ner” har forskarna 

kommit fram till en frågeställning.  

 



                  

 
(egen bearbetad modell) 

1.4 Frågeställning 

Hur kan jag som ledare få mina medarbetare att uppleva organisationsförändringar som något 

positivt? 

 

Forskarna tror att ledarens roll och agerande har en betydande effekt på förändringsarbetets 

genomförande och dess resultat. Forskarna tror att det är många olika faktorer som måste 

uppnås för att få sina medarbetare positiva till förändringen där både ledare och medarbetare 

strävar åt samma mål. Denna fråga belyser hela studien och dess riktning. 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att ta fram en förändringsmodell som ska hjälpa ledare. Forskarnas 

förändringsmodell ska fungera som ett hjälpmedel för ledare vid organisationsförändringar.  

Modellen ska belysa de viktigaste delarna för att få medarbetarna att uppleva förändringen 

som något positivt för organisationens framtid. 

 

Forskargruppens personliga syfte med denna studie är att skapa sig en tydligare bild av hur 

medarbetare upplever förändringsarbeten. Forskarna ville se ifall de tidigare modellerna och 

teorierna kring förändringsarbeten stämmer. Utifrån detta har forskarna studerat 

förändringsarbeten utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien är även till för att stärka 

forskarnas tidigare kunskaper kring förändringsledning, forskarna har förhoppningar att ta 

med sig dessa erfarenheter ut i arbetslivet. 

1.6 Avgränsning 

Vid teoribildningen har forskarna gjort en avgränsning för att nå relevant kunskap som kan 

besvara forskningsfrågan. Följande områden har studien avgränsat sig åt är; organisation, 

organisationsförändringar, ledarskapstilar, ledarens roll och betydelse, kommunikation och 

motivation. Forskarnas empiri har avgränsats i form av tio respondenter från banksektorn.  



 

Studiens respondenter har varit medarbetare. I studien har även tre ledare intervjuats för att få 

fram en validering av forskarnas förändringsmodell. Dock vill forskarna belysa att deras 

förändringsmodell är skapad och utformad utifrån ett medarbetarperspektiv. 

1.7 Målgrupp 

Studien riktar sig åt ledare i förändringsarbeten. Studiens förändringsmodell är skapad utifrån 

medarbetare från banksektorn. Men forskarna tror även att modellen kan även hjälpa andra 

ledare i andra branscher. Studien riktar sig även åt lärare och studenter på akademin för 

Innovation, Design och Teknik vid Mälardalens Högskola. 

1.8 Innovationsbidrag 

Genom studien ger forskarna ett bidrag till innovationsforskning. Forskarnas 

innovationsbidrag är modellen, The heartbeat of change. I forskarnas mening är 

förändringsmodellen en innovation som belyser medarbetarnas åsikter och tankar kring 

organisationsförändringar. Studien är även ett innovationsbidrag för ledare vid 

organisationsförändringar samt studenter och lärare på Mälardalens högskola. 

2 Metod 

I denna del av studien skrivs det hur forskarna har gått till väga vid intervjuerna, vilka 

respondenter som har intervjuats och varför. Arbetssätten som forskarna har använts sig av 

finns med och varför dessa arbetssätt har används. 

2.1 Förförståelse 

Forskarna har en förförståelse kring hur en metoddel framställs. Ena forskaren har tidigare 

skrivit en B-uppsats och har då skrivit en metoddel. Båda forskarna har en kunskap kring vad 

en kvalitativ metod är och utifrån litteratur kring metod har forskarna kunnat framställa denna 

metoddel. 

2.2 Hypotes 

Forskarna tror att de tidigare modellerna/arbetssätten kan ge dem en bra grund vid modell- 

skapandet. Dock får det inte glömmas att de tidigare modellerna/arbetssättet enbart är ett 

hjälpmedel. Ingen förändring är sig lik beroende på individerna i organisationerna. Forskarna 

tror att ledaren kan påverka förändringsarbetets resultat både positivt och negativt. Forskarnas 

hypotes är att medarbetarna vill ha en blandning mellan de olika ledarskapsstilarna. Att enbart 

ha en av de olika ledarskapsstilarna är inte tillräckligt för att vara en bra ledare. Forskarna tror 

att det behövs en bra blandning av de olika stilarna, dock ej låt-gå ledaren, då den kan 

upplevas som passiv. En annan hypotes är att de medarbetare som tidigare har varit delaktiga i 

en förändringsprocess är mer positivt inställda till förändringar än de medarbetare som har 

varit passiva i förändringar. Forskarna tror att ledarens attityd har en betydande roll i 

förändringsarbeten. Forskarna inser att deras hypotes kan påverka och styra studiens riktning 

2.3 Tillvägagångssätt 

Forskarna började studien med brainstorming. De ämnen som forskarna tyckte var intressant 

dök upp såsom förändringsledning, ledare och organisationsförändringar. Det diskuterades om 

det är svårt att få en lyckad förändring med nöjda medarbetare. Forskarna började samla 

litteratur på bibliotek, ämnen som kommunikation, ledarskap, motivation, motstånd och 



organisationsförändringar kändes relevanta för studien. Forskarna har varit inne på 

Mälardalens Högskolas databas, EMRALD, där artiklar har sökts. Sökorden har varit, 

”innovation + change”, ”leadership + change”, ”communication + change”, “employer + 

motivation + change”.  Litteratur har sökts på Mälardalens Högskolas biblioteksdatabas, 

nämnda begrepp har behandlats. Efter att forskarna läst in sig på ämnena utformades en 

intervjmall utifrån vad forskarna ville få ut. Hur upplevde medarbetare i banksektorn 

organisationsförändringar? Gjordes förändringarna på rätt sätt? Efter att intervjuerna gjorts 

och sammanställts analyserades de samt all litteratur. Forskarna började framställa en ny 

modell som ledare kan använda sig av vid organisationsförändringar utifrån ett medarbetar-

perspektiv. Modellen testades i form av en SWOT analys. Tre ledare samt fem medarbetare 

fick se modellen och uttala sina åsikter om den.  

 

 
 

(egen bearbetad modell) 

2.4 Hermeneutik  

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan och betyder ungefär tolkningskonst. 

Hermeneutik är en slags tolkningslära som funnits långt bak i tiden. Det handlar om att kunna 

förstå och tolka forskningen.(Sandell & Wedin, 2004) En hermeneutisk forskare är subjektiv 

och utgår ifrån sina känslor, tankar och förförståelse.  Genom att pendla mellan del och helhet 

ser den hermeneutiska forskaren helheten i problemområdet.(Davidson & Patel, 2003) Utifrån 

hermeneutiken har forskarna tolkat och försökt att förstå intervjuerna.  Forskarna har gått från 

teorin till intervjusvaren för att kunna dra en slutsats utifrån problemområdet. 



 

2.5 Kvantitativa och kvalitativa metoder  

När en undersökning görs, kan den bestå av kvalitativa eller kvantitativa metoder eller både 

och. Kvantitativa metoder kan vara att forskaren använder sig av enkäter. Det brukar vara 

siffror och statistik inblandat. Det är en bra metod att använda sig av om man vill få konkreta 

svar. Kvalitativa metoder kan vara intervjuer. Det är när forskaren själv får en förståelse för 

resultatet.(Holme & Solvang, 2008) Forskarna har använt sig av kvalitativa forsknings-

metoder under arbetets gång. Studien har grundats på litteratur, tidigare förändringsmodeller 

samt intervjuer med ett antal medarbetare i olika företag inom banksektorn.  

2.6 Induktiv och deduktiv 

Induktiv och deduktiv är två olika arbetssätt som forskare kan använda sig av. Arbetar en 

forskare deduktivt följer denne bevisandes väg. Med det menas att utifrån teorier och 

principer kunna dra en slutsats om ett visst faktum. Forskaren har oftast en hypotes som sedan 

prövas.  Detta är ett objektivt arbetssätt då forskarens enskilda uppfattningar inte spelar in. 

Med ett induktivt arbetssätt menas att forskaren studerar ett objekt utan att ha en hypotes, och 

utifrån studerandet formulera en teori.(Davidson & Patel, 2003) Utifrån dessa två arbetssätt 

har studien utformats från det deduktiva. Forskarna har en hypotes om hur medarbetare 

uppfattar organisationsförändringar. Intervjuer har gjorts och teorier har granskats för att 

kunna dra en slutsats. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet används ursprungligen i kvantitativa metoder. Reliabilitet är 

tillförlitligheten i forskningen. Med reliabilitet menas att en mätning vid en viss tidpunkt ska 

ge samma resultat vid en ny mätning. Det vill säga att andra forskare som använder sig av 

studiens intervjumall vid en ny tidpunkt ska få samma resultat som denna studie. När det 

gäller kvalitativa studier, är det inte alltid att samma resultat ges vid olika tidpunkter. Detta 

för att människors känslor och tankar ständigt ändras. Det hotar inte tillförlitligheten i studien 

då nya resultat kan ges och forskare kan komma fram till något nytt.(Trost, 2005) 

 

Med validitet menas att frågan är avsedd att mäta det som ska mätas.(Trost, 2005) I denna 

studie är intervjufrågorna gjorda så att forskarna ska få reda på vad medarbetare känner vid 

organisationsförändringar samt hur de vill att en ledare ska vara. Hade intervjufrågorna inte 

belyst detta, skulle validiteten inte vara stark.   

2.8 Process 

Då forskarnas syfte med intervjuerna var att få fram medarbetares upplevelser kring 

organisationsförändringar samt deras åsikter om vad en bra ledare är, utformades 12 

intervjufrågor. Forskarna utformade frågorna i början av studien, och läste sedan litteratur. 

Intervjufrågorna är utformade utifrån forskarnas förförståelse kring förändringsledningen och 

dess intresse. Det första som gjordes var att ett mail skickades ut till bankerna. (Se bilaga 1) 

Där stod det vad forskarna hade som syfte med studien. Då inte alla banker ville ställa upp, 

blev det tre banker forskarna riktade in sig på. Telefonintervjuer bokades in, och forskarna 

förberedde sig genom att läsa hur en bra intervju görs i boken kvalitativa Intervjuer (2005).  

 

Av önskan hos respondenterna spelades intervjuerna inte in. Forskarna förde anteckningar 

under telefonsamtalet för att sedan sammanställa materialet efter varje intervju. Efter 

sammanställningen har intervjusvaren godkänts och några ändringar har gjorts efter 



påpekande från respondenterna för att reducera missförstånd mellan forskarna och 

respondenterna. 

 

När intervjufrågorna ställdes, försökte forskarna att tala med en neutral ton för att inte på 

något sätt påverka respondenterna. Då forskarna inte har kunnat se respondenterna medan 

intervjuerna gjorts, har det varit svårt att se deras känslor i form av ansiktsuttryck. Detta är 

viktigt då en annan bild av respondenten kan fås. (Trost, 2003)  

2.9 Utformning av intervjumall 

Vid utformningen av intervjufrågorna har forskarna sökt mer kunskap kring hur man ska 

ställa frågor som inte är ledande eller ger ensidiga svar. Frågorna som har ställts är utformade 

för att ge forskarna en tydligare bild av medarbetarnas tankar och känslor vid ett 

förändringsarbete. 

 

Det krävs både kreativitet, mod och en förmåga att kunna lyssna för att uppnå en lyckad 

intervju. Som intervjuare är det bra att kunna föra respondenten utan att påverka eller styra 

respondentens svar. För att få fria och ärliga svar är, kan man som intervjuare lära sig att ställa 

öppna frågor . ( Krage & Jacobsen, 1993) T.ex. kan en öppen fråga ställas så här;  

– Berätta, beskriv, förklara hur du upplever ledarens agerande?  

De öppna frågorna ger respondenten en möjlighet att själv formulera sitt svar genom att tänka 

och reflektera utifrån sig själv. En öppen fråga ger varken JA- eller NEJ -svar utan öppnar upp 

för en diskussion. ( Krage & Jacobsen, 1993) 

Trost (2005) skriver att antalet intervjufrågor inte får var för många, lagom är bäst. Då det är 

en lång process att bearbeta materialet, är det bra att bara ta med de frågor som är viktigast. 

Detta har forskarna haft i åtanke när intervjuerna framställts.   

2.10 Intervjumall 

1. Hur länge har du varit anställd hos? 

2. Har du varit med i en organisationsförändring? 

3. Kan du beskriva arbetssättet i en förändring som du har varit delaktig i? 

4. Hur upplevde du förändringen? 

5. Vad var bra och vad skulle ha kunnat göras bättre? 

6. Var du som medarbetare delaktig i förändringsprocessen? 

Vid NEJ: Hade du velat vara det? 

Vid JA: Tyckte du det var bra? 

7. Hur upplevde du ledarens agerande i förändringsarbetet? 

8. Vad har ledaren för roll för dig i ett förändringsarbete?  

9. Vad är en bra ledare i ett förändringsarbete? 
10. Vid ett förändringsarbete, vilken ledarskapstil fungerar bäst för dig? Och varför?  

Låt gå ledare 

Auktoritär 

Karismatisk 

Demokratisk 

11. Hur ser ett lyckat förändringsarbete ut för dig? 



12. Vad behövs det för att få dig motiverad i ett förändringsarbete? 

2.11Urval  

Forskarna har haft som intention att intervjua medarbetare och ledare per telefon i de fem 

största bankerna i Sverige, vilka är, Nordea, SEB, Swedbank, Skandiabanken samt Svenska 

Handelsbanken.  Forskarna har gjort detta urval eftersom de är intresserad av bankvärldens 

ständigt förändligare miljö och arbetsplats. På grund av bortfall har endast tre av de nämnda 

bankerna behandlats, vilka är Nordea, SEB samt Skandiabanken. 

 

Utifrån avgränsningen som belyser den korta tidsramen för studien har forskarna valt att göra 

ett strategiskt val vid urvalsprocessen. Forskarna har fokuserat sitt urval på att intervjua 10 

medarbetare i banksektorn. För att få en bredd i urvalet har forskargruppen eftersträvat en 

jämn könsfördelning. Forskarna har därför intervjuat en kvinna och en man från varje bank. 

Forskarna ville även se ifall det fanns några tydliga skillnader mellan de båda könen och deras 

definition kring ledarskap kopplat till deras upplevelser vid förändringsarbeten. Forskarnas 

urval påverkar studien och den slutliga förändringsmodellen. Utifrån detta har forskarnas valt 

att intervjua medarbetare ifrån de kända bankerna i Sverige. Urvalet är geografiskt utlagt i 

Stockholm. (Holme & Solvang, 2008) 

 

Vid validering av förändringsmodellen ”The heart beat of change” har tre ledare intervjuats. 

Forskarna hade gärna sett flera ledare vid valideringen men har valt att lämna det till fortsatt 

forskning. SEB valde att inte delta i valideringen.  

2.12SWOT analys 

En SWOT analys används för att hitta ens styrkor och svagheter samt möjligheter och hot. 

SWOT= Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (Tidd, 2005).  En SWOT analys har 

gjorts för att få fram förändringsmodellens styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot. 

Forskarna är medvetna om att SWOT analysen är gjord utifrån deras egna åsikter. 

2.13 Etik 

All insamlad fakta har behandlats konfidentiellt. Intervjuerna har genomförts per telefon. 

Detta har gjorts för att ge respondenten en möjlighet att svara ärligt utan att känna sig utsatta. 

De medverkande respondenterna har fått information kring intervjuernas syfte samt hur vidare 

materialet kommer att användas. Respondenterna har även informerats vilka som skriver C- 

uppsatsen och vem som bär ansvaret för studien. Innan intervjuernas gång hade de deltagarna 

som önskat fått tillgång till intervjumallen.(Holme & Solvang, 2008) 

2.14 Databearbetning  

Vid databearbetningen har forskarna tagit till sig information som anses relevant för att bygga 

upp en ny förändringsmodell. Informationen anses vara relevant då den behandlar 

förändringsledning, motivation, kommunikation, motstånd, ledarskap samt organisations-

förändringar. Under databearbetningen har datainsamlingen granskats och tolkats av forskarna 

utifrån det hermeneutiska tolkningssättet. Alla intervjudata har behandlats konfidentiellt.  

Informationsinsamlingen har dokumenterats så att dess trovärdighet kan testas.(Holme & 

Solvang, 2008) 

2.15 Urvalskritik  

Forskarna vill påpeka att undersökningen har sina brister. Undersökningen har svagheter då 

forskarna har tolkat svaren utifrån det hermeneutiska tolkningssättet. Brister i antalet 



deltagare finns även. Dessa faktorer påverkar och minskar trovärdigheten i undersökningen. 

