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Förord
Inledningsvis vill vi rikta ett enormt tack till våra respondenter som möjliggjort denna studie.
Utan deras tid hade det inte varit möjligt. Vi vill mest av allt tacka två speciella personer som
varit till massiv hjälp. Vidare vill vi tacka Anna Petersson på HighFive som hjälpte till att 
sätta oss i kontakt med företag att utföra intervjuer hos. Sist, men absolut inte minst, vill vi 
tacka vår handledare Anders Billström, och vår examinator Henrietta Nilson, samt våra 
opponenter som bidragit med feedback och olika synvinklar för att hjälpa oss förbättra vårt 
arbete. Avslutningsvis vill vi tacka alla de som bidragit med stöd, såväl moraliskt som 
praktiskt. Tack!
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Titel: Som en chef borde vara - En studie över lyckade organisationsförändringar sett 
ur medarbetarnas perspektiv
Författare: Firat Delen & Erica Anderzén Domingues
Handledare: Anders Billström

Den här studien har som syfte att betrakta ledarskapets agerande under en 
organisationsförändring på företaget Stora Ensos bruk i Hylte. Ledarskapet betraktas ur ett 
medarbetarperspektiv. Företagen gjorde nedläggningar av två stora maskiner vilket medförde
stora personalnedskärningar och omstruktureringar. Studien har använt en kvalitativ metod 
för att samla in information i form av intervjuer för att höra medarbetarnas subjektiva 
uppfattningar. Reaktionerna bland respondenterna gällande förändringsprocessen var 
varierande, trots det uttryckte samtliga nöjdhet med utfallet och framförallt 
ledarskapsagerandet.
Det här har sedan analyserats tillsammans med en teoretisk referensram. Slutsatsen visar att i
de fall ledningen betraktar medarbetarna som individer, samt tar hänsyn till deras välmående,
har arbetarna haft en mer positiv inställning till förändringsprocessen. 

Nyckelord: Organisationsförändring, förändringsprocess, medarbetarperspektiv,
ledarskapsagerande, måluppfyllelse



Abstract
Pages: 49
Title: As a boss should be – A study in succesful organizational changes from the view of a
subordinate
Authors: Firat Delen & Erica Anderzén Domingues
Handledare: Anders Billström

The purpose of this study is to observe the acting of the leadership during an organizational
change at a company named Stora Enso in Hyltebruk. The leadership is viewed from the
perspective of a coworker furthest down in an organizational hierarchy. The company had to
shut down two large machines, leading to personnel cutbacks and restructuring. The study
used qualitative  methodology to gather  information  in the form of interviews to hear  the
coworker’s subjective perception. The reactions among the respondents regarding the change
varied, though all of them were satisfied with the outcome and the leadership. 
The conclussion shows that in the cases where the leadership treated the coworker as an
individual,  and were aware of their  wellbeing,  the coworker had a more positive attitude
towards the organizational change. 

Keywords:  Organizational  change,  change  process,  perspective  of  a  coworker,  leadership
acting, reaching the goal
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1. Inledning
I det här kapitlet kommer ämnet introduceras genom vad tidigare forskning sagt om ämnet
samt varför det är aktuellt att diskutera. Detta kommer vidare in på problemdiskussionen där
forskningsluckan presenteras som leder in på frågeställning och syfte.

1.1 Bakgrund

När  världen  förändras  och  utvecklingen  går  snabbt  blir  kraven  på  förändring,  både  hos
individer och organisationer, allt högre. Dessa organisationsförändringar kan ses på olika sätt,
antingen som en brytningspunkt mot det gamla eller som en förädling och utveckling av den
nuvarande  verksamheten  (Jacobsen,  2005).  De  vinster  som  kan  göras  med  en
organisationsförändring kan vara bättre marknadsanpassning, högre lönsamhet och mer fokus
på kärnverksamheten (Granberg, 2011).

Att medarbetarna känner sig trygga och väl insatta i förändringen är en nyckelfaktor för ett
väl utfört förändringsarbete. Det kan skapas genom att de får direkt information och upplever
delaktighet  (Angelöw,  2010).  Något  organisationen  bör  fokusera  på  är  att  behålla  de
anställdas  entusiasm och  motivation  för  sitt  arbete,  samt  att  de  även  är  beredda  på  den
arbetsinsats som krävs för att genomföra en framgångsrik organisationsförändring (Heuvel,
Demerouti, Schreurs, Bakker & Shaufeli, 2009).