(Holme & Solvang, 2008) 

2.16 Metodkritik 

Forskarna har studerat och analyserat olika metodlitteratur med utgångspunkt till kvalitativa 

intervjuer som forskningsmetod.  Detta har gjorts för att kunna bygga upp en grundläggande 

struktur i intervjun utifrån forskarnas studie, såsom planering, frågekonstruktioner, 

datainsamling och slutligen bearbetning av materialet. Boken Kritisk samhällsvetenskaplig- 

metod (2002) har granskats av forskarna för att kunna utföra intervjuer på ett kritiskt sätt och 

inte blanda in forskarnas egna tankar och svar. 

2.17 Källkritik  

Vid framställning av intervjufrågor har forskarna analyserat olika metodlitteratur för nå bästa 

resultat. Forskarna har varit kritiska till metodlitteraturen och jämfört olika litteraturer för att 

se om de står skrivet på samma sätt angående de olika arbetssätten för att få en så bra kvalité 

på studien som möjligt. 

3 Litteratur och teori 

I denna del av uppsatsen presenteras den teorin som forskargruppen anser är relevant för att 

besvara sin forskningsfråga. I början av teoridelen förklaras begreppen organisation. I 

teoridelen belyses även ledarens olika ledarskapsstilar och dess påverka hos organisationens 

medarbetare. Djupare i teoridelen framhävs kommunikationens och motivationens stora 

betydelse för ett lyckat förändringsarbete.  Teorin belyser även förändringsmotstånd och hur 

vidare detta ska hanteras. 

3.1 Organisationer  

Hela vårt samhälle är uppbyggt av som en stor organisation och vi lever i ett organisations- 

samhälle. Allt omkring oss är uppbyggt av organisationer t.ex. barnomsorgen, skola, 

sjukvården.(Alvesson & Svenningsson, 2007) Begreppet organisation kan ses som ett 

samordnat mänskligt beteende och en samverkan och ett samarbete mellan olika individer. 

(Hammarén, 1997) En annan definition kan vara att en organisation är som ett system som 

innehåller olika individer.  Genom systemet kan organisationens medlemmar uppnå ett 

gemensamt mål. (www.wikipedia.se om organisation) 

 

Organisationer finns för att ett samarbete mellan olika individer är starkare än en enskild 

individs idéer. Genom att skapa en organisation kan den enskilda individen tillsammans med 

andra individer uträtta mera. En organisation öppnar upp för samarbete mellan olika 

kompetenser, erfarenheter samt resurser. (Hammarén, 1997) 

 

Människor har en inre strävan att tillsammans med andra människor uppnå uppsatta mål. 

Individerna i en organisation är grundstommen i själva organisationens uppbyggnad. 

(Abrahamsson, 1992) Organisationens grund bygger mycket på individerna i den som till stor 

del formar organisationer av politiska, sociala, ekonomiska och tekniska samspel. 

(Hammarén, 1997) 

 

 

http://www.wikipedia.se/


3.2 Typer av organisationsförändringar 

Det finns olika typer av organisationsförändringar. För att se vad det är för förändring kan 

man titta på förändringens omfattning dvs. revolutionär eller evolutionär. Man kan även 

precisera vilken typ av förändring det är utifrån dess ursprung, tempo och rytm. (Burke, 2002) 

 

Den revolutionära förändringen påverkar ofta flera skilda organisationsförhållanden och dess 

olika områden. Denna förändring sker parallellt med varandra och den innebär ofta en radikal 

förändring i organisationen. En revolutionär förändring kan t.ex. innebära stora förändringar i 

organisationsstrukturen och dess organisationskultur. Men även ledarskapsförändringar och 

andra radikala förändringar i organisations förhållanden kan inräknas.  

(Burke, 2002) 

 

Medan det evolutionära förändringsarbetet ofta innefattar en inkrementell förändring. Den 

evolutionära förändringen sker operativt i organisationen och berör endast vissa avdelningar. 

Förändringen kan yttra sig i form av ny rekrytering, förbättring och modifiering av 

verksamhetens tjänster och produkter. (Burke, 2002) 

 

Rytmen och tempot i de två olika förändringarna är olika. Rytmen och tempot i den 

revolutionära förändringen är episodisk och osammanhängande. Medan den evolutionära 

förändringen sker mer kontinuerligt och förändringsprocessen sker steg för steg. Utifrån detta 

kan man se att den revolutionära förändringen och den evolutionära förändringen är varandras 

motsatser. (Burke, 2002) 

 

Inget förändringsarbete är sig likt.  Organisationer tar till förändringsarbeten för att de vill 

förändra, förbättra och överleva.  Det finns olika typer av förändringar som riktar sig åt olika 

problem områden. Nedan beskrivs fyra förändringstyper för att utveckla och förändra en 

verksamhet. (Marshak, 2002) 

 

1. Fixa och vidmakthålla 

Denna förändring gör organisationen för att reparera och underhålla verksamheten. 

Förändringen sker operativt under organisationens ramar t.ex. kan detta vara 

underhålla av existerande system eller ändringar i kommunikationssystemen. Genom 

att fixa och vidmakthålla undviker organisationen stora förändringar. 

 

2. Bygga på och utveckla 

I denna förändring så är syftet att utveckla organisationen och bygga vidare utifrån de 

satta ramarna såsom strukturer strategier och system. I förändringen sker det ofta en 

expandering av verksamheten t.ex. stora reklamkampanjer för att utöka sina 

marknadsandelar. För att utveckla organisationen och bygga på den befintliga 

kunskapen sker ofta nyrekryteringar. Denna förändring kan ses som en singel- loop, 

där små justeringar sker för att nå det uppsatta målet. 

 

3. Flytta och omlokalisera 

Denna förändring är genomgripande t.ex. om en ny organisationsstruktur byggs upp. 

Även organisationskulturen påverkas och förändras. Förändringen är en medveten 

och bestämd av företagsledningen. 

 

4. Frigöra och nyskapa 

Denna förändring är radikal och transformerar hela organisationen. Förändringen 

ifrågasätter tidigare normer och antaganden. Förändringen kan beskrivas som 



experimentell och öppnar upp för nytänkande. Denna förändring kan ses som en 

double- loop, en process där hela organisationen lär sig. 

 

(Marshak, 2002) 

3.3 Kritik mot förändringskategorisering  

Det kan vara svårt att kategorisera en förändringsprocess beroende på vems ögon man ser det 

från. Perspektivet kan se annorlunda utifrån vilken person eller organisation som påverkas av 

förändringen.(Sörgärde, 2006 )  

 

Kritiken är dock att dessa modeller och kategoriseringar kan lätt falla isär ifall man ställer 

dessa till verkligheten då varje individ och dess organisation är unik.(Alvesson & 

Svenningsson, 2007) Alla förändringsarbeten är inte uppdelade i kategoriseringar dvs. allt är 

inte svart och vitt. Man kan däremot använda sig av dessa modeller för att försöka förstå 

vilken typ av förändring som sker men inte förlita sig på dessa.  

3.4 Ledarskap 

Ledarskap finns överallt, i arbetslivet, i skolan och även i hemmet. En ledare kan definieras 

som chef eller förman. Abrahamsson & Andersson definierar ledarskap som: ” Ledarskap är 

det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet eller organisation 

uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med avsikt att gruppen eller 

organisationen ska lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål”. (Abrahamsson & 

Andersson, 2005, s. 78) Ledare förekommer inom alla slags verksamhet i alla områden. 

Bender (2001) skriver att den bästa ledaren kan visa upp fem avgörande egenskaper, vilka är:  

 De höjer medvetenheten. 

 De visar hög målmedvetenhet 

 De åstadkommer bra resultat 

 De visar hur andra hur de ska nå ett specifikt mål 

 De visar framsteg som inte bara kommer dem själva till godo utan även till andra 

 
Ledarskap handlar om att skapa bättre och starkare individer. (Bender, 2001) 

Enligt Ekstam (2002) är det som är avgörande för dagens ledarskap, förmågan att: 

 Leva som man lär 

 Skapa en behaglig bild av framtiden som alla vill vara med och förverkliga 

 Få medarbetarna med sig och ge sitt bästa 

 Få människor att samarbeta 

 

Har ett företag eller en organisation ett bra ledarskap med god kommunikation, ska 

arbetsplatsen vara en plats där det skapas bra resultat. (Ekstam, 2002) 

3.5 Ledarskapsstilar 

Att kunna leda en förändring är inte det lättaste. Som ledare stöter man på olika problem och 

hinder, det är då viktigt att kunna föregå som gott exempel för sina medarbetare. Forskarna 

har läst in sig på olika ledarskapsstilar för att veta hur en ledare kan fungera. Genom att ha 

olika synvinklar på hur ledare beter sig, har det varit lättare för forskarna att kunna få fram en 



slutmodell som ska kunna lämpa sig för alla slags ledare. Lenneer-Axelson & Thylefors 

(2005) tar upp olika ledarskapstilar: 

 

Auktoritär styrning: 

Kompetens och självförtroende finns i ledarrollen. Ledaren litar inte på sina medarbetares 

kompetens och omdöme. Ledaren lägger sig i allt; styr, bestämmer, ger order, kontrollerar, vet 

bäst. Positivt: Ledaren kan svetsa ihop gruppen (mot en själv). Detta fungerar bra vid enkla 

och rutinartade arbetsuppgifter under förutsättning att chefen alltid är på plats. Bra då snabba 

beslut bör fattas, eftersom ledaren själv fattar besluten. Kan även fungera bra under ett 

uppbyggnadsskede. Negativt: det blir en ytlig och följsam lojalitet och gör medarbetarna 

osäkra. 

 

Låt-gå-ledaren:    

Löst uppträdande, sätter inte gränser, lämnar inga klara besked, problem skjuts framåt, 

motivation saknas. Positivt: passar vid tillfälliga vikariat då det bara är en fråga om att 

upprätthålla verksamheten eller då en annan chef ska lämna sin post och då blir det en naturlig 

nedtrappning.  

Negativt: personalen skäms över sin chef. Motivationsbrist. Har svårt att kämpa för sin grupp 

utåt, tar inte för sig på möten, kommer hem med dåligt byte. 

 

Demokratiskt ledarskap: 

Maktdelning. Ledaren är lyhörd på synpunkter från gruppen, låter sig gärna påverkas, vågar 

stå på egna ben, besluten fattas på verksamhetens behov. God social förmåga. Synen på 

arbetsgruppen är att den består av mogna ansvarskännande personer. Sprider trygghet, 

ordentliga diskussioner, klimatet är fritt från prestige. 

Positivt: låter gruppen och medarbetarna utvecklas. Negativt: Beslutsprocesserna kan ta för 

lång tid när alla ska tycka till. 

 

Karismatiskt ledarskap: 

Engagerar lätt och väcker positiva känslor hos omgivningen. Genomgående för alla 

definitioner av karisma är att den uppstår i samspelet mellan ledare och följare. Karismatiska 

personer blir lätt ledare. De har en stark personlighet med utstrålning och pondus. 

Karismatiska personer och ledare finns inom alla yrkesgrupper. Arbetsmotivationen kan vara 

hög men man arbetar mer för chefens skull än för verksamheten. Brister ledaren i personlig 

mognad dras medarbetarna in i ett neurotiskt kraftfält eller försvinner från platsen. 

 

(Lenneer-Axelson & Thylefors, 2005) 

 

Ledaren har en betydande påverkan på sina medarbetare och deras arbetsmiljö. Om man som 

ledare vill uppnå det bästa resultatet bör man inte använda sig av endast en ledarskapstil då 

minskar man sina chanser att nå varje enskild medarbetare. En blandning mellan olika 

ledarskaps stilar är därför att rekommendera. Man måste även anpassa sitt ledarskap och sin 

ledarskapsstil beroende på medarbetarna och verksamheten.(Chen & Silverthorne, 2004) 

 

Adizees (1997) tar bland annat upp om vad en bra ledare är. Han skriver att en ledare måste 

fullgöra fyra olika roller för att lyckas i sitt ledarskap: 

 

Producerarens 

 Ledaren måste ha god kunskap på sitt område, såsom marknadsföring, bokföring och 

juridik.  

http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=Lenneer-Axelson,%20Thylefors&FAST_VALUE=B_GLOBAL&AUTHOR_OPTIONS=exact
http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=Lenneer-Axelson,%20Thylefors&FAST_VALUE=B_GLOBAL&AUTHOR_OPTIONS=exact


Administratörens 

 Att bara ha kunskap är inte tillräckligt. Ledaren måste även se till att arbetet görs 

såsom det ska. 

Entreprenörens 

 Ledaren måste ständigt kunna ändra målen och de metoder med vilka de ska uppnå. 

Nya tankesätt måste hela tiden användas. 

Integrerarens 

 Samordningen i företag är vikigt. Ledaren måste tänka på risker som grupprisker, inte 

individuella risker, mål som gruppmål, inte individuella mål 

(Adizees, 1997) 

 

Eddy, Lorenzet och Mastrangelo (2004) skriver att en organisation är i stort behov av effektivt 

ledarskap. De skriver om två olika slags ledarskap, om professionellt samt personligt 

ledarskap. Med professionellt ledarskap menas när ledaren till exempel, lägger fram ett 

uppdrag eller sätter upp en plan för att uppnå ett mål. Med personligt ledarskap menas att 

ledaren bygger tillit till sina medarbetare, bryr sig om sina medarbetare samt har moral. Dessa 

två tillsammans utgör en bra och effektiv ledare. (Eddy, Lorenzet & Mastrangelo, 2004) 

3.6 Kommunikation 

Att kommunicera är något vi gör dagligen.  Alla kan kommunicera.  

Medarbetare som är tillfredsställda med kommunikationen till sin chef kan se personliga 

fördelar i en organisationsförändring och är mer positivt inställda till förändringen. (Nelissen 

& Van Selm,  2008) 

Ekstam (2002) skriver att det finns undersökningar gjorda som visar att uppåt ca 80 procent 

av alla konflikter som uppstår på en arbetsplats är orsakade på grund av dålig kommunikation. 

Han skriver om tio kommunikativa grundregler som ledare främst ska ha klart för sig: 

 Det är knappast någon som någonsin förstår exakt vad en person menar. 

Det är inte en fråga om att missförstånd kan uppstå på en arbetsplats, utan istället en fråga om 

hur stora missförstånden ska bli. 

 Du vet inte vad du har sagt förrän du har fått svar på det. 

Oftast är det så att till exempel en ledare vet vad denne har velat säga, men det är inte förrän 

denne har fått en reaktion hos mottagaren som man får en uppfattning om vad mottagaren har 

förstått. 

 Folk ser vad de vill se och hör vad de vill höra. 

Har medarbetarna en positiv inställning till sin ledare tolkar de oftast dennes budskap positivt 

och omvänt. 

 För att få fram ett budskap måste det motsvara ett behov hos mottagaren. 

Det kan vara så att människor inte tar till sig ett budskap om de inte upplever ett behov av det.  

 Samma ord kan ha olika innehåll för olika människor. 

Ett ord som har en positiv definition för en människa kan ha en negativ definition för en 

annan. 



 Människor litar mer på vad du säger med kroppen än med munnen. 

De flesta människor är ungefär dubbelt så bra som de tror på att tolka andras kroppsspråk, 

men samtidigt omedvetna om vilka signaler de själva ger ut vid olika sammanhang. 

 Sanningen finns bara i betraktarens öga. 

Det kan vara bra av ledaren att föreställa sig medarbetarnas syn på saken innan denne kommer 

med ett förslag. 

 Som du ropar i skogen får du svar. 

Den frågeteknik en ledare använder och hur denne möter medarbetaren bäddar för de svar 

ledaren kan få. 

 Du kan inte få fram ditt budskap om du inte först når fram till dig själv. 

En bra egenskap är att se till att skapa en bra relation till sin mottagare för att försäkra sig om 

att budskapet ska nå fram. 

 Obehagliga budskap aktiverar lätt försvar. 

Trots att budskapet är av en negativ natur måste ledaren kontrollera extra noga att budskapet 

har uppfattats rätt av medarbetaren. 

Håller sig ledaren till dessa riktlinjer ska missförstånd inte behöva uppkomma på 

arbetsplatser. (Ekman, 2002)  

3.7 Motstånd  

När en organisation ska genomföra en förändring, händer det ofta att motstånd dyker upp. 

Några av de vanligaste orsakerna till motstånd vid förändringar är: 

 Gamla vanor och ens trygghet på arbetsplatsen rubbas vid den nya förändringen vilket 

kan leda till osäkerhet hos medarbetarna och då motsätter sig att genomföra 

förändringen. 

 Osäkerhet och oklarhet om det nya dyker upp. Förändringar genomförs oftast ur ett 

ledningsperspektiv och medarbetarnas åsikter tas inte om hand på det sättet de borde. 

 De sociala nätverken på arbetsplatsen tas sönder. Nya medarbetare kommer och några 

avgår, vilket kan ge en instabilitet på arbetsplatsen. 

 Snabba förändringar kan skapa stress hos medarbetare. Förändringar kan gå snabbt 

och medarbetarna hinner inte själva tycka och tänka till om förändringen vilket skapar 

stress. 

 Medarbetarna har själva ingen möjlighet att påverka beslut vilket kan relatera till att de 

inte känner sig engagerade i förändringen. 

(Erikson, 2007) 

 

Detta är bara en del orsaker som kan skapa förändringsmotstånd, vilket Erikson tar upp. 

Behovet av trygghet vid en förändring är oerhört stort, därför är det viktigt att medarbetarna 

får vara med och planera hur förändringen ska gå till. Oftast är det så att ledningen planerar 

förändringen och att de hela tiden ligger ett steg före medarbetarna i förändringen, detta är 

något som inte får ske i förändringar.(Erikson, 2007)   



Om medarbetarna själva upplever ett behov av en förändring minskar ofta motståndet. För att 

nå ett framgångsrikt förändringsarbete är det viktigt att medarbetarna ser förändringen som en 

möjlighet och inte ett hot.  (Erikson, 2007) 

Förändringen börjar inne i människan och först när vårt tankesätt har ändrats kan vi agera och 

börja förstå och hantera förändringen som individen ställs inför. (Ahrenfelt, 2001)  

 

Genom att ge medarbetarna en aktiv roll i förändringsarbetet kan förändringsmotståndet 

minska. När en förändring ska ske och dess uppsatta mål ska nås, är det viktigt att få 

medarbetarna delaktiga. Ett aktivt förändringsmotstånd hos medarbetarna visar en kreativ 

förmåga och en viktig del i förändringsprocessen. (Ahrenfelt, 2001) 

 

Motstånd hos medarbetarna vid förändringsarbeten kan bero på många olika faktorer.  I 

många fall är dessa rättfärdiga eftersom förändringar ofta påverkar medarbetarna negativt.  

Motståndet kan uppstå när medarbetaren ställs inför förändringar som påverkar deras daliga 

arbete, kanske måste medarbetaren uppfylla en högre kompetens. Vilket kan upplevas som ett 

hot för den enskilda medarbetaren då högre krav ställs. (Dawson, 2003) 

 

Förändringar handlar i många fall om att effektivisera och i många fall kan detta betyda 

nedskärningar. Detta kan skapa oro hos medarbetarna eftersom deras ekonomiska säkerhet 

påverkas. Psykologiska hot eller sociala förändringar t.ex. nya arbetsvillkor kan även trigga 

motstånd hos medarbetarna. Vid stora omorganisationer kan ett stort motstånd växa fram 

eftersom de ofta förändrar i organisationens olika förhållanden och utifrån detta kan 

medarbetarens status förändras. (Dawson, 2003) 

 

Motstånd kan även uppstå vid bristande kommunikation och skilda intressen mellan ledning 

och medarbetare.  En dålig relation mellan ledning och medarbetare kan förvärra situationen 

och ett förändringsmotstånd kan uppstå. (Dawson, 2003) 

 

För att minimera förändringsmotståndet kan man försöka att involvera sina medarbetare i 

själva förändringen med att öppna upp för deltagande och experimenterande.  Som ledning 

kan man även ge tydlig information kring förändring. Genom en god kommunikation kan man 

minska oron och det eventuella motståndet. (Dawson, 2003) (Alvesson & Svenningsson, 

2007) 

 

För att minimera motstånd hos medarbetare vid ett förändringsarbete krävs det en god 

kommunikation, stöttande och stödjande och ett aktivt deltagande. En effektiv 

kommunikation kan minska förändringsmotståndet hos medarbetarna. Genom en klar och 

tydlig kommunikation kan eventuella spekulationer hos medarbetarna minska. Stöd till 

medarbetarna i en förändring är mycket viktigt. Genom att stötta minskas oron och 

osäkerheten hos medarbetarna och de kan ta till sig förändringen lättare. Med andra ord har 

stöttandet i en förändringsprocess en betydande roll. Genom att aktivt öppna upp för 

delaktighet kan du som ledare reducera förändringsmotståndet.  Delaktighet vid ett 

förändringsarbete ska inte enbart ses som ett sätt att minska motstånd utan som en möjlighet 

att öka kvaliteten på förändringsarbetet. Varje medarbetare har en kompetens som är värt att 

ha i åtanke. Genom att använda sig av dessa råd kan förändringsarbetet underlättas.  

(Schalk, Campbell & Freese, 1998) 

 



3.8 Motivation  

Motivation kan delas in i tre huvudgrupper, inre motivation, instrumentell motivation och 

interaktiv motivation. Dessa olika typer av motivationer ger individen drivkrafter och 

motivation. Nedan beskrivs de nämnda motivations typer i sin korthet. (Alvesson & 

Svenningsson, 2007) 

 

Inre motivation 

Den inre motivationen tillfredställer individens egna behov utifrån detta skapas individens 

drivkrafter. Individens egna drivkrafter är centrala och det är individens egna tillfredställande 

som är viktig. Individen gör något för att det är belönande för sig själv. Individens behov och 

motivation utgår helt ifrån de primära fysiska behoven dvs. sociala behov, gemenskap, 

trygghet och status. I den inre motivationen är självförverkligandet den största drivkraften. 

(Alvesson & Svenningsson, 2007) 

 

Instrumentell motivation 

Denna motivation styrs helt av belöningar och fördelar men även för att undvika 

bestraffningar.  I den instrumentella motivationen är belöningar, fördelar och undvikning av 

bestraffningar den största drivkraften. Individen gör alltså något för att få något. T.ex. en 

individ arbetar hårt och mycket för att få en befordran eller så arbetar individen hårt och 

mycket för att undvika bestraffningar från t.ex. chefen. (Alvesson & Svenningsson, 2007) 

 

Interaktiv motivation 

Motivationen sker i samspel mellan individen och dess omgivning. Normer och värderingar är 

drivkraften och ”reglerna” går i en bestämd riktning, Motivationen sker t.ex. i arbetsgruppen, 

tillsammans med andra. Motivationen är naturlig och man gör sina arbetsuppgifter för att det 

känns meningsfullt. (Alvesson, 2000a) 

 

Motivation kan se olika ut beroende på olika yrkesgrupper och dess organisation. 

Organisationen påverkas av medarbetares motivationsriktning men man kan inte se någon 

tydlig kategorisering av dessa ute i organisationerna. Det krävs en blandning av dessa olika 

motivationer. Däremot kan man se en tydlig riktning mot den instrumentella motivationen 

eftersom den ofta handlar om att få mera lön, högre befordran mm. Det räcker inte. Den 

anställde behöver få en del av varje motivation för att få drivkrafter och engagemang. Det är 

viktigt att man har en inre motivation, samtidigt som det är viktigt att ha en instrumentell 

motivation och en interaktiv motivation.  Tillsammans kan dessa olika motivationer ge 

medarbetaren drivkrafter. (Alvesson & Svenningsson, 2007) 

 

Frederick Herzberg var en forskare som studerade om människors tillfredsställelse i deras 

arbetsliv.  Han är känd för sin tvåfaktorteori som är en av de mest prisade inom 

organisationsområdet. Hans forskning tillhör den behovsteoretiska traditionen.  Herzbergs 

teori riktar sig in på att öka generella behovstillfredsställelser och inte på tillfredställelse av 

specifika behov. Han har kommit på ett antal motivationsfaktorer. Han menar att individer har 

en önskan eller behov av att tillfredställa dessa faktorer.  Har individen otillfredsställda 

faktorer leder det till motivation för att täcka dessa behov som i sin tur leder till en handlig i 

arbetslivet. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Herzbergs motivationsfaktorer: 

1. ”Prestationer (Tillfredställelse i att genomföra ett arbete, att se resultat av sitt arbete) 



2. Erkännande (För väl utfört arbete i motsats till en generell känsla av att ha blivit 

prissatt) 

3. Arbetet i sig själv (Intressant, skapande, varierat) 

4. Ansvar (Kontroll över sin egen arbetssituation) 

5. Befordran (Konkreta tillfällen då man blivit tilldelad högre formell status i 

organisationen) 

6. Växt (Inlärning av nya färdigheter med större befordringsmöjligheter och möjligheter 

för vidare växt)” 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, s.149) 

Reis och Pena (2001) skriver om motivation och vad som motiverar anställda på ett företag 

eller en organisation. De skriver att en ledare för det första måste förstå sina medarbetare. Det 

handlar inte om att träna personalen eller att coacha dem. De menar att ledarna måste försöka 

se sina medarbetare som vänner och få en bra samhörighet på arbetsplatsen. Att få bort 

rädslan inför en organisationsförändring är också betydande. Reis & Pena skriver att det kan 

göras genom att starta varje möte med att fråga medarbetarna om vad de tänker om 

förändringen så deras åsikter kommer fram samt att visa respekt för sina medarbetare. (Reis & 

Pena, 2001) 

3.9 Förändringsframgångsfaktorer 

Det fordras en organisatorisk förändringskompetens vid förändringsarbeten. Förändrings-

ledning handlar om att hantera, leda och genomföra förändringen. Som förändringsledare 

måste man ha kunskap för att kunna hantera förändringen och dess eventuella hinder. 

(Ahrenfelt, 2001) 

 

Ofta saknas denna kunskap hos organisationen och dess förändringsledning. Som ledare 

måste man få sina medarbetare att sträva åt samma håll. Att få med sina medarbetare är en av 

de viktigaste delarna i ett förändringsarbete och dess genomförande. Förändringsledarens 

uppgift är även att driva förändringen och måste därför förstå förändringsprocesser. 

(Ahrenfelt, 2001) 

 

Chrusciel och Field (2006) har forskat om olika framgångsfaktorer som är viktiga vid en 

organisationsförändring. De har kommit fram till att det finns två viktiga framgångsfaktorer 

vid en organisationsförändring:  

 Det är viktigt att ha en plan för hur förändring ska gå till väga, och hur det ska ske för 

att få en lyckad organisationsförändring.  

 Att medarbetarna och ledaren själva får ut något utav förändringen. Det motiverar 

personalen. 

(Chrusciel & Field, 2006) 

 

Dagens organisationer ställs ständigt inför förändringar i sin dagliga verksamhet. 

Organisationer behöver medarbetare som snabbt kan ta in och acceptera förändringar. Det 

krävs olika faktorer för få sina medarbetare att ta sig till förändringar så som vision, 

motivation samt en god relation mellan ledare och medarbetare. Dessa faktorer har en 

betydande roll för medarbetarnas engagemang vid en förändring. (Busch, Cadwallader & 

Parish, 2007) 



 

Organisationens vision och strategi är viktig vid ett förändringsarbete eftersom denna 

påverkar medarbetaren och dess inställning mot förändringar. Medarbetarens relation till 

ledaren påverkar även engagemanget och dess vilja förändra och acceptera. Trovärdigheten 

hos ledaren och organisationen är även en viktig faktor för att upp nå en god relation. Om 

organisationen öppnar upp för delaktighet hos medarbetarna ökar intresset för förändringen 

och förändrings motståndet kan minska. (Busch, Cadwallader & Parish, 2007) 

 

 I organisationens förändliga värld ställs inte ledaren enbart inför förändringen och dess 

inverkan. Ledaren måste även ta reda på medarbetarnas reaktioner kring förändringen och ta 

fram en plan för att reducera motstånd. Motivation är en av de viktigaste drivkrafterna en 

medarbetare kan ha, därför är det väldigt viktigt att ledaren motivera sina medarbetare. Om 

medarbetaren är nöjd med sin ledares ledarskap ökar även detta arbetsmotivationen. 

Motivation är en av de viktigaste grundstenarna för att uppnår organisatorisk framgång, 

speciellt vid förändringsarbeten. (Busch, Cadwallader & Parish, 2007) 

3.10 Förändringsmodeller 

Nedan presenteras tidigare förändringsmodeller och teorier. Dessa har studerats av 

forskarna. 

Kotter J P. har utformat en modell/teori om hur man kan leda förändringar. Kotter JP visar 

detta i form av åtta steg.  Genom att följa dessa åtta steg och öppna upp för en delaktighet hos 

medarbetarna kan problematik, motstånd reduceras och vägen mot ett lyckat 

förändringsarbete kan underlättas. (Kotter, 1996) 

 

Heracleous förändringsmodell är en utbyggd version av Kotters åtta stegs förändringsmodell. 

Heracleous egna version och modell syftar till att möjliggöra och upptäcka en djupare 

förståelse av organisationernas värderingar, normer. Utifrån detta kan man skapa sig en 

förståelse hur medarbetarna i organisationen tänker och hur de agerar. (Heraceleous, 2001) 

 

Lewins har utformat en modell/metafor kring organisationsförändringar. Lewins isbitsmetafor 

består av tre delar, vilka är upptining, förändring och återfrysning. Lewins nämner i sin 

modell att medarbetarna måste vara delaktiga för att förändringen ska stanna. (Lewin, 1997) 

3.11 Kvalitet 

Forskarna anser att man skapar god kvalitet genom att samla mycket kunskap från olika 

källor, såsom intervjuer och litteratur. Genom intervjuer har forskarna fått en djupare bild av 

individernas tankar och känslor. Litteraturen och intervjuerna har gett forskarna bredare 

förståelse, det ger i sin tur ett trovärdigt resultat. Forskarnas roller har påverkat kvaliteten 

positivt, då forskarna sedan tidigare har kunskap kring ämnet förändringsledning. Forskarna 

har varit direkt involverad i processen att ta fram en framgångsrik förändringsmodell. Ena 

gruppmedlemmen har upplevt ett problematiskt förändringsarbete och har förståelse för hur 

viktigt det är att ha en bra ledare vid en organisationsförändring. Båda gruppmedlemmarna 

har tidigare agerat som förändringsledare vid olika tillfällen, och det har varit givande att se 

förändringens alla sidor såsom motstånd och framgång. 

4 Empiri 

Empirin består av sammanställning av kvalitativa intervjuer med medarbetare i banksektorn. 

Under intervjuerna har ledarens roll och attityd vid ett förändringsarbete diskuterats, samt 

hur ledares beteende kan påverka förändringsarbetet positivt respektive negativt. 

http://btj.bib.mdh.se/pls/bookit/pkg_www_search.ccl_search?in_memory_list_table=dummy&in_action=1&in_ccl_query_encoded=%2522Kotter%252C%2520John%2520P.%2522%252FFF&in_query_type=1&in_format=1&in_no_of_hits=0&in_hit_no=0&in_hitlist_start_no=0&in_literature_list_url=


Intervjuerna har varit till för att få medarbetarnas röst kring ledarens betydelse för 

förändringsarbetet.  

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Respondenternas fullständiga svar finns i bilaga 2 

 

1. Hur länge har du varit anställd hos?  

Respondenterna har varit anställda i 6 månader till 15 år. 

 

2. Har du varit med i en organisationsförändring? Alla respondenter har varit upplevt en 

organisationsförändring. 

 

3. Kan du beskriva arbetssättet i en förändring som du har varit delaktig i?  

Många har inte varit med i planeringen av förändringen dock i genomförandet. Alla beslut har 

fattats över huvudet på de anställda. Allt har bestämts av chefen. Förändringarna har skett 

uppifrån. Arbetssättet har sett olika ut beroende på förändringens storlek. Vid stora 

förändringar har arbetssättet varit väldigt strukturerat och planerat. Personalen har varit 

delaktig i genomföringen av förändringen men deras åsikter har inte tagits till vara. Någon 

respondent säger att förändringen har följts av ett schema. En annan respondent har upplevt 

att arbetssättet har varit att genomföra och anpassa förändringen till en specifik avdelning, det 

har funnits tydliga direktiv och ramar att utgå ifrån.  