Enligt Moran och Brightman (2001: 111, s. 1) innebär en organisationsförändring “en process
av att kontinuerligt förnya en organisations riktning, struktur och förmåga att alltid tjäna de
ständigt föränderliga behoven av externa och interna konsumenter”. Ett kännetecken för att
påvisa en organisations liv kan vara förändring, både strategisk och operativ, som alltid ska
vara närvarande. Det är därför av stor betydelse att organisationen kan identifiera var den
behöver vara i framtiden, och hur organisation ska nå dit med de förändringar som behöver
göras  för  att  uppnå  resultatet  (Burnes,  2004;  Rieley  & Clarkson,  2001).  Det  finns  flera
orsaker  som  kan  påtvinga  en  organisationsförändring.  Det  kan  handla  om  ekonomiska,
sociokulturella, politiska eller demografiska drivkrafter (March, 1981) eller för att hitta nya
och förbättrade metoder för att hantera resurser (Jones, 2013).

Det finns väldigt mycket forskning om hur en organisationsförändring skall genomföras. En
sökning på Google Scholar med söktermen “organizational change” gav 1.4 miljoner träffar,
men en stor del av dessa artiklar undersöker vad ledningen eller cheferna behöver göra för att
få igenom förändringen. Forskningen frågar ofta om vilken ledarstil det är som krävs, något
som  till  exempel  Golemans  ledarstilar  (Goleman,  2000)  eller  ledarstilarna  Yukl  (2012a)
beskriver. Forskningen ställer  också frågor om vilka motivationsteorier  som används eller
vad  för  roll  chefer  har  i  en  organisationsförändring,  till  exempel  Maslows  behovstrappa
(1943). Eftersom att den utgörande delen av artiklarna fokuserar på chefernas perspektiv, är
det därför relativt sett mindre fokus på medarbetarperspektivet. För att föra medarbetare och
ledning  närmare  varandra  när  de  arbetar  med  en  organisationsförändring  är  att  skapa
gemensamma mål att arbeta mot. De vinningar som kan bli är resultat som påverkar dem
både gemensamt i verksamheten och personligt (Will, 2015).

Det är endast en tredjedel av alla försök till organisationsförändring som lyckas. Alvesson &
Sveningsson (2014) diskuterar  huruvida  detta  beror  på att  ledningen gräver  ner  sig  i  för
många initiativ vilket stressar fram en förändring. Det blir då lätt att tappa fokus på kärnan i
problemet och bli uppslukad av alla de förslag som ges gällande vad som bör åstadkommas,
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varför  förändringen  ska  ske  samt  hur  de  ska  gå  tillväga.  När  det  sen  väl  är  dags  för
förändringen har det uppstått oklarheter (Alvesson & Sveningsson, 2014).

1.2 Problematisering

Något flera studier påvisar är att vid genomförandet av förändringen är det implementeringen
organisationen bör fokusera på i första hand, och se till att förutsättningarna för att nå målet
blir så höga som möjligt (Doyle et al., 2000; Xu et al., 2015 och Shin, 2015). Ytterligare
studier  som gjort  inom området  förändringsprocesser  menar  att  organisationsförändringar
ofta framkallar till större delen känslor som kan upplevas som negativa. Det kan vara oro,
skuld, ilska, frustration och rädsla (Kiefer, 2005; Liu & Perrewé, 2005; Sahdev, 2003; Oreg et
al., 2011). Kiefer (2005) påvisar även de positiva effekterna en organisationsförändring kan
ha på individer, däribland möjligheten att växa och att kunna utvecklas vidare. Dessa positiva
känslor  är  ofta  till  stor  fördel  eftersom  de  hjälper  vid  hanteringen  av
organisationsförändringar då de olika handlingsalternativen som uppfattas som möjliga ökar,
medarbetarna behåller ett öppet sinne vid problemlösningen och energin finns kvar för att
kunna anpassa sitt beteende till de nya arbetsförhållandena.