4. Hur upplevde du förändringen? 

De flesta respondenterna har upplevt förändringar negativt, då de inte fått vara med att 

påverka. Andra har upplevt förändringen som något positivt, roligt att testa på något nytt. 

Förändringsarbeten väcker ofta starka känslor, nedan kommer några kommentarer från 

respondenterna: 

 ”Det var en bra förändring så det var bra att den gjordes, bra med andra ord!” 

 ”Arbetssättet har varit att effektivisera men förändringen har tagit mer tid och mer 

engagemang än vad en effektivisering borde ta.” 

 ”Jag fick inte vara med och bestämma något alls, allt var redan bestämt, så det kändes 

inte bra, skulle kunna göras bättre.” 

 ”Dålig stämning på arbetsplatsen.” 

 ”Vissa förändringar har känts jobbiga och tidskrävande, medan andra har känts 

livsnödvändiga för organisationens framtid.” 

 ”Förändringar är inte roliga, det påverkar oss medarbetare negativt, till exempel 

uppsägningar och stress.” 

5. Vad var bra och vad skulle ha kunnat göras bättre? 

En av respondenterna tyckte at en organisationsförändring måste prövas först innan den 

fastsälls. Många av respondenterna tyckte att deras kunskap måste ses, inte bara ignoreras, det 

hade varit bättre för förändringen. Endast en respondent kände att den fick vara med och säga 

vad den tyckte, respondenten upplevde att dess ord hade betydelse. Alla respondenter såg 

brister i kommunikationen och hade önskan om tydligare information kring förändringens 

syfte och mål. Många hade önskat att chefen hade varit mer lyhörd och lyssnat lite mer på de 

anställda. Nedan visas några kommentarer från respondenterna:  



 ”Förändringen hade blivit bättre om sammanhållningen mellan chefen och 

medarbetarna varit starkare. ” 

 ”Om det hade funnit mer tid till att genomföra förändringen så hade det känts bättre.”  

 ”De klara direktiven har varit bra, kommunikationen har haft brister, eftersom det går 

från ledning till ledare slutligen till oss medarbetare.”  

6. Var du som medarbetare deltaktig i planeringen av förändringen?  Respondenterna 

svarade både ja och nej. 

Vid NEJ: Hade du velat vara det? Vid nej svar så var det några som inte hade velat 

vara delaktiga, eftersom organisationen är så stor och det är svårt att få alla delaktiga i 

förändringen. En annan respondent tyckte att det sköttes bra på det sättet. Det är 

många som har sagt att de velat vara delaktiga i planeringen.  

 

Vid JA: Tyckte du det var bra? De respondenter som har varit delaktiga i en 

förändring tyckte att det var bra samt att kände att de lärde sig mycket. En annan 

upplevde att dens åsikt inte hade någon betydelse.  

7. Hur upplevde du ledarens agerande i förändringsarbetet? 

Respondenterna hade delade upplevelser kring ledarens agerande. Vissa hade en positiv bild 

andra hade en negativ bild. Nedan presenteras några svar om ledarens agerande: 

 ”Tämligen ganska positivt eftersom vi fick komma till tals.”  

 ”Arrogant och självisk.”  

 ”Hon var bra, hon lyssnade på oss och gav och oss mycket feedback.”  

 ”Han skötte det mesta själv, jag kände mig som en schackpjäs som flyttades runt utan 

att han tänkte på mig.” 

  ”Han var bra, han försökte få oss delaktiga, även fast våra åsikter inte räknades så 

mycket, men han visade att han försökte i alla fall.”  

 ”Hans agerande var relativt bra, hans kommunikationsförmåga hade kunnat vara 

bättre.” 

 ”Tycker synd om ledaren.”  

 ”Positivt, vår chef är en del av oss medarbetare vi är kollegor och samarbetar mot 

samma mål.  

 ”Jag upplever min överkörd”  

 

8. Vad har ledaren för roll för dig i ett förändringsarbete?  

Respondenterna har fått varje ledarskapstil presenterad för sig. Tid för frågor kring de olika 

ledarskapstilarna har funnits. Detta för att säkerställa att respondenterna förstår de olika 

ledarskapstilarna och dess likheter och olikheter.  

Ledaren har en stor roll för de flesta av våra respondenter. Dock så fanns det några som inte 

tyckte att ledaren hade någon betydelse. Nedan följer några citat från respondenterna:  

 ”Är ledaren bra, blir stämningen på jobbet bra också.” 

 ”En stor roll, jag går till henne så fort jag känner mig osäker och hon är som en 

låtsasmamma på något sätt. Hon ger mig trygghet.” 

 ”Jag har inte så bra kontakt med min chef så jag tycker inte att den har någon speciell 

roll för mig tyvärr.” 

 ”Min chef ger mig det stöd jag behöver, och har svar på de saker jag vill ha svar på.  

 ”Ledarens roll i ett förändringsarbete är stor för att den påverkar oss medarbetare.” 



 ”Ledarens roll i ett förändringsarbete är viktig, vår ledare är officiell person, en 

person som har det yttersta ansvaret.” 

 

9. Vad är en bra ledare för dig i ett förändringsarbete? 

Alla respondenter kom med olika synpunkter på hur en bra ledare ska vara. Nedan kommer ett 

antal kommentarer: 

 ”Delaktig, kunnig, bollplank.” 

 ”Öppen för förslag. lyhörd, kan peppa personalen på ett positivt sätt.” 

  ”Kunna fatta svåra beslut, både ge och ta kritik, ödmjuk.” 

 ”En bra ledare pushar mig att göra mitt bästa, ger motivation, är min vän, finns alltid 

där.”  

 ”Engagerar sig i personalen. Är ute bland sin personal mer än vid sitt skrivbord.” 

 ”Aktiv och föra fram det bästa ur varje medarbetare. Ej sitta över oss medarbetare.”  

 ”Drivande och fokuserande. Konkret och bra problemlösare.”  

 ”God lyssnare. Förstående, pålitlig och ärlig.”  

 

10. Vid ett förändringsarbete, vilken ledarskapstil fungerar bäst för dig? Och varför? 

De flesta respondenterna vill ha en blandning av dessa stilar. Däremot har ingen velat ha en 

låt gå ledare. Övergripande så vill de flesta ha en demokratisk ledare med vissa inslag av en 

auktoritär som vågar fatta beslut utifrån sina medarbetares bästa. Några respondenter tycker 

att den karismatiska ledaren passar utmärkt att inspirera medarbetarna vid starten av en 

förändring. Nedan följer kommentarer kring olika ledarskapsstilar: 

Låt gå ledare  

 ”En låt gå ledare är inget en organisation behöver, de är passiva och gör ingen nytta.”  

 ”Vad ska man med en sådan karaktär till?” 

Auktoritär 

 ”Behövs då personalen inte orkar tänka själva.”  

 ”En person som kan fatta bra beslut utifrån medarbetarnas bästa”.  

 ”Kan vara bra, då de vågar fatta beslut.” 

 ”Kan uppfattas som brysk och jag vågar inte fråga om hjälp, eller säga min åsikt.”  

Karismatisk 

 ”Kan vara bra vid början av ett förändringsarbete, eftersom denna person brinner för 

sitt arbete.” 

Demokratisk  

 ”Bra, kan delegera, jag får chans att vidareutveckla mig.”  

 ”Ger nog bäst stämning på jobbet, känns rättvisast.”  

 ”Kunna lyssna på andra.” 

 

11. Hur ser ett lyckat förändringsarbete ut för dig? 

Respondenterna har kommit med många olika förslag på hur ett lyckat förändringsarbete kan 

se ut. Nedan följer respondenternas förslag till ett lyckat förändringsarbete: 

 ”En rutin som förbättras från det sämre till det bättre.” 

 ”En förändring mot det bättre som hela personalstyrkan varit delaktiga i.”  

 ”Vet inte.” 

 ”Tydlig information.”   

 ”Uppföljning av förändringsarbeten detta brister ofta.”  

 ”När förändringen anpassas och vidareutvecklar sig utifrån situationen.”  

 ”En bra ledare samt en bra arbetsgrupp ger ett lyckat förändringsarbete.”  



 ”De ultimata är att förändringen känns positiv vilket inte alltid går att uppnå, tror 

mycket på samarbete mellan ledare och medarbetare.” 

 ”En förändring som skapar mer nytta än problem.” 

 

12. Vad behövs det för att få dig motiverad i ett förändringsarbete? 

Respondenterna har kommit med olika synpunkter om vad som får dem motiverade. Nedan 

följer deras tankar om vad som får dem motiverade: 

 ”Det måste beröra min arbetssituation på ett positivt sätt.”  

 ”Det måste vara något roligt.”  

 ”Bra samhörighet, och bra grupparbete.”  

 ”Jag är ganska flexibel så jag går med på det mesta och engagerar mig mest, men om 

det börjar på ett bra sätt och kanske någon middag i början är alltid trevlig.” 

  ”Jag vill veta i början vad som ska hända och vad som gäller.” 

  ”Är jag delaktig och får ha en betydande åsikt i arbetet blir jag motiverad.”  

 ”Viktigt att ledaren är motiverande. Kommunikation mellan ledare och medarbetare.”  

 ”Klara och tydliga direktiv, när var och hur. Öppenhet.”  

 ”Motivation och engagemang från ledaren.”  

 ”Belöning för det hårda arbetet är viktigt.”  

5 Analys 

I denna del presenteras analysen av intervjuerna och teorin. Under analysen av intervjuerna 

har forskarna ställt sig olika frågor kring ledarens roll och agerande. I analysen av teorin 

har ett resonemang först där intervjudata och teori sammanställts. 

5.1 Analys av insamlad data 

Efter att intervjuerna sammanställts har följande analys gjorts. Slutsatserna är dragna utifrån 

de insamlade data. Respondenternas ålder, erfarenhet, anställningsperiod och arbetsuppgifter 

på bankerna har varierat. Utifrån detta kan deras svar se olika ut. Dock har alla respondenter 

varit medarbetare och inte haft någon ledarposition. 

 

Alla respondenter har varit med om en organisationsförändring. De respondenter som hade 

varit anställda längre hade upplevt flera förändringar till skillnad från dem som hade varit 

anställda en kortare period. Forskarna upplevde att de respondenter som hade varit anställda  

längre hade en mer negativ syn på förändringar till skillnad från dem som hade en kortare 

anställningstid.  

  

Forskarna har även sett tydliga skillnader mellan de yngre och äldre respondenterna. Där de 

äldre respondenterna var mer negativt inställda mot förändringar medan de yngre accepterade 

förändringarna. Forskarna drar slutsatsen att de äldre respondenterna har upplevt mer 

förändringar eftersom de har varit anställda längre. Medan de yngre respondenterna inte har 

upplevt så många förändringar på grund av sin kortare anställning. Forskarna ställer sig även 

frågan; Kan det vara så att yngre respondenterna är mer mottagliga mot förändringar än de 

äldre respondenterna? Eller är det så att de yngre respondenterna inte tillräckligt med 

erfarenheter kring förändringar? Detta är värt att ha i åtanke eftersom detta kan påverka 

studiens resultat. 

 



Utifrån intervjuerna kan forskarna se att arbetssätten i ett förändringsarbete skiljer sig utifrån 

förändringens omfattningen. Forskarna kan dra en slutsats att respondenternas förändrings-

arbeten har varit strukturerade och ordentligt planerade. Utifrån ett medarbetarskap kan 

forskarna se tydliga brister eftersom medarbetarna inte har varit delaktiga i planeringen av 

förändringen och dess arbetssätt. Respondenterna nämner att de har fått lämnat åsikter men 

dessa har inte tagits tillvara av ledningen.  

Forskarna kan inte dra en tydlig slutsats om respondenterna upplever förändringar positivt 

eller negativt eftersom varje respondent har olika erfarenheter kring förändringsarbeten. 

Forskarna tror dock att respondenternas upplevelser är direkt påverkade utifrån förändringen 

och dess resultat. Forskarna kan se att de respondenter som har haft en positiv förändring i sin 

organisation ofta upplever förändringen som nödvändigt och positiv medan de som upplevde 

förändringarna som negativa hade ofta en rättfärdig upplevelse eftersom som förändringen 

t.ex. påverkade deras personalstyrka, uppsägningar.  

 

Respondenterna hade många åsikter kring vad som skulle kunna förbättras vid ett 

förändringsarbete. Forskarna kan dra en tydlig slutsats att kommunikationen är något som ofta 

brister. Endast 1 respondent av 10 upplevde kommunikationen som fungerande. Enligt 

forskarna är det viktigt att man som ledare öppnar upp för en dialog och inte ägnar allt för 

mycket tid åt monolog. Forskarna ser den goda kommunikationen som grunden för ett 

förändringsarbete. Forskarna har tagit dessa åsikter till sig och har vid utformning av 

medarbetarnas förändringsmodell valt att lägga kommunikationen som en grund. En grund 

som ska genomsyra hela förändringen och dess genomförande. 

 

Forskarna fick många intressanta svar vid frågan; Vad har din ledare för roll för dig i ett 

förändringsarbete? Forskarna kan dra en slutsats att ledaren har en stor roll vid ett 

förändringsarbete. Detta stämmer överens med forskarnas hypotes där forskarna understryker 

att ledarens roll och agerande påverkar förändringens resultat. Några av respondenterna 

upplever att deras ledare inte har någon speciell roll för dem. Forskarna frågar sig fall denna 

respondent har upplevt negativa förändringar där ledarens ledarskap har brustit. 

 

En slutsats kring vad en bra ledare är i ett förändringsarbete är enligt forskarna omöjlig att 

definiera. Forskarna kommer utifrån respondenternas synpunkter skapa medarbetarnas 

förändringsmodell. 

 

Forskarnas hypotes var att ledarens beteende kan påverka förändringen både positivt och 

negativt, vilket intervjuerna bekräftar. Utifrån intervjuerna kan en slutsats dras att ledarens 

roll är viktig i ett förändringsarbete. Respondenterna ser gärna en blandning av de olika 

ledarskapsstilarna, dock ej låt-gå ledaren, detta överensstämmer med satta hypotesen. Det som 

överraskade forskarna var att många respondenter gärna ser en auktoritär ledare. Utifrån 

intervjuerna har forskarna dragit en slutsats att respondenterna vill ha en demokratisk ledare 

med inslag av den auktoritära ledaren som vågar fatta beslut.  Forskarna kan även se en tydlig 

önskan om en karismatisk ledare, gärna i början av förändringsarbetet.  

 

Det går inte att se att de respondenter som varit delaktiga är mer positiva till förändringar än 

de som varit passiva. Enligt forskarna kan detta bero på att respondenterna inte har fått vara 

med i planeringsstadiet utan endast fått vara med i genomförandet av förändringen. Utifrån 

intervjuerna kan forskarna se en önskan att få vara mera delaktig i själva planeringsstadiet. All 

förändringsteori som forskarna har valt att fokusera och presentera sin studie tyder på att 

delaktighet redan i planeringsstadiet kan minimera förändringsmotstånd. Intresse för 



delaktighet finns hos respondenterna, men de har även en förståelse att det inte alltid finns 

utrymme eller resurser för delaktighet i en stor organisation. Forskarna inser problematiken 

men anser att delaktigheten i ett förändringsarbete är nödvändigt för få med organisationens 

medarbetare. 

 

Forskarna inser att det är svårt att definiera ett lyckat förändringsarbete men utifrån 

intervjuerna har forskarna fått en bild av vad respondenterna anser. I stort handlar det om att  

förändringen ger mera än vad det tar.  En respondent sa ”En förändring som skapar mer nytta 

än problem.” Vilket belyser hur ett lyckat förändringsarbete kan se ut. Forskarna inser att 

detta inte alltid går att uppnå, dock får man inte glömma bort att många förändringar görs för 

att organisationens överlevnad.  

 

Forskarna har ställt frågan vad det behövs för att få dig som medarbetare engagerad i ett 

förändringsarbete.  Forskarna kan inte dra en slutsats kring vad som engagerar respondenterna 

i ett förändringsarbete. Men i grunden handlar det om att respondenterna vill att förändringen 

ska ge dem något. Bra samhörighet och ett bra grupparbete engagerar respondenterna. 

Kommunikation och delaktighet är även något som engagerar respondenterna. 

Forskarna kan inte se någon tydlig skillnad mellan kvinnorna och männens svar. 