En  organisationsförändring  är  ofta  en  stor  utmaning  för  ledningsgruppen.
Förändringsåtgärder diskuteras inom gruppen en längre tid innan de meddelar medarbetarna
om  vad  som  är  på  gång,  detta  kommer  då  som  en  nyhet  för  medarbetarna  medan
ledningsgruppen redan hunnit ta in informationen. Ett vanligt misstag som begås i just den
här  delen  av  processen  är  att  ledningsgruppen  inte  har  i  åtanke  att  medarbetare  och
ledningsgrupp just nu är i olika faser vilket stor hänsyn bör tas till (Hirscher, 2014).

Enligt Yukl (2012a) kan ledarskapsbeteenden beskrivas som aktivitetsmönster, till exempel
vad chefen gör. Det kan även handla om innehållet i chefsarbetet, chefens roller, men också
krav och begränsningar (hur mycket chefen själv styr eller är utsatt för så kallade situationella
faktorer).  Yukl  (2012a)  menar  att  det  övergripande resultatmönstret  tyder  på att  effektiva
ledare bryr sig starkt om uppdragsmålen och relationer mellan personer, och de använder
specifika  typer  av  beteenden  som är  relevanta  för  deras  ledarskapssituation.  Exempel  på
specifika  uppgiftsinriktade  beteenden  innefattar  planering,  klargörande  av  mål  och
övervakning. Exempel på specifika relationsorienterade beteenden är att stödja, utveckla och
erkänna (Yukl, 2012a).

Utifrån  detta  blir  författarna  därför  intresserade  av  att  få  veta  mer  om hur  medarbetarna
betraktar  en  ledares  agerande  under  en  lyckad  organisationsförändring.  Med  lyckad
organisationsförändring  menas  att  målet  uppfylls,  och  att  syftet  med
organisationsförändringen är uppnått. Då enbart en tredjedel av förändringsprocesser lyckas
och utmaningen är  stor, kan det  vara nyttigt  för  ledningen i  en organisation att  inse den
eventuella  vikten  av  ett  samspel  med  arbetarna  längst  ner  i  organisationshierarkin,  som
hädanefter  benämns  ”medarbetarna”.  Måluppfyllelse  blir  därför  viktigt  för  att  kunna
identifiera vilka ledarskapsstilar som bidragit till en lyckad organisationsförändring.  Den här
studiens uppgift blir därför att försöka få en förståelse för vikten av medarbetarperspektivet
på ledarskapets agerande.

1.3 Frågeställning

Vilket  ledarskapsagerande hade  ledarna  enligt  medarbetarna  i  en  förändringsprocess  i  ett
tillverkande företag?
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1.4 Syfte
Syftet  med  uppsatsen  är  att  identifiera  ledarskapsstilar  ur  ett  medarbetarperspektiv  i  en
organisationsförändring. Alltså sett ur ett perspektiv av arbetare längst ner i en organisations
hierarki.

1.5 Avgränsning

Ålder  och  kön  kommer  inte  tas  hänsyn  till  då  det  inte  är  av  intresse  för  författarna.
Författarna gör en geografisk avgränsning med anledning att möjlighet till intervjuer är av
största intresse. Tanken med studien är att visa bilden av ett ledarskapsagerande som kan
gälla flera branscher och situationer, men i det här fallet är studien begränsad till Stora Enso
Hylte.  Typen av organisationsförändring är begränsad till  den strukturella  förändring som
genomfördes under 2015 och gällde nedläggning av delar av företaget. Studien fokuserar bara
på medarbetarperspektivet.
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2. Teoretisk referensram
I det här kapitlet presenteras ett antal teorier och modeller som har valts ut för att ge både
en övergripande bild och en djupare förståelse för hur organisationsförändringar och dess
processer går till. Då även ledarskapet och ledarens agerande är av vikt har även teori om
detta valts ut.