Utifrån respondenternas olika svar har forskarna skapat medarbetarnas förändringsmodell. 

Modellen ska ge ledarna en bild av medarbetarnas syn och tankar på förändringsarbeten. 

5.2 Analys av teori kopplat till samlad data 

Organisation  

För att förstå förändringsarbeten ute i en organisation, var forskargruppen tvungna att 

definiera ordet organisation.   Hammarén förklarar detta tydligt när han skriver att 

organisationer är ett samarbete mellan olika individer. Ofta är det ett system eller ett mål som 

håller dem samman. (Hammarén 1997) Alvesson och Svenningsson menar att hela vårt 

samhälle är uppbyggt av organisationer och vi människor påverkas av dessa. (Alvesson & 

Svenningsson, 2007) 

 

Förändringar 

Det finns olika typer av förändringar och dessa förändringar påverkar organisationen olika. 

Den revolutionära förändringen är mer radikal än den evolutionära förändringen som endast 

innefattar inkrementella förändringar. För att besvara vad en organisationsförändring är och 

vad det finns för olika förändringar har forskarna valt att presentera detta i din teoridel. Detta 

har gett forskarna en bild av de olika typerna av förändringar och hur vidare de påverkar 

organisationen. Denna del har varit viktigt för forskarna eftersom de krävs en kunskap i olika 

typer av förändringar vid skapandet av forskarnas förändringsmodell. 

 

Alvesson och Svenningsson beskriver fyra olika typer av förändringar och dessa riktar sig åt 

olika problem områden. (Alvesson & Svenningsson, 2007) Enligt forskarna är varje 

förändring och dess organisation unik och dess strategi måste därför anpassas utifrån 

förändringens omfattning. Alvesson tar även upp de problem som finns med att kategorisera 

förändringsarbetet eftersom det beror helt på vems ögon du ser det ifrån.   Enligt forskarna är 

detta en intressant aspekt eftersom man ofta kategoriserar en förändring utan att tänka vad de 

som berörs av förändringens tankar. T.ex. En arbetsgrupp kan uppleva en förändring som svår 



och radikal medan företagsledningen ser förändringen som enkel och inkrementell. (Alvesson 

& Svenningsson, 2007) 

 

Alvesson och Svenningsson påpekar att dessa kategoriseringar ofta faller isär eftersom 

verkligheten inte alltid är den samma. Alvesson och Svenningsson menar att allt inte är svart 

eller vitt. Forskarna har haft detta i åtanke under studiens gång men anser precis som 

Alvesson och Svenningsson att dessa kategoriseringar kan vara bra för att försöka 

säkerhetsställa förändringens typ. Dock får man inte glömma bort att inte förlitliga sig på 

dessa modeller. (Alvesson & Svenningsson, 2007) 

 

Kunskapen kring olika typer av förändringar har varit viktiga för forskarna, speciellt vid deras 

framtagning av medarbetarnas förändringsmodell. Forskarnas förändringsmodell kan inte 

kategoriserad då den i stort kan användas i alla typer av förändringar. Forskarna vill dock 

poängtera att varje förändring är unik och allt är inte svart och vitt. Utifrån detta ser forskarna 

gärna att förändringsmodellen fylls på utifrån förändringens typ och omfattning. Dock ser 

forskarna att de tre ledorden, kommunikation, motivation och delaktighet bör genomsyra 

förändringen tillsammans med ett demokratiskt ledarskap. 

 

Förändringsmodeller 

Forskarna har studerat tidigare förändringsmodeller och teorier. Dessa teorier och modeller 

påvisar att vikten av att få med sig sina medarbetare i förändringsprocessen. Både Kotter, 

Heracleous och Lewin anser att motståndet i förändringsarbeten kan minimeras genom att 

skapa en delaktighet hos medarbetarna under hela förändringsprocessen.  

 

Forskarna ville se ifall dessa modeller stämmer överens med verkligheten och utifrån detta 

bestämde forskarna sig för att bygga en egen modell utifrån ett medarbetarperspektiv. Med 

hjälp av ett medarbetarperspektiv fick forskarna bilden av hur medarbetare upplever 

förändringsarbeten och hur de vill att en ledare ska agera. Efter djupare studier och intervjuer 

med medarbetare i banksektorn har även forskarna sett en tydlig bild av en önskan kring 

delaktighet vid förändring hos medarbetarna.  Forskarna har dragit en slutsats att 

delaktigheten ofta brister, medarbetarna får endast vara med i genomförande av förändringen. 

Liksom tidigare teorier och modeller krävs det en delaktighet redan från start dvs. vid 

planeringsstadiet. 

 

Forskarna kan se en likhet mellan sin egen förändringsmodell och tidigare modeller och 

teorier kring förändringsarbeten. Litteraturen och dess modeller har samma svar som studiens 

modell som är byggd utifrån ett medarbetarperspektiv. Forskarna frågar sig varför så många 

medarbetare upplever förändringsarbeten som något negativt? Efter att ha studerat tidigare 

förändringsmodeller ser forskarna att de finns många teorier och modeller som är skrivna till 

ledare. Varför är det så svårt att få sina medarbetare att uppleva förändringen som något 

positivt? Är förändringen största svaghet det bristande ledarskapet? Eller finns det inga 

positiva förändringar? 

 

Förändringsmotstånd 

Motstånd vid förändringar dyker nästan alltid upp. Forskarna har velat förebygga 

förändringsmotstånd så mycket som det går vid framställandet av förändringsmodellen. 

Erikson tar upp de vanligaste orsakerna till motstånd från medarbetare. Det är bra att veta för 

en ledare varför motstånd dyker upp i en förändring, och hur motstånd kan undvikas. I 

förändringsmodellen som forskarna framställt, står det skrivet om motstånd under de tre 



punkterna kommunikation, motivation och deltagande, som ledare kan ta del av i 

förändringsarbeten. 

 

Under intervjuerna har forskarna fått bilden av att motstånd och oro hos medarbetarna ofta 

uppkommer på grund av det bristande ledarskapet. Motstånd kan vara svårt att tackla som 

ledare. Forskarna har ställt sig frågan, hur ska man som ledare göra för att reducera 

motståndet hos sina medarbetare? Efter att ha studerat teorier och analyserat dessa utifrån 

intervjudata kan man se en tydlig önskan för delaktighet hos medarbetarna. Många 

respondenter ansåg att de hade haft lättare att ta sig an förändringen om de redan i ett tidigt 

stadium hade fått vara delaktiga i förändringen.   

 

Forskarna inser problematiken för ledaren. Det är inte ett lätt arbeta att få alla medarbetare 

delaktiga. Som ledare kan det vara ett påfrestande och ett alldeles för stort antagande att få 

alla sina medarbetare delaktiga i förändringsprocessen. Forskarna har diskuterat sig fram till 

vad delaktighet är och dess betydelse för förändringsarbetet. Delaktighet kan i forskarnas 

mening reducera förändringsmotståndet. Enligt forskarna kan delaktighet ses på olika sätt allt 

från att få sin röst hörd som medarbetare eller till att aktivt delta i förändringens planering och 

genomförande. 

 

Utifrån de presenterade teorierna i studien samt respondenternas önskan att få vara mera 

delaktiga vid förändringsarbeten har forskarna valt lägga in delaktighet som en av de tre 

viktigaste delarna för att få sina medarbetare att se och uppleva förändringen som positiv. 

 

Ledarskap 

Att en ledare har stor roll vid förändringsarbeten är det ingen tvekan om. Både Ekstam (2002) 

och Bender (2001) tar upp vad som bör vara ledarens bästa egenskaper. När 

förändringsmodellen görs kommer några av dessa egenskaper tillsammans med egenskaper 

som forskarna fått utav intervjuerna att finnas med som en lista på modellen. Detta för att ge 

ledaren en hjälp på traven om hur denne borde agera och vara i ett förändringsarbete. 

Forskarna tycker även att ledarens roll är ytterst viktig i ett förändringsarbete då det är denne 

som för arbetsgruppen mot förändringen. Ledarens attityd speglar av sig på medarbetarna, 

alltså är en bra attityd betydelsefull.  

 

Forskarna har studerat tidigare teorier kring ledarskap och dess betydelse för 

förändringsarbetet. Olika ledarskapsstilar har granskats. Forskarna har tagit fram teorier och 

kunskap om hur den enskilda individen påverkas av förändringar samt hur motivation kan 

skapas. Detta har gjorts för att ge ledaren i en organisationsförändring en förståelse kring 

medarbetarens situation.  All teori och litteratur som forskarna läst har behandlats kritiskt.  

 

Enligt forskarna kan inte ledaren ensam driva igenom en förändring. Medarbetarnas drivkraft 

och engagemang måste också finnas. Medarbetarna måste få klara direktiv kring syftet med 

förändringen och dess mål. Enligt forskarna måste medarbetarna få en möjlighet att reflektera 

och sätta sig in i förändringen. Dock så måste ledaren skapa ett engagemang hos sina 

medarbetare och leda dem framåt. 

 

Kommunikation 

Under ett förändringsarbete är det väldigt viktigt med kommunikation mellan ledaren och 

medarbetarna. De flesta misstag som görs på arbetsplatser är på grund av dålig 

kommunikation. Ekman (2002) tar upp 10 grundregler som en ledare ska hålla sig till för att 

underlätta kommunikationen.  Många medarbetare har inte alltid fått den information som 



behövts vid en organisationsförändring på grund av att kommunikationen har varit dålig. 

Detta kan stressa upp medarbetare. Lösningen på problemet är en bra och tillförlitlig 

kommunikation. När forskningsmodellen framställs, ska ordet kommunikation finnas i åtanke 

under hela processen. Ordet kommunikation har en plats i förändringsmodellen som forskarna 

byggt. 

 

Motivation 

Enligt forskarna är motivation något som behövs vid organisationsförändringar. Är inte 

medarbetarna motiverade till förändringen, blir den nästintill omöjlig att genomföra. Att 

kunna motivera sina medarbetare är viktigt som ledare. Det skapar en bättre arbetsplats, och 

medarbetarna känner mer arbetslust enligt forskarna. Ordet motivation har en egen plats i 

förändringsmodellen. 

Alvesson & Svenningsson tar upp tre olika typer av motivation;  inre motivation, 

instrumentell motivation samt interaktiv motivation. Forskarna anser att dessa tre typer av 

motivation behövs vid en arbetsplats. Den instrumentella motivationen handlar om högre lön, 

och befordran, att medarbetarna får en slags belöning vid organisationsförändringar, ökar 

motivationen rejält anser forskarna.    

 

För att få medarbetare att känna motivation till att genomföra en organisationsförändring, 

krävs det mycket jobb av ledaren, anser forskarna. Reis & Pena (2001) skriver att ledaren 

måste se sina medarbetare som vänner och förstå sina medarbetare. Det kan få medarbetare att 

känna sig mer motiverade då de mår bra på arbetsplatsen. Är medarbetarna vänner med sin 

ledare kämpar de gärna för sin ledare också. Motivation byggs upp. Detta har forskarna tagit 

till sig i modellbyggandet. 

6 Slutsats 

I denna del visas studiens slutsats i form av en ny förändringsmodell, The heartbeat of 

change. Modellen är utformad utifrån ett medarbetarperspektiv och ska fungera som ett 

hjälpmedel för ledare vid organisationsförändringar. Intervjuerna samt teorin är modellens 

grundstomme. En SWOT analys har gjorts och presenteras även. 

6.1 The heartbeat of change 

Modellen är utformad som ett hjälpmedel för ledare vid en organisationsförändring utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Modellen belyser medarbetarnas önskan för hur en ledare ska agera för 

att uppnå ett positivt förändringsarbete. Modellen har namnet The heartbeat of change för att 

medarbetarnas och ledarnas hjärta ska pumpa åt samma mål. Inuti hjärtat finner du den 

demokratiska ledaren med alla dess egenskaper. Egenskaperna är tagna ifrån medarbetares 

tanker kring den goda ledaren. Medarbetare föredrar den demokratiska ledaren med inslag av 

den auktoritära ledaren. För medarbetarna är det viktigt att ha en rättvis och lojal ledare med 

en positiv attityd men som samtidigt vågar fatta beslut. Utifrån studien har forskarna tagit 

fram tre viktiga ord som bör genomsyra hela förändringen. Dessa tre ord är kommunikation, 

motivation och deltagande. Genom att aktivt använda sig av modellens tre olika budskap, 

samt ha ett demokratiskt ledarskap, kan ledaren få sina medarbetare att uppleva förändringen 

som något positivt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Den demokratiska ledaren 

 

Du som ledare bör ha ett demokratiskt synsätt och ledarskapsätt. I modellen belyses de viktiga 

egenskaperna du som ledare bör ha utifrån ett medarbetarperspektiv. Denna del av modellen 

handlar inte om att förändra dig som person utan dig som ledare. Ge tid och reflektion kring 

dina positiva respektive sidor som ledare. Finns det något av de nämnda egenskaperna som du 

skulle vilja utveckla eller ta bort? Fyll gärna på hjärtat med hjälp av dina medarbetare. Hur 

vill de att du ska vara som ledare? Glöm inte bort att ledarens attityd och agerande speglar 

hela organisationen och dess medarbetare. 

 

2. Kommunikation 

 

Kommunikation är grunden för ett lyckat förändringsarbete. Ofta brister kommunikationen 

under ett förändringsarbete. Det kan handla om att ledaren inte sänder ut rätt budskap. Men 

det kan även handla om att medarbetarna inte är mottagliga för informationen och ett 

motstånd kan då uppstå. Som ledare är det viktig att kunna sända ut klara och tydliga direktiv. 

Kommunikationen i början av ett förändringsarbete lägger grunden för förändringsarbetets 

resultat. Medarbetarna behöver få informationen kring förändringens syfte och mål. Detta för 

att medarbetarna lättare ska kunna ta sig an förändringen och se den som något nödvändigt för 

organisationens utveckling och framtid.  

Om bristfällig kommunikationen finns är det en stor sannolikhet att motstånd kan uppstå 

bland medarbetarna eftersom kan de kan känna sig oroade och stressade över förändringen. 

Detta beror ofta på att medarbetarna inte har fått klar information. Som ledare är det viktigt att 

ha en aktuell kommunicera med sina medarbetare. En ledare måste alltid ha i åtanke att föra 

en dialog och inte en monolog. Till exempel kan du som ledare öppna upp för 

kommunikationen vid möten samt ge tid och plats åt medarbetarnas tankar och åsikter. Detta 

är speciellt nödvändigt i början av en förändring då oro och ovisshet råder bland 

medarbetarna.  

För att minimera motstånd ska en aktiv och öppen kommunikation ske kontinuerligt. Attityd 

och kommunikation hör ihop, din attityd som ledare påverkar och speglar hela organisationen 

därför har du som ledare en betydande roll. Sänder du ut en positiv attityd smittar det ofta av 

sig. Värt att tänka på är att även en negativ attityd smittar.  

3. Motivation 

Motivationen är nyckeln för att få dina medarbetare att ta emot och acceptera förändringen. 

Av dig som ledare krävs det en förmåga att motivera och engagera dina medarbetare. För att 

motivation ska uppstå hos medarbetarna krävs det en bra arbetsgrupp där medarbetarna 

känner sig behövda.  I en arbetsgrupp sker motivation kollektivt utifrån individen och dess 

omgivning.  

Vid ett förändringsarbete är det viktigt att du som ledare ska kunna inspirera, motivera och 

engagera dina medarbetare. Det kan du göra genom att ta fram din karismatiska sida. En 

karismatisk ledare väcker positiva sidor hos sina medarbetare. 



Som ledare är det en stor utmaning att få sina medarbetare motiverade. Som ledare måste du  

ibland locka dina medarbetare. Genom visa tydliga syften för förändringen kan även 

motivationen öka hos medarbetarna då de får en bild förändringen och dess positiva effekter. 

Till exempel förändringen underlättar medarbetarens arbete. För att öka motivationen kan du 

som ledare även belöna dina medarbetare. Det kan göras i form av inspirerande möten, beröm, 

en trevlig lunch/middag tillsammans med arbetsgruppen eller en bonus.  

Som ledare även bör du skapa en interaktiv motivation där det ges tid för samspel mellan 

medarbetaren och dess arbetsplats och dess kollegor. Genom att skapa en kollektiv motivation 

i arbetsgruppen kan förändringsarbetet underlättas. Genom att öppna upp för en god 

arbetsmiljö kan du som ledare få dina medarbetare att känna att dess uppgifter är 

meningsfulla. 

4. Deltagande 

Genom att öppna upp för ett aktivt deltagande hos dina medarbetare kan du som ledare 

minimera ett förändringsmotstånd. Motstånd behöver inte alltid ses som något negativt utan 

som en möjlighet eftersom det visar dina medarbetares kreativa förmåga. Som ledare bör du 

ta emot motståndet och öppna upp för en dialog. 

Låt dina medarbetare vara delaktiga redan i planeringsstadiet och ge dem möjlighet att föra 

fram sin åsikt. Som ledare måste du föra en diskussion om medarbetarnas vilja att delta i 

planeringsstadiet. Delaktighet kan ses på olika sätt. Ibland kan det vara få sin röst hörd eller 

ett aktivt deltagande. Om du som ledare fått informationen om förändringen i förhand tänk på 

att dina medarbetare också kan behöva tid att förbereda sig inför förändringen. Det är svårt att 

få alla medarbetare delaktiga och engagerade i ett förändringsarbete. Men deltagande är 

nödvändligt för förändringens genomförande. Är medarbetarna inte delaktiga i planerings-

stadiet får du som ledare svårt att få dem engagerade i genomförandet av förändringen.    

Att få alla medarbetare i en organisation delaktiga i ett förändringsarbete kan vara svårt men 

om du som ledare avsätter tid för delaktighet, kommer förändringen nå ett snabbare resultat. 

5. Anpassa ditt ledarskap 

Varje förändring är unik även för din arbetsgrupp. Som ledare måste du anpassa ditt ledarskap 

och ditt sätt att agera utifrån förändringen och dess omfattning. Diskutera med dina 

medarbetare och fyll sedan på modellens hjärta. Vad tycker ni som arbetsgrupp? Vad är 

viktigt för er? Vad saknas? Vad bör läggas till? Hur kan vi tillsammans som arbetsgrupp nå 

förändringen? 

6.2 SWOT analys 

Strengths 

Modellens styrkor är att den är utifrån ett medarbetarperspektiv. I dagsläget finns det inte så 

många modeller som ledare kan använda sig av vid organisationsförändringar som är helt 

uppbyggda utifrån medarbetarnas perspektiv. Detta gör att ledare som använder sig av 

modellen kan se en organisationsförändring på ett nytt sätt och inte bara genom ledarens 



perspektiv. Utseendet av modellen är väldigt enkelt. Den är gjord så att alla ska kunna förstå 

den. En annan stryka är att modellen kan användas i alla slags organisationsförändringar då 

den är till för att få medarbetare att uppleva förändringar som något positivt. 

 

Weakness 

Då modellen är gjord utifrån intervjuer samt litteratur, är den inte av bästa kvalité. Modellen 

har brister p.g.a. de få respondenterna. Modellen skulle kunna styrkas av fler respondenter. 

Modellen är inte testad i verkligheten så forskarna vet ännu inte om den fungerar som ett bra 

hjälpmedel. 

 

Opportunities 

Modellen är skapad för att hjälpa ledare i förändringsarbeten. Modellen kan ge ledaren 

kunskap kring medarbetarnas känslor vid ett förändringsarbete.  Genom att använda sig av 

modellens tre grund ord Kommunikation, Motivation och Deltagande kan förändrings- 

motstånd reduceras. Modellen öppnar upp för ett aktivt deltagande hos medarbetarna där 

medarbetarna och ledaren arbetar mot samma mål. Modellen belyser även vikten av den goda 

kommunikationen och motivationsarbete mellan ledare och medarbetare. Modellen kan hjälpa 

och möjliggöra förändringen till en positiv upplevelse för organisationen och medarbetare. 

 

Threats 

Modellen kan ses som ett hot mot ledare då den skapad utifrån medarbetares tankar kring det 

bristande ledarskapet i förändringsarbeten.  

6.3 Validering av modellen ”The heart beat of change”, utifrån ett ledarperspektiv 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av modellen utifrån ett ledarperspektiv.  Ledare 

från SEB, Skandiabanken samt Nordea har tillfrågats. SEB har nekat en medverkan. De tre 

medverkande respondenterna har varit ledare och följande frågor har diskuterats. (Bilaga 3) 

1. Går modellen The heart beat of change att uppnå vid ett förändringsarbete? 

2. Finns de något som kan tilläggas eller något som bör tas bort? 

3. Hur får du som ledare dina medarbetare positiva till ett förändringsarbete? 

4. Fungerar det demokratiska ledarskapet vid en organisationsförändring? 

6.4 Sammanfattning 

De tre tillfrågade respondenterna tror att förändringsmodellen kan vara svår att uppnå. Men de 

tre respondenterna anser att de nämnda orden så som kommunikation, delaktighet och 

motivation är viktiga faktorer vid ett förändringsarbete. Respondenterna var överens att 

kommunikation vid ett förändringsarbete är en av de viktigaste faktorerna. 

 

Trots att respondenterna tror att modellen kan vara svår att uppnå ville ingen av de tr e 

respondenterna ta bort något av de tre ledorden. En av respondenterna tyckte att tid och 

resurser skulle läggas in i modellen. Delaktigheten i ett förändringsarbete ska inte tas bort i 

respondenternas mening då delaktighet i ett förändringsarbete kan ses som svårighet hos 

respondenterna. En annan respondent anser att modellens ledord kan användas men alla tre 



kanske inte kan användas samtidigt. I respondentens mening måste ledaren själv bedöma vad 

som går att göra. Kanske delaktighet hos medarbetarna går att uppnå vid vissa förändringar. 

Enligt respondenten beror detta på förändringens omfattning.  

 

Vid frågan hur får du dina medarbetare positiva till en förändring kan man se en tydlig 

skillnad mellan de olika respondenternas svar. En av respondenterna satsar på delaktighet, en 

annan på en god kommunikation där tydliga direktiv finns. Den tredje respondenten säger att 

det är svårt att få sina medarbetare positiva till en förändring då det är svårt att få dem med 

sig. Respondenten tror dock att medarbetarna blir positiva när de ser förändringens resultat. 

Medarbetare i vår studie vill ha en demokratisk ledare vid ett förändringsarbete. Våra 

respondenter tror på det demokratiska ledarskapet. En av respondenterna tror att det 

demokratiska ledarskapet är grunden till ett lyckat förändringsarbete. En annan respondent 

tycker att det demokratiska ledarskapet är svårt att uppnå då förändringsarbete handlar om att 

bestämma och fatta svåra beslut. I respondentens mening tar det för lång tid att lyssna på alla 

omkring sig. En annan respondent menar att man som ledare är till för att få fram 

verksamheten och att man måste våga fatt beslut och vara auktoritär. Slutsatsen kan dras att 

respondenterna vill ha ett demokratiskt ledarskap men detta inte alltid går att uppnå. 

6.5 Medarbetarnas åsikter 

Fem medarbetare från Nordea har sett modellen, och fått sagt sina åsikter om modellen. 

(Bilaga 4) 

 

Efter att ha presenterat den slutgiltiga modellen för fem medarbetare, har modellen fått ett 

positivt bemötande. En av medarbetarna tyckte att modellen verkade bra men att den skulle 

vara svår att uppnå. Är ledaren dålig redan från början, blir det oerhört svårt att ändra på detta, 

fast det finns en modell att följa. Mycket handlar om ledarens attityd mot medarbetarna. En 

annan medarbetare menar att det krävs mycket jobb för att modellen ska kunna följas då det är 

svårt att alltid vara en demokratisk ledare. Alla fem medarbetare tyckte att den demokratiska 

ledaren verkar vara den idealiska ledaren vid en organisationsförändring. En annan 

medarbetare trodde inte att en ledare kan vara alla dessa ord som finns med i hjärtat.  

 

Alla medarbetare tyckte att ordet kommunikation var oerhört viktigt, då ingen av dem fått den 

information de velat inför en förändring.  

 

Ordet motivation skulle kunna ändras till belöning istället, tyckte en av medarbetarna. 

Belöning är något som kan locka de flesta medarbetarna till att vara positiva mot 

förändringar. En annan medarbetare tyckte att det skulle finnas ett femte ord, som 

medarbetare och ledaren själva kan fylla i tillsammans. Detta för att öka samarbetet i 

arbetsgruppen, och få alla att känna sig delaktiga. En medarbetare tyckte att ordet delaktighet 

inte passade in. Alla inte vill vara delaktiga i organisationsförändringar.  

 



De flesta medarbetarna tyckte att modellen var bra men att den kommer att vara svår att 

uppnå. Modellen är uppbyggd på ett sådant sätt att ledaren får hela ansvaret för att modellen 

följs. Det kan vara svårt för att följa den och det krävs mycket jobb, anser en medarbetare. 

7 Diskussion 

I denna del av uppsatsen kommer vi att svara på vår forskningsfråga genom att jämföra 

resultaten av studien.  

Vårt personliga syfte med studien var att få en större inblick i förändringsledning utifrån ett 

medarbetarperspektiv och utifrån detta skapa en ny förändringsmodell. Vi anser att studien 

har tillgodosett detta eftersom den har gett oss kunskaper kring förändringsledning. Dessa 

kunskaper och erfarenheter är värdefulla för oss då vi med stor sannolikhet kommer att 

uppleva organisationsförändringar i framtiden kanske som medarbetare eller som framtida 

ledare. Vi har undersökt ifall ledarens agerande kunde påverka medarbetarnas tankar och 

känslor kring en organisationsförändring. Ledaren har en betydande roll i en 

organisationsförändring och genom studien har vi tagit reda på vilka egenskaper medarbetare 

värderar hos en ledare vid ett förändringsarbete. Fokus på studien har legat på att få svar på 

forskningsfrågan och utifrån detta skapa en förändringsmodell utifrån ett 

medarbetarperspektiv. 

Syftet med studien var även att få ledare att förstå sina medarbetare vid en 

organisationsförändring och öka förståelsen kring ledarens egen attityd och dess påverkan på 

förändringens resultat. Efter att ha studerat teorin kring organisationsförändring, kan vi dra en 

slutsats att det finns mycket kunskap att hämta för förändringsledare. Varför upplever 

medarbetare organisationsförändringar som något negativt då det finns så mycket hjälpmedel 

för ledare? Vi anser att ledarskapet ofta brister och att det är där problematiken finns.   

Efter att ha intervjuat medarbetarna fick vi en tydligare bild av hur medarbetare upplever 

organisationsförändringar. Vi märkte att upplevelsen inte alltid var positiv. Detta fick oss att 

vilja gå in djupare på vad som saknades och hur ledaren skulle kunna tillgodose detta. De 

främsta brister som uppkommer i ett förändringsarbete handlar om otillräckligt ledarskap där 

dålig kommunikation mellan ledare och medarbetare sker, passiv delaktighet och bristande 

motivation. Utifrån detta resultat har vi studerat motivation, ledarskap, kommunikation och 

dess påverkan på förändringar. Precis som vi hypotes har ledaren en stor betydelse i en 

organisationsförändring. Intervjuerna och teorin styrker detta. Vi har skapat en modell som 

ska fungera som ett hjälpmedel för ledare vid organisationsförändringar. Eftersom modellen 

är skapad utifrån ett medarbetarperspektiv anser vi att den kan vara till stor nytta för ledare. 

Vi tror att modellen är genomförbar. Vi vill dock förtydliga att modellen inte är fulländad då 

varje förändring är unik men vi ser gärna att ledaren tillsammans med sina medarbetare utökar 

och bygger på modellen utifrån deras egna behov. Vi menar att kommunikation, motivation 

och delaktighet bör genomsyra hela förändringen, och dessa ska finnas kvar. 

Vår studie visar tydligt att vår förändringsmodell tar upp liknande faktorer som tidigare 

modeller och teorier. Vi ställer oss frågan hur det kan vara möjlighet att så många 

förändringsarbeten misslyckas utifrån ett medarbetarperspektiv. Varför är det så svårt att få 



sina medarbetare positiva till förändringsarbeten? I vår mening så har ledare tillgång till 

teorier, modeller och det finns en uppsjö av litteratur kring förändringsarbeten.  Är det 

bristande ledarskapet som är svagheten i ett förändringsarbete eller är det så att 

förändringsarbeten har romantiserats, där förändringsarbeten ofta beskrivs som något positiv 

där medarbetarna tillsammans kan utvecklas. Vi ställer oss frågan; Är vi också påverkade av 

det romantiserade synsättet kring förändringsarbete? T.ex. Förändringsmodellens hjärtform 

När vi startade vår studie hade vi en tydlig hypotes inför vår förändringsmodell. Vi trodde att 

den skulle visa oss nya viktiga faktorer för ett ”lyckat” förändringsarbete då modellen var helt 

skapad utifrån ett medarbetarperspektiv. Under vår studietid har vi blivit matade av olika 

förändringsmodeller. Många som sägs vara skrivna av ledare för ledare.  Vi ställer oss frågan; 

Hur kan det vara möjligt att vi får samma resultat som de modeller som är byggda utifrån ett 

ledarperspektiv? Kan det vara så att dessa modeller även är skapta utifrån ett 

medarbetarperspektiv och att det är de som är svagheten. Vid vår validering av vår modell, 

tillfrågades tre ledare ifrån banksektorn. Alla tre ledare beskriver den press som de utsätts för 

som ledare, där både ledning och medarbetare ställer krav. Vi frågar oss; Kanske en ny 

förändringsmodell utifrån ett ledarperspektiv skulle kunna underlätta förändringsarbeten och 

dess genomförande? Kanske skulle de framtida förändringsmodellerna bli mer rättfärdiga ifall 

modellerna skapades utifrån två perspektiv, ledaren och medarbetarens. Utifrån dessa två 

perspektiv skulle man kunna ta vara på både ledarens och medarbetarens tankar och känslor. 

 

Vi ställer även oss frågan; Vem är det egentligen som tjänar på förändringen och det 

tilltänkta resultatet? Förändringar gynnar i många fall inte medarbetarna, då förändringar ofta 

betyder en större arbetspress, stress, nedskärningar, arbetslöshet mm. Detta belyses tydligt i 

studiens intervjuer. Dock finns det undantag där förändringar gynnar medarbetarens dagliga 

verksamhet. 

 

Vår forskningsfråga har varit; Hur kan jag som ledare få mina medarbetare att uppleva 

organisationsförändringen som något positivt? Att få ett svar på denna fråga har varit en 

utmaning då varje medarbetare är unik och upplever förändringar på olika sätt. Vi anser att 

som ledare kan vara svårt att göra förändringen till en positiv upplevelse, då många 

förändringar resulterar till exempel i nedskärningar, oro och stress. Vi har försökt att koppla 

teorin med intervjuerna för att kunna dra en slutsats på denna fråga. Vårt svar på frågan är vår 

modell som belyser de viktigaste faktorerna för att få medarbetare att uppleva en 

organisationsförändring som något positivt för organisationens utveckling och framtid. Med 

hjälp av modellen hoppas vi att oro och stress ska minskas hos medarbetarna, eftersom 

tydligare kommunikation, motivation och deltagande motverka dessa.   

Då studien är tidsbegränsad har det inte funnits tid nog till att aktivt testa modellen, däremot 

har en SWOT-analys gjorts samt en validering på modellen utifrån ett ledarperspektiv. 

Modellen har svagheter men dess styrka är att den är gjord utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Studien och modellen belyser medarbetarnas önskan kring sin ledares agerande och beteende 

vid en organisationsförändring. För att öka trovärdigheten i vår förändringsmodell hade vi 

önskat ett större antal respondenter men på grund av bortfall och tidsbrist blev detta inte 

möjligt. 

 



7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Då studien har varit tidsbegränsad har den sina brister. För att göra studien mer tillförlitlig, 

kan flera medarbetare intervjuas. Förändringsmodellen The heartbeat of change har inte 

testats i en verklig förändring. Att testa den i en verklig förändring och se hur resultatet av 

förändringen blir, skulle kunna göras i fortsatt forskning. Att sedan intervjua medarbetarna 

efter att ha testat modellen, skulle vara idealiskt för att se hur medarbetarna upplevt 

förändringen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! Vi är två studenter från Mälardalens högskola. Vi skriver just nu vår c-uppsats i 

innovationsteknik. Uppsatsen handlar om förändringsledning och organisationsförändringar.  