2.1 Teoretisk modell

Empiri

Kotters
Maslows Vad arbetare

       Golemans
behovs-

8 Stage
tycker om

Ledarskap-
trappa

Model
ledare

stilar

Analys

2.2 Golemans 6 ledarskapsstilar
Goleman (2000) förklarar hur sex olika typer av ledare styrs av emotionell intelligens och
beskriver varje ledares stil. Goleman (2000) beskriver emotionell intelligens som förmågan
att  både  känna  igen  sina  egna  känslor  såväl  som  andras  känslor,  och  använda  den  här
medvetenheten  till  att  motivera  och hantera  känslor  och relationer. Emotionell  intelligens
definieras  som förmågan att  hantera beteenden,  navigera socialt  komplexa situationer  och
fatta  beslut  som  genererar  positiva  resultat  (Bradberry  &  Greaves,  2005).  Yukl  (2012b)
beskriver  att  ledarskap som är  inriktat  på förändring har  som uppgift  att  öka innovation,
inlärning och anpassning. Det har riktats en del kritik mot emotionell intelligens bland ledare
och det är  ett  högt  diskuterat  ämne (Phipps,  Prieto & Ndinguri,  2014).  En företagsledare
föreslår  att  betydelsen  av  emotionell  intelligens  är  ett  synsätt  som  leder  till  förbättrade
relationer  och  samtidigt  inspirerar  andra  till  att  prestera  exceptionellt  (Landale,  2007).
Emotionell  intelligens  hjälper  ledare  att  lära  känna  sig  själva  och  andra,  och  på  så  sätt
förmedla rätt känslor och fatta rätt beslut för att få jobbet gjort effektivt (Phipps et al., 2014).
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De sex ledarskapsstilarna är:
· Visionären

Denna typ av ledarskap leder människor till gemensamma drömmar. Visionära ledare hjälper
människor att se hur deras arbete passar in i den stora bilden. Människor får känslan av att
deras arbete är viktigt och de förstår också varför. För att formulera en verkligt inspirerande
vision, måste ledaren kunna förstå hur andra känner och förstå deras perspektiv. Denna typ av
ledarstil  är  särskilt  effektiv  när  verksamheten  är  stort  behov av en  ny vision eller  måste
vändas om (Goleman, 2000).

· Coachande ledaren
Coaching fokuserar på personlig utveckling snarare än att åstadkomma uppgifter. Ändå leder
stilen till ett väldigt positivt känslomässigt gensvar och bättre resultat, nästan oberoende av
de  andra  stilarna  en  ledare  använder.  Genom personliga  samtal  med  anställda  upprättar
ledaren  förtroende.  Sådana  ledare  delegerar  och  ger  anställda  utmanande  uppdrag  som
utvecklar dem. Dessa ledare är toleranta mot misslyckanden. Denna stil av ledarskap är mest
effektiv  med  anställda  som visar  mer  initiativ  och  vill  ha  mer  professionell  utveckling.
Uppskattade ledare kommunicerar effektivt en tro på människors potential och en förväntan
att de kan göra sitt bästa (Goleman, 2000).

· Affiliativa ledaren
Affiliativa  ledare  värderar  människor  och deras  känslor,  lägger  mindre  vikt  på att  utföra
uppgifter och mål och mer på emotionella behov hos anställda. De håller människor glada,
betonar harmoni och bygger teamresonans (Goleman, 2000).

· Demokratiska ledaren
En demokratisk strategi är effektiv när ledaren är osäker på vilken riktning den ska ta och
behöver idéer från människor runt omkring. Den demokratiska stilen kretsar kring lagarbete,
samarbete, konflikthantering och inflytande. Sådana ledare är sanna lagarbetare. De arbetar
mer som lagmedlemmar och mindre som toppledare. De är bra på att dölja konflikt och skapa
en känsla av harmoni (Goleman, 2000).

· Trendsättande ledaren
Denna typ av ledare ställer höga krav på prestation och är besatt av att göra saker bättre och
snabbare.  Om  det  används  överdrivet  kan  denna  typ  av  ledarskapsstil  leda  till  att
medarbetarna känner sig för hårt  pressade av ledarens  olika krav. Trendsättare  är  ofta  så
fokuserade på mål  så folkorientering  tar  baksätet.  Dessa ledare har  som mål  att  fortsätta
förbättra prestationen (Goleman, 2000).

· Befallande ledaren
Sådana ledare förväntar sig omedelbar efterlevnad av order, utan förklaring av skälen bakom
dem. Om underordnade inte följer order kommer ledaren använda hot. Dessa ledare delegerar
inte ansvar utan söker stor kontroll av en situation och övervakar den noggrant. Beröm är
ovanligt men kritik kommer ofta, de sänker ofta människors humör och tar bort stoltheten
och tillfredsställelsen de anställda tar i sitt arbete. Människor tenderar att bli frånvarande från
deras jobb. Befallande ledarskap handlar om inflytande, prestation och initiativ. Denna typ av
ledarstil kan vara lämplig när du hanterar en kris. Det kan också vara användbart när ledaren
arbetar med problematiska medarbetare. Den här sortens ledarskap kan gå i fel riktning vid
avsaknad av självmedvetenhet, känslomässig självkontroll och empati hos ledaren (Goleman,
2000).

2.2.1 Teorikritik

Då studien fokuserade på just  ledarens  agerande var det av stor vikt att  ha en teori  som
beskriver detta. En potentiell nackdel kan vara att teorin är utdaterad och nyare studier kanske
kan  användas  för  att  komplettera  Golemans  teori.  Emotionell  intelligens  hjälper  oss  att
ytterligare förklara ledarens beteende.  Golemans teori  beskriver just vilket agerande olika
typer av ledare har och hur de påverkar medarbetarna omkring sig och organisationen. För att
kunna sätta ord på vilken sorts
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ledarskap medarbetaren har uppfattat kan den här teorin hjälpa till att analysera hur ledarens
agerande har påverkat miljön omkring sig och är därmed aktuell för studien. Dock är 

2.3 Kotter’s 8 Stage Model
John  Kotter  är  en  professor  på  Harvard  University  som  har  utvecklat  en  modell  för
organisationsförändring där han går igenom åtta väsentliga steg för hur processen skall gå till
för att lyckas (Kotter, 1996).
Kotters  åtta  steg  är  en  välanvänd  modell  som  än  idag  används  bland  forskare  inom
organisationsförändring. Pollock & Pollock (2014) kom fram till att genom att justera stegen
lite  för  att  passa  organisations  behov,  var  Kotters  process  effektiv  för  att  hantera
organisationsförändringen.  Kotter har sedan dess släppt en ny bok med de åtta stegen för
förändring men står fast vid att boken från 1996 fortfarande är relevant och effektiv även idag
(Kotter, 2017).

De åtta stegen lyder som följande:
1. Befäst en känsla av angelägenhet
2. Skapa en koalition
3. Utveckla en tydlig vision
4. Kommunicera visionen
5. Rensa bort hinder
6. Säkra kortfristiga segrar
7. Konsolidera och fortsätt framåt
8. Förankra förändringen

Steg ett - Befäst en känsla av angelägenhet:
För att en förändring ska kunna ske måste hela företaget stå bakom det. Utveckla en känsla av
nöd för behovet av förändring. Det räcker inte att visa upp dålig försäljningsstatistik utan det
bör föras en öppen dialog där det till  exempel identifieras potentiella hot eller  eventuella
möjligheter för framgång (Kotter, 1996).

Steg två - Skapa en koalition:
Övertala medarbetarna att en förändring är nödvändig. Här krävs tydligt ledarskap och att
ledningen är enad. Man ska skapa en koalition av ledare men det behöver inte nödvändigtvis
vara ledare efter den traditionella hierarkin utan kan vara nyckelpersoner i olika avdelningar.
När koalitionen är färdigbildad gäller det för dessa individer att gå ihop och jobba som ett
team (Kotter, 1996)

Steg tre - Utveckla en tydlig vision:
I början kan det flöda många idéer och lösningar på hur förändringen ska ske. Försök länka
samman alla förslag till en övergripande vision som är lätt att komma ihåg. En tydlig bild kan
få alla på samma sida och ge dem förståelse över vad och varför någonting behöver göras.
När det börjas synas hur förändringen är  tänkt  att  ske kommer alla  medarbetare få ökad
förståelse för sina egna delar (Kotter, 1996).
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Steg fyra - Kommunicera visionen:
Vad som görs efter att visionen tagits fram är av yttersta vikt. Kommunikationen från andra
delar av företaget kan störa det du själv försöker kommunicera och då är det viktigt att att du
förmedlar din bild ofta och högt, och inpräntar det i allt du gör.
Det handlar alltså inte att bara kalla till möten och prata om visionen utan att ständigt försöka 
förmedla bilden. Använd den dagligen för att både fatta beslut såväl som att lösa problem 
eftersom att det då hålls färskt i de andra minne. Lyssna på medarbetarnas tankar och 
bekymmer och var ärlig, och slutligen föregå med gott exempel. (Kotter, 1996). Steg fem - 
Rensa bort hinder:
Vid det här laget är vision väl förmedlad och borde få stöd från alla delar av företaget. Finns
det något motstånd? Är där någon eller några processer i vägen? Att rensa bort potentiella
hinder kan bemyndiga de personer du behöver för att utföra din vision och på så vis driva
förändringen framåt (Kotter, 1996).