Vi vill gärna komma i kontakt med några av era medarbetare, helst en man och en kvinna, för 

att kunna genomföra en intervju.  

Vi vill bland annat veta hur medarbetare upplever en organisationsförändring, samt deras syn 

på hur en ledare bör vara. Intervjufrågorna bifogas med mailet, så att ni får möjlighet att 

förbereda er inför intervjun. Intervjun kommer att genomföras per telefon, och med ert 

godkännande spelas in. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och allt medverkande 

är anonymt. Om så önskas så finns det möjlighet att få ta del av vår studie och vad vi kommit 

fram till. Det går bra att kontakta oss per telefon eller mail. Vi är väldigt tacksamma om ni 

ställer upp!  

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Caracolias och Mathilda Wasting 

 

Kontaktuppgifter:  

 

Anna Caracolias:  

Tel 070-788 45 71 

Mail: meyla_mej@hotmail.com 

 

Mathilda Wasting: 

Tel: 070-563 66 52 

Mail: tildie_tilde@hotmail.com 
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Bilaga 2 

Nordea (Man) 

1. Ca 6 år. 

2. Ja, en del, vissa har varit mer roliga än andra. 

3. Allt har lagts upp i början vad som ska göras, och av vem, som ett arbetsschema. Jag 

anser att det arbetssättet inte har varit det bästa, eftersom vi inte har fått vara med och 

bestämma detta schema. 

4. Jag fick inte vara med och bestämma något alls, allt var redan bestämt, så det var inte 

bra, skulle kunna göras bättre. Jag upplevde det som att chefen struntade i våra åsikter, 

det kändes inte så kul att jobba ihop med min chef. 

5. Chefen skulle kunna ha varit mer lyhörd och lyssnat lite mer på oss anställda, vissa av 

oss kom faktiskt med bra förslag. Men jag förstår att Nordeas chef inte har så mycket 

att säga själv, då hon också får order från någon ovanför henne. Men jag tycker ändå 

att hon i alla fall skulle försökt få oss att känna att våra åsikter faktiskt var betydande. 

6. Nej. Ja, det hade jag velat, jag hade velat vara med i början och fått engagera mig. 

7. Hon skötte det mesta själv, jag kände mig som en schackpjäs som flyttades runt utan 

att hon tänkte på mig. Jag tror ändå att hon inte heller var bekväm med situationen, det 

märktes. Hon höll dock humöret uppe hela tiden, men försökte inte att uppmuntra oss 

så mycket som jag hade velat. 

8.  Jag har inte så bra kontakt med min chef så jag tycker inte att den har någon speciell 

roll för mig tyvärr. Hade jag haft en annan chef som stöttat mig och gett mig det jag 

behövt, hade chefen haft en större roll för mig tror jag. 

9. En bra ledare enligt mig, kan i ett förändringsarbete pusha mig att göra mitt bästa hela 

tiden. Den ska ge mig motivation att vilja göra saker på arbetet, men ledaren ska också 

fungera som en bra vän. Jag vill gärna kunna umgås med min ledare och medarbetare 

privat, vid till exempel, after-work vi ska kunna skratta och ha kul på vägen också.  

10.  Auktoritär, kan vara bra då medarbetarna inte orkar tänka själva. Jag vill helst ha en 

demokratisk ledare, karismatisk ledare kan vara bra att ha ibland, då denne sprider bra 

stämning på jobbet. 

11. En förändring mot det bättre som hela personalstyrkan varit delaktiga i. Så ser ett 

lyckat förändringsarbete ut för mig, tyvärr kan det vara svårt att uppnå, då många 

förändringar som jag har varit delaktiga i har slutat i uppsägningar. 

12. Är jag delaktig och får ha en betydande åsikt i arbetet blir jag engagerad. Men en bra 

samhörighet och bra teamwork är också viktigt. 

 



Nordea (Kvinna) 

1. Snart i 15 år, men har jobbat på olika avdelningar. 

2. Ja, det har jag. 

3. I en förändring som jag var delaktig i, fattades besluten över huvudet på de anställda. 

Jag var med andra ord inte delaktig i förändringen. Så har det varit vid många 

förändringar här, vilket är ganska synd. 

4. Jag upplevde den som något negativt. Då jag inte fick vara med att påverka eller säga 

vad jag tyckte var rätt. De anställdas kännedom har inte fått komma till tals.  

5. I en förändring måste de anställdas kunskap ses, inte bara ignoreras. Massa praktiska 

saker som förbises. Det som var bra var inte så mycket tycker jag, då jag var negativt 

inställd till förändringen redan från början.  

6. Nej. Jag hade gärna velat vara delaktig, jag brukar nämligen tycka om förändringar. 

7. Han var faktiskt ganska bra. Han försökte få oss delaktiga, även fast våra åsikter inte 

räknades så mycket, men han visade att han i alla fall försökte. Det var bra gjort av 

honom, han kunde lika gärna ha struntat i oss, då de flesta av oss var väldigt negativa 

till förändringen. 

8. En stor roll, jag går till honom så fort jag känner mig osäker och han är som en 

låtsaspappa på något sätt.  

9. En bra ledare kan peppa personalen på ett positivt sätt, han kan också fatta svåra 

beslut, och ge oss medarbetare den information vi behöver. En ledare har en stor roll i 

en förändring. 

10. En demokratisk ledare ger nog bäst stämning på jobbet tror jag. Men jag tror att en bra 

ledare har lite inslag av alla ledare, förutom låt-gå ledaren kanske.  

11. En rutin som förbättras från det sämre till det bättre. Säkrare. Men det beror helt och 

hållet på vad det är för slags förändringsarbete. 

12. Jag är ganska flexibel så jag går med på det mesta och engagerar mig mest, men om 

det börjar på ett bra sätt och kanske någon middag i början är alltid trevlig. 

Nordea (Man) 

1. Snart i 3 år. 

2. Ja, det har jag. 

3. I den senaste förändringen har personalen varit delaktig, men vi fick inte ha så många 

åsikter.  

4. Det var en bra förändring så det var bra att den gjordes, bra med andra ord!  



5. Bra att vi medarbetare fick vara med och säga vad vi tyckte, det kändes som om våra 

ord hade lite betydelse. Chefen lyssnade till oss, men jag hade velat att vi medarbetare 

hade ännu mer betydande åsikter. 

6.  Ja, jag lärde mig mycket av förändringen. 

7. Hon var bra, hon lyssnade på oss och gav och oss mycket feedback. Ledaren visste 

vad som behövdes göras, och hon hade koll på läget. 

8. Är ledaren bra, blir stämningen på jobbet bra också. Hon ger mig trygghet på jobbet. 

Det känns bra att ha någon som har koll på säker och ting som jag kanske är osäker på, 

speciellt vid början av en förändring. 

9. en bra ledare är delaktig, kunnig, fungerar som ett bollplank, är öppen för förslag, och 

lyhörd. Sedan måste medarbetarna också göra sitt, det räcker inte med att ha en bra 

ledare vid ett förändringsarbete. 

10. Den demokratiska ledaren känns nog rättvisast. Den ger nog bäst stämning på 

arbetsplatsen. Låt- gå ledaren verkar ju inte vara något att ha på en arbetsplats! En 

karismatisk ledare kan nog vara bra att ha på arbetsplatsen ett tag, inte under hela 

förändringen. 

11. Gärna något schema så man vet vad om ska göras och vem som ska göra vad, klara 

och tydliga mål. Jag känner att det inte alltid har varit så i alla förändringsarbeten.  

12. Det måste beröra min arbetssituation på ett positivt sätt. Jag måste få ut något av det. 

Det ska inte vara något som berör mig negativt, ibland blir vissa uppsagda vid 

förändringar, det får mig bara att avsky förändringar. 

Nordea (Kvinna) 

1. Nu i 6 år. 

2. Ja, i många. 

3. I den senaste förändringen har allt bestämts av chefen. Det har varit en tuff förändring. 

Stämningen på jobbet har inte varit den bästa. 

4. Den var ok, jag berördes inte så mycket av den, och jag fick heller inte vara så 

delaktig i den, så jag har inte så mycket att säga om just den förändringen. 

5. En organisationsförändring måste prövas först innan den fastsälls. Jag kände inte att 

den här förändringen var så genomtänkt. Hade chefen planerat den bättre, och gett oss 

mer information hade den blivit bättre tror jag. 

6. Nej, det var jag inte. Just den här förändringen sköttes bra på det här sättet, jag hade 

inte velat vara delaktig i den faktiskt. 



7. Jag upplevde ledaren som ganska arrogant och självisk. Men jag hade ju inte heller så 

bra kontakt med honom. Jag hade hellre sett någon annan som ledare. 

8. Den ledare som jag har nu, har ingen betydelse för mig. 

9. En bra ledare kan både ge och ta kritik till sina medarbetare. Ledaren finns alltid är för 

sina medarbetare och försöker få dem positivt inställda till förändringar. 

10. En auktoritär ledare kan nog vara ganska bra. Men medarbetarna kan då bli rädda för 

sin chef kanske. Så en blandning av den demokratiska ledaren och auktoritär skulle 

nog vara bra. Låt gå ledaren skulle jag inte vilja ha!  

11. Jag vet inte, det beror helt på förändringen. 

12. Det måste vara något roligt. Bra samhörighet, och bra grupparbete är otroligt viktigt 

för mig.  

Nordea (Man) 

1. I 13 år. 

2. ja, jag har varit med i många förändringar, vissa positiva och andra negativa. 

3. Förändringen har följts av ett schema. Vi medarbetare har blivit tilldelade 

arbetsuppgifter, så vi har hela tiden vetat vad som ska göras. 

4. Jag upplevde den som något positivt faktiskt. Den utfördes på ett smidigt sätt och jag 

visste hela tiden vad som skulle hända. 

5. Det har varit bra sammanhållning mellan chefen och medarbetarna. Jag tyckte att 

förändringen utfördes på ett ganska bra sätt faktiskt. 

6. Ja, det var jag. Jag tyckte att det var jätte bra, vi lärde oss jättemycket! 

7. Tämligen ganska positivt eftersom vi fick komma till tals. Ledaren kunde svara på 

saker och ting och det gjorde att vi andra inte kände oss osäkra. 

8. Min ledare ger mig det stöd jag behöver, och har svar på de frågor jag vill ha svar på. 

9. En bra ledare är ödmjuk mot sina medarbetare, bestämd men samtidigt snäll. Han ska 

alltid finnas där för en.  

10. Jag tror att en blandning av alla dessa stilar skulle blir en bra ledare! En demokratisk 

ledare är nog en sådan jag har på min arbetsplats, den är jag väldigt nöjd med. Vi får 

chans att utveckla oss. 

11. Det ska vara ett realistiskt förändringsarbete, som måste kunna genomföras. Annars 

blir jag bara stressad. 

12. Jag vill veta redan från början vad som ska hända, och vad som gäller.  



Skandia (Man) 

1. Mindre än 6 mån 

 

2. Ja. En stor förändring för att byta system på banken. 

  

3. Förändringsarbetet har pågått i ca 2år. Förändringen är mot sitt slut.  Endast en utvald 

grupp har arbetat aktivt med förändringsprocessen. Denna grupp har arbetet med test 

miljöer, strategier, utbildning och utförande av förändringen. 

 

4. Har ej haft något val. Företaget gör denna förändrig för att effektivisera. Dålig 

stämning på arbetsplatsen.  De ville effektivisera men det har tagit mer tid och mer 

engagemang än vad en effektivisering borde ta 

 

5. Mer information om förändringens syfte och mål.  

 

6. Både ja och nej. Organisationen är så stor så det finns inte samma möjlighet att alla 

ska vara delaktiga.  Samtidigt så hade det varit bra ifall ledningen hade diskuterat 

förändringen med oss nere på golvet. De ser ej problemen som vi anställda ställs in 

för. Många av oss hade velat bidra med en åsikt. ”Men framförallt vill vi veta vad som 

är poängen” 

 

7. Hans agerande är relativt bra. Han är ute i verksamheten och springer omkring. 

Däremot hade jag önskat att han hade mer tid för oss enskilda medarbetare. Hade 

önskat några diskussions tillfällen, där han kunde se våra problem och på så sätt ändra 

och anpassa förändringen. Jag tycker hans kommunikations förmåga borde vara bättre. 

Men han har inte tid, alla drar i honom. 

 

8. Han är den personen jag går till.  Det är viktigt att kunna nå ledaren vid problem. Han 

har rollen som ansvarig. 

 

9. Öppen, konkret och en bra problemlösare. En bra chef lyssnar på sina medarbetare för 

dess tankar upp i organisationen/ledningen. 

10. En blandning mellan Auktoritär, Karismatisk, Demokratisk. Vid en förändring tror jag 

att det behövs en bestämd person som vågar fatta beslut. Samtidigt som man behöver 

vara demokratiskt lagd och lyssna på andra. En Karismatisk ledare kan vara bra att ha 

eftersom denna person brinner för sitt arbete. 

 

11. Ett lyckat förändringsarbete är när vi medarbetare vinner något på resultatet. T.ex. 

underlättar vårt arbete. Jag vill veta syftet med förändringen och varför vi gör den. Jag 

vill vara lagom delaktig där jag mina åsikter är viktiga. Speciellt om det är en 

förändring som jag berörs av. 



12. En bra ledare och en bra arbetsgrupp. Bra sammanhållning är otroligt viktigt. Det 

ultimata är att förändringen känns positiv. Vilket inte alltid går att uppfylla men jag 

tror mycket på samarbete mellan ledare och oss medarbetare. 

Skandia (Kvinna) 

1. Över 2 år 

 

2. Ja, många. Några riktigt stora dvs. organisationsstrukturer, chefs byten och många små 

som endast har berört min avdelning. 

 

3. Skandia banken är i min mening en ganska platt organisation trots sin byråkratiska 

struktur. Vi sitter i kontorsland och det lätt att nå andra kollegor. Vår chef och vår VD 

är ofta nere hos oss. Förändringarna kommer uppifrån och förändringen är redan 

beslutad. Arbetssättet för oss är att köpa och acceptera förändringen. Vid en så stor 

organisation finns det inte utrymme för alla medarbetares delaktighet. Trots detta 

känner jag att vi får utbildning i förändringen så vi vet hur vi ska handla och arbeta. 

 

4. Jag upplever de förändringar vi ställts i för som ganska tidskrävande. Ibland känns det 

som att de som har hittat på förändringen, bara för att de måste ha något att göra. 

Kanske borde vi som jobbar med olika system få säga vad vi vill ha förbättrat, det är 

ändå vi som dagligen arbetar med det. 

 

5. Jag vet om det var så mycket som var bra. Jag vet mer vad som skulle kunna 

förbättras. Arbetssättet i förändringen hade kunnat förbättras, mer information kring 

förändringen och varför vi ska göra den. Vad ger det oss medarbetare? Bättre 

arbetsmöjligheter, kommer förändringen att påverka vår personal styrka t.ex. 

avsägning eller ny rekrytering? Jag skulle önska en längre tid att få smälta den nya 

förändringen.  

6. Nej jag har inte varit delaktig i förändringsprocessen. Endast vid utförande av 

förändringen men ej under planeringsstadiet. Jag hade velat vara mer delaktig. 

 

7. Dålig kommunikation från ledarna. Agerandet hade kunnat förbättras. Ledningen 

måste förstå att förändringar är tidskrävande och tar lång tid att genomföra. 

 

8. Just nu så har inte mina ledare någon större betydelse för mig personligen. Jag gör det 

jag ska göra och känner mig säker. Däremot så skulle jag vilja att min ledare var mer 

personlig. 

 

9. Förstående, pålitlig och ärlig. 

10. ”Demokratisk fram för allt. Men samtidigt så behövs det någon som är auktoritär på 

ett bra sätt. En person som kan fatta bra beslut utifrån sina medarbetares bästa.” 

 



11.  Ett lyckat förändringsarbete är en förändring som skapar mer nytta än problem. Jag 

har tillräckligt med stress och problem i mitt arbete. Och vill inte ha förändringar som 

ställer till mer än det ger oss något. 

 

12.  Klara och tydliga direktiv. När, Var och Hur? Öppenhet och ledningen och en god 

kommunikation mellan ledning, ledare och medarbetare. 