Steg sex - Säkra kortfristiga segrar:
Få saker motiverar lika mycket som framgång. Att sätta upp kortsiktiga mål som är lätta att
uppnå ger arbetarna en känsla av att ha åstadkommit något och något att fira. Utan detta är
det lätt hänt att negativa tankar dyker upp samt att de som varit emot förändringen från början
yttrar sig mer och försvårar processen. Varje liten vinst kommer motivera arbetarna desto mer
och löna sig i längden (Kotter, 1996).

Steg sju - Konsolidera och fortsätt framåt:
Ett misstag vid det här skedet är att ta ut vinsten i förskott trots att målet inte är nått. Stora
förändringar tar tid och processen kan fallera om man tror att man är i mål för tidigt. Det
gäller att bygga på framgången. Att en sak går bra en gång är underbart, men att få samma sak
att  gå  bra  tio  gånger  betyder  att  det  nya  systemet  fungerar. För  att  fortsätta  på  den här
framgången  gäller  det  att  man  ständigt  letar  efter  förbättring.  Det  gör  man  genom  att
identifiera vad som gjordes bra och vad som kan göras bättre (Kotter, 1996).

Steg åtta - Förankra förändringen:
Slutligen,  för  att  se  till  att  förändringen  verkligen  sitter,  måste  det  integreras  och  bli  en
integral del av företaget. Företagets kultur är det som speglas utåt och visionen måste synas i
det dagliga arbetet. Försök att ständigt se till att förändringen syns i varje del av företaget.
Detta  kommer  se  till  att  förändringen  verkligen  förankras  i  företaget  och  blir  en  del  av
kulturen.  Det  är  också viktigt  både existerande ledare  och nya eventuella  ledare  står  vid
förändringen för att utan deras stöd är företaget tillbaka på ruta ett där det började, och då har
en onödig mängd tid och resurser lagts ner i onödan (Kotter, 1996).

2.3.1 Teorikritik

Pollock & Pollock (2014) nämner att Kotters åtta steg är en av de mest välkända modellerna
för organisationsförändring men tar upp kritik att det råder en brist på litteratur som tar upp
hur den här processen har använts i praktiken. Trots att Kotters process lägger vikt vid att
processen börjar från ledningen, är det ändå nödvändigt att applicera och använda modellen
på flera olika nivåer i organisationen (Pollock & Pollock, 2014). Flera forskare beskriver
Kotters process som linjär (Pollock & Pollock, 2004; Day & Atkinson, 2004; Nitta et al,
2009; Pfeifer et al, 2005) och Kotter (1996) menar det skulle skapa problem att inte följa
stegen i rätt ordning. Dock hjälpte teorin att beskriva ledarens agerande vid de olika stegen
för att se om det var vid något tillfälle det upplevdes som bättre eller sämre. Författarna ansåg
därmed att teorin var aktuell och medförde ett värde till studien.
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2.4 Maslows behovstrappa för mänskliga behov

1943 togs en teori om mänskliga behov fram av Abraham Maslow som sedan omarbetades
för att  bli  mer lättförklarlig.  Maslow menade att  människans behov kunde delas in i  fem
kategorier  där  det  första  steget  måste  vara  uppfyllt  innan  nästa  börjar  uppfyllas.  Teorin
handlar om människans basbehov och fortsätter som en trappa upp till det sista behovet, att
vara den perfekta versionen av sig själv, är uppfyllt. Greenberg & Baron (2003) beskriver hur
teorin kan appliceras och användas av ledare. Det föreslås att teorin kan hjälpa ledare att få en
förståelse  för  hur  de  kan  få  sina  arbetare  att  nå  stegen  Maslows  behovstrappa  och  bli
självförverkligade. 
Det första steget handlar om människans fysiologiska behov, det vill säga behovet av föda,
syre, vatten med mera. Dessa är de mest grundliga behoven för att över huvud taget överleva
(McLeod, 2007; Aroseus, 2016). När dessa behov är uppfyllda menar Maslow att människan
kommer söka efter säkerhet. Till exempel att ha ett tak över huvudet, skydd från kyla och
andra element (McLeod, 2007; Aroseus, 2016). De två första stegen i trappan handlar mer om
behov på en fysisk nivå, och de efterkommande handlar mer om psykologiska behov. Det
tredje steget bygger på sociala behov som känslan av att känna sig inkluderad, eller att ha en
känsla av tillhörighet, eller känna sig älskad på något sätt (McLeod, 2007; Aroseus, 2016).
Det fjärde steget handlar om att tillfredsställa sitt ego. Det kan vara att man gjort bra ifrån sig
på  jobbet  och  blir  hyllad,  eller  att  man  på  något  sätt  känner  sig  mäktig  över  att  ha
åstadkommit något (McLeod, 2007; Aroseus, 2016). Efter dessa kommer det sista behovet
som handlar om självförverkligande och det innebär att vartenda behov man kan tänkas ha är
uppfyllt. Man är det bästa man kan vara (McLeod, 2007; Aroseus, 2016).