 

Nordea (Kvinna) 

  

1. Ca 4 år 

2. Ja, Förändringar organisationens arbetsätt. Men även lokalt i form av att få mer mellan 

chefer. Detta för att få en chef som endast är fokuserad åt ett område. T.ex. 

kundservice  

3.  Förändringarna sker upp ifrån. Det är bara att köpa förändringen eller sluta. I en stor 

organisation finns det inte utrymme och tid för långdragna samtal. Dock har vi 

anställda fått reda på förändringen och varför vi ska göra den. Vilket har varit bra och 

otroligt viktigt för förändringens genomförande. 

4. Både bra och dåligt. Förändringar tar alltid tid. Men när jag ser tillbaka så kan jag se 

förändringens positiva sidor. Det har underlättat vårt arbete och utifrån detta har vi 

kunnat öka vår kundservice.  

5. Frågan svaras delvis i den tidigare frågan. Dock ha de jag önskat klarare direktiv. 

6. Ja upplever mig själv som delaktig i förändringsarbetets genomförande.  Jag tyckte det 

var bra eftersom det gav mig en bra bild av förändringen och dess genomförande. 

7. Positivt, vår chef är en del av oss medarbetare. Vi är kollegor och vi samarbetar mot 

samma mål.  

8. Min chef har en betydande roll för mig. Chefen är den personen som jag kan gå till vid 

problem. Min chef är även ett stort mitt stöd i mitt arbete.  

 

9. En god ledare måste vara en del av arbetsgruppen och inte sitta över oss medarbetare. 

För att vara en bra chef måste man även vara öppen för andra människors idéer och 

förslag. 

 

10. Absolut inte en låt gå ledare. Vad ska man med en sån karaktär till? Inte en för 

Auktoritär ledare heller, denna person kan vid upplevas som barsk och för styrande. 

Som medarbetare kan man känna sig rädd för denna chef.  T.ex. man vågar inte fråga 

om hjälp eller säga sin åsikt. Jag tror helt på en demokratisk ledare i ett 

förändringsarbete men i början av ett förändringsarbete tror jag det behövs en 

karismatisk person som inspirerar oss medarbetare med sin enorma utstrålning. Med 

andra ord, en blandning mellan den karismatiska ledaren och den demokratiska 

ledaren. 

 

11. Jag vill ha kött på benen dvs. tidig information med ett tydligt syfte och mål. Sen vill 

jag att förändringen sätter fart. Som medarbetare måste man vara förändrings benägen 

om man vill fortsätta arbeta på Nordea. Man måste acceptera att förändringar måste 



ske. Utan förändringar kan man inte utvecklas till det bättre. Sen skulle jag gärna se 

mera uppföljningar av förändringsarbetena. Detta brister oftast. 

 

12. Delaktighet, få möjligheter att säga sin åsikt och ge nya förslag. En av de viktigaste 

sakerna är att ledaren är engagerad i förändringsprocessen.  Sammanhållningen i 

arbetsgruppen spelar en betydande roll i förändringen.  Det behövs en bra 

kommunikation mellan chef och medarbetare, speciellt vid förändringar. 

 

SEB (Man) 

 

1. 10 år 

2. Ja under mina 10 år har jag varit med om en del förändringar. Allt från förändra vårt 

arbetsätt till riktiga organisations förändringar. 

3. Ofta har förändringarna kommit från ledningen. Och vi anställda har fått genomföra 

den på respektive avdelning. Arbetssättet har varit att genomföra och anpassa 

förändringen till vår specifika avdelning. Det har funnits tydliga direktiv och ramar att 

utgå ifrån. 

 

4. Förändringar kan ibland vara ett måste för att få organisationen vidare. Vissa stunder 

har det känns jobbigt och de har tagit mycket tid. Men andra förändringar har känts 

livsnöd vändliga för att få organisationen eller vår avdelning på rätt plats. 
 

5. Jag tycker att våra klara direktiv har varit bra. Man har vetat vad som ska göras och 

hur den ska gå till. Sen är alltid kommunikation en svår sak. Eftersom informationen 

går från ledning, till ledare för att slutligen komma ner till oss medarbetare kan det 

ibland brista. 
 

6. Delvis, ens delaktighet beror ofta på vilken tjänst och vilket ansvars område man har. 

Dock känner jag att SEB gör så gott de kan för att få oss medarbetare delaktiga. Det är 

inte en lätt uppgift eftersom organisationen är så pass stor. Delaktigheten kan ses på 

olika sätt.  Jag tycker att det är viktigt att det är högt tak i organisationen där man som 

medarbetare kan påverka och lämna förslag. 

 

7. Jag har haft många olika ledare genom åren. Och jag kan i många fall tycka synd om 

dem i förändringsarbeten . Eftersom de dras från båda hållen. De måste få med sig 

medarbetarna samtidigt som de måste visa resultat för ledningen. Jag tycker att 

ledarens agerande ska vara tydligt men ödmjukt. 

 

8. Ledarens roll i organisationen är otroligt viktigt.  Jag tycker man kan se hur 

organisationen genom att titta på dess ledare. T.ex. är ledaren öppen så är ofta 

organisationen det och vise versa. Ledarens roll och sätt att vara påverkar mig som 

medarbetare. Det är stora skillnader mellan att vara en ledare och en chef.  
 

9. Öppen och ödmjuk. Drivande och fokuserad. 



 

10. Jag tror på en demokratiskledare. Det håller i längden och man får med sig 

medarbetarna. Man får inte glömma att man arbetar inte emot varandra utan med 

varandra. 

 

11. Ett lyckat förändringsarbete är en process som är noga planerad. Det finns tydliga mål 

att uppnå. Och hela processen är organiserad och väl ut tänkt. Förändringsarbeten är 

psykiskt påfrestande och det tar tid att lära en gammal hund att sitta. Därför måste det 

finnas en tydlig mening med det hela. 
 

12. Just nu behövs det mycket. Belöning för det hårda arbetet är viktigt. Kanske skulle jag 

bli mer motiverad ifall vi fick något i slutändan som arbetsgrupp t.ex. en gemensam 

resa. Sen vill jag helst inte se förändringar som gör att vi måste skära ner på personal 

styrkan. Dessa förändringar är aldrig roliga och i dessa fall kan det vara svårt att hitta 

ett engagemang, speciellt när förändringen handlar om att avskeda människor. 
 

SEB (Kvinna) 

 

1. Ca 8 år 

2. Ja, många. Vi måste ständigt förändras för att nå omvärldens krav. 

3. Arbetssättet har ett olika ut beroende på förändringens storlek. Vid stora förändringar 

har arbetssättet varit väldigt strukturerat och planerat. Dessa övergripande 

förändringarna har kommit ifrån ledningen. Medan de mindra förändringarna har skett 

lokalt för att förbättra vår t.ex. service, vårat arbetsätt. I grund och botten handlar 

förändringarna om pengar och hur man kan göra saker mer effektivt. Och de har styrt 

hela förändringsarbetets gång. 

4. Jag har upplev både bra och dåliga förändringsarbeten. Förändringar är enligt mig till 

stor del inte roliga. Ofta handlar det om att spara pengar vilket betyder uppsägning och 

mer stress för oss medarbetare. De förändringar som har fungerat bra och tillfredställt 

mig har varit lokala förändringar, där vi medarbetare förändrar något tillsammans. 

 

5. Trots de jobbiga förändringarna har de i många fall varit viktiga för företaget och dess 

framtid. Så visst kan jag säga att förändringar i många fall är bra, när man ser 

resultatet. Men mitt uppe i en förändring så finns det blandade känslor. Ibland förstår 

man inte ens förändringen, andra tillfällen vill man inte ens förstå. I många fall bygger 

vi medarbetare upp hinder mot förändringen för att man inte orkar. Det är säkert 

mycket som kan förbättras, ledningen skulle t.ex. kunna välja ut en förändring som är 

viktig istället för att ha många små. Tydligare kommunikation mellan ledning och 

medarbetare. 
 

6.  Jag har inte varit involverad i själva förändringsarbetets planering men har varit 

delaktig i genomförande.  Jag hade gärna velat vara mer delaktig, redan från 

planerings stadiet. 

 



7. Ledarnas agerade har sett olika ut. Vissa ledare har varit väldigt ödmjuka andra har 

kört över oss medarbetare. Naturligtvis vill jag helst av allt ha en ödmjuk ledare. 

 

8. Ledarens roll är viktig. Dock får man ej glömma bort att medarbetarna också har en 

viktig roll, och vi leder även varandra.  Ledaren är en mer officiell person, en person 

som har det yttersta ansvaret. 
 

9.  En bra ledare är en ledare som engagerar sig i sin medarbetare. En bra ledare är en 

person som är ute bland sina medarbetare mer än vid sitt skrivbord. En ledare ska vara 

aktiv och föra fram det bästa i varje medarbetare 
 

10. En till låt gå ledare är inget en organisation behöver. De e passiva och gör ingen nytta. 

Jag tror mycket på den demokratiska ledaren. Man får inte glömma bort att 

organisationens grund är medarbetarna. Ledaren är bara den som håller i trådarna. 
 

11. Via en demokratisk ledare som lyssnar på sina medarbetare. Utifrån detta kan 

förändringen anpassas och vidare utvecklas. 

 

12. Engagemang ifrån ledare och mina kollegor. Utan engagemang från ledaren, varför 

ska jag ha det? Tydliga mål och syften är också viktiga i förändringsarbetets start.  
 

Bilaga 3  

Skandia (Man) 

1. Vi eftersträvar alltid att använda oss av en god kommunikation speciellt vid 

förändringsarbeten. Då oro kan finnas hos medarbetarna. Genom en tidig 

kommunikation minskas problem och förändringen kan genomföras effektivare.  

Delaktigheten kan vara svår då våra förändringsarbeten ofta är stora och invecklade. 

Däremot försöker vi ta emot åsikter, men det är svårt att lyssna på alla. Motivation, vi 

försöker sprida en motivation hos våra medarbetare.  Motivationen ligger på 

avdelnings och de lokala cheferna.  Jag tror att modellen inte går att uppnå. Däremot 

så ser jag är att kommunikation är ett av de viktigaste delarna, även motivationen. 

Modellen brister då den företräder delaktighet vilket jag ser en nackdel. När en 

organisation är så pass stor kan det vara svårt att få alla delaktiga. 

 

2. Vill egentligen inte ta bort något. Men tror ej att delaktigheten inte går att uppnå. Tid 

och resurser för detta finns helt enkelt inte. Vet inte vad som skulle kunna läggas in, 

kanske engagemang både från chef och ledare. 

 

3. Det är svårt att få medarbetarna positiva. Då många av våra förändringsarbeten är 

tidskrävande. Men jag tror att mina medarbetare blir positiva när de ser resultatet av 

förändringen T.ex. deras arbete underlättas.  



 

4. Jag tror på det demokratiska ledarskapet. Men ibland kan detta vara svårt att uppnå. 

Som chef handlar ens arbete mycket om att bestämma och fatta svåra beslut. Det tar 

för mycket tid att lyssna på alla.  

 

Skandia (Kvinna) 

1. Varför inte. Det handlar mycket om sin inställning som chef samt förändringens 

omfattning. Som chef måste du bedöma ifall t.ex. delaktighet är viktig just i denna 

förändring. Kommunikation är för mig den definitiv 1 på modellen. Kommunikationen 

lägger grunden för hela arbetet vid en förändring. 

2. Ta inte bort något. Men som ledare måste man välja vilja delar som man ska fokusera 

på vid en förändring. Jag tror att man kan använda sig av alla delar men man måste 

aktivt välja. Man kan inte alltid motivera sina medarbetare, det finns inte tid för detta.  

3. Jag anstränger mig för att förtydliga och visa klara direktiv kring förändringen. God 

kommunikation med andra ord. Sedan försöker jag att pusha mina medarbetare framåt. 

En god ledare dra inte ner sina medarbetare utan för dem framåt. 

4. Definitivt kan ett demokratiskt ledarskap fungera vid ett förändringsarbete. Jag tror de 

är grunden till ett lyckat förändringsarbete. 

 Nordea ( Man) 

1. Visst går modellen att uppnå. Vi jobbar aktivt för delaktighet och en god 

kommunikation. Om man satsar lite mera i början av ett förändringsarbete så får man 

ut mera i slutändan. Det handlar om att ge och ta.  

2. Svårt att säga vad som måste läggas in. Kanske mer tid åt att få med sig sin 

medarbetare. Mer tid som ledare skulle jag gärna vilja ha. Kommunikation, 

delaktighet och motivation känns som självklara i en fungerande organisation. Detta 

bor genomsyra hela verksamheten från måndag till fredag. 

3. Jag försöker få dem delaktiga. Och jag försöker förklara syftet och målet med 

förändringen. Det är lättare att få dem förstående och motiverade om de förstår 

förändringen. Sen är inte lätt för alla att förstå förändringen. Men jag försöker och 

hoppas att jag når några. Är man inte förändrings benägen i dagens samhälle så klara 

man sig inte ute på arbetsmarknaden, detta gäller inte enbart medarbetarna även vi 

som ledare. 

4. Jag använder mig av det demokratiska ledarskapet, speciellt vid ett förändringsarbete. 

Samtidigt tror jag att man måste våga fatta beslut och föra förändringen, det går inte 

att ta till sig allas åsikter och tankar. Min uppgift som ledare är att få vår verksamhet 

och framåt man måste våga vara auktoritär. 

Bilaga 4 

Nordea (Man) 

Modellen ser bra ut, den ser ut att vara väldigt genomtänkt. Jag tror att den kommer att vara 

lite svår att följa för ledaren, då det är många riktpunkter ledaren måste följa. Att ni satt den 



demokratiska ledaren som den idealiska ledaren är ett bra val. Jag tror på den demokratiska 

ledaren. Däremot är nog alla dessa ord inuti hjärtat svåra att följa, då de är väldigt många. Det 

låter som en super ledare, och tyvärr finns det inte många av dem. De tre orden 

kommunikation, motivation och deltagande är bra. Det är väldigt viktigt vid förändringar att 

kommunikation finns mellan ledare och medarbetare. Skulle vara roligt att få vara med och 

testa modellen! 

Nordea (Man) 

Jätterolig modell, kul med ett hjärta! Den går nog att använda i verkliga förändringar, fast då 

med lite ändringar. Kanske byta ut ordet motivation, mot belöning kanske? Jag tycker att 

belöningar är viktiga, och det kan locka mig till att prestera bättre på en arbetsplats. 

Visserligen är en belöning en slags motivation, ni skulle kunna belysa ordet belöning i 

modellen. Då jag inte gillar organisationsförändringar överlag, kan denna modell få 

medarbetare som mig mer positivt inställda mot förändringar. Det är viktigt att ledaren 

kommunicerar med sina medarbetare som ni skrivit, jag känner inte alltid att min ledare gör 

det.  

Nordea (Kvinna) 

Modellen ser väldigt fin ut, men jag är nog lite skeptisk mot den. Då mycket hänger på 

ledarens attityd är den nog ganska svår att uppnå. Är ledaren dålig från början tror jag att det 

är väldigt svårt att ändra på henne, även fast hon har denna modell att följa. Bra val med att 

sätta in den demokratiska ledaren, jag tror på den! Det som behövs göras är att testa modellen 

i det verkliga livet, och efter det kan ni nog se vad som behövs ändras, och vad som inte gick 

att uppnå i modellen. De tre orden är bra val, ordet kommunikation är för mig det viktigaste. 

Nordea (Kvinna) 

Efter att ha läst igenom modellen så är jag positivt inställd mot den. Jag önskar att min ledare 

kunde följa denna modell. Dock är det lite önsketänk. Det går inte alltid att vara en bra ledare, 

tror jag. Även fast man har denna modell att följa. Ni skulle kunna lägga in en femte punkt 

som ni låter vara tom. Denna punkt kan ledaren tillsammans med sina medarbetare fylla i, 

detta för att skapa en sammanhållning i gruppen och få alla involverade.  Jag tycker att ordet 

kommunikation är väldigt viktigt, då jag inte fått den information jag velat ha av min ledare, 

hade han gett mig den, hade jag inte stressat upp mig lika mycket vid förändringar. 

Nordea (Man) 

Det är en fin modell ni byggt. Jag gillar att ni lagt in den demokratiska ledaren i mitten, alla 

ledare vid organisationsförändringar borde se den här modellen. Men jag tycker inte att ordet 

delaktighet behöver finnas med. Ibland kan det vara så att jag inte vill vara delaktig i en 

förändring, det är det nog inte alla som vill. Kul idé med hjärtat, det ska symbolisera att 

organisationen är som en familj?   

 