Guttman, P. (2016). Dynamic hierarchy of needs of Abraham Maslow referring to Krech, 
D./Crutchfield, R. S./Ballachey, E. L. (1962), Individual in society, Tokyo etc. 1962, S. 77

2.4.1 Teorikritik

Det råder en del kritik mot den här teorin då det menas att bland annat är det sista steget,
självförverkligande, något som ständigt förändras över tid eftersom att samhället hela tiden
förändras och olika ideal av vad som är perfekt träder fram. Dessutom finns det kritiker som
menar att behoven inte alltid behöver vara i den ordningen. Exempelvis finns det människor
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som frivilligt lever avskärmade från resten av samhället i ensamhet. Behovet av tillhörighet
och kärlek hoppas därmed över. Detta stämmer inte överens med den teori Maslow föreslagit.
Det  råder  även  viss  kritik  mot  teorin  att  den  utgår  från  att  alla  arbetare  tänker  likadant
(Graham & Messner, 1998). Trots det menar Greenberg & Baron (2003) att teorin har haft ett
stort bidrag inom organisation och beteende, särskilt för motivationsarbete för medarbetare
och är fortfarande attraktiv för både forskare men också ledare.

Dock har  författarna  ändå valt  att  använda  sig  av  Maslows behovstrappa  för  att  studera
medarbetarnas  tankar  och känslor  under  förändringsprocessen.  Detta  för  att  matchningen
mellan respondenternas svar och hur högt upp på trappan de befann sig visade sig ha en hög
förklaringsgrad över hur nöjda de var ledarskapets agerande under förändringsprocessen.
Författarna  använder  Maslows  behovstrappa  för  att  ytterligare  kunna  förklara  varför
människor  hela  tiden försöker sträva framåt.  Det kan i  sin tur hjälpa ledare hitta  sätt  att
motivera medarbetarna till att genomföra förändringen.

2.5 Hur anställda kommunicerar med ledare

Det finns studier som visar att arbetare ibland inte är bekväma med att belysa problem för
sina chefer. I en intervju med 40 anställda visade det sig att majoriteten vid något tillfälle
hade  bekymrat  sig  över  ett  problem  men  inte  vågat  ta  upp  det  med  chefen  (Milliken,
Morrison & Hewlin, 2003).
Anställda  är  rädda  för  att  yttra  sig  om  saker  som  kan  uppfattas  som negativa  för  sina
överordnade. Studien tar upp ett fenomen som kallas "the mum effect". Enligt studien innebär
"the mum effect" att individer generellt sett inte tycker om att ta upp negativ information och
associerar detta med att må dåligt. Den här motvilligheten att säga något medför risken att
organisationen fattar fel beslut och att det kan försämra tilliten och moralen mellan anställda
(Milliken et al, 2003).
Studien visar att anställda ofta förvränger negativ information och kommunicerar det vidare
till överordnade på ett sätt som får det att låta mindre negativt och i studien framkom det att
anställda vågade fråga om arbetsrelaterade problem som till exempel maskiner, men större
problem som berörde hela organisationen vågade majoriteten av respondenterna inte ta upp.
Flera  anställda  svarade  i  studien  att  det  fanns  tillfällen  då  de  ansåg  att  ledaren  saknade
kompetens  eller  att  det  fanns  utrymme för  förbättring  men inte  vågar  säga  något  för  att
undvika att framstå som gnälliga. Flera begrepp som togs upp var anledningar till varför de
anställda  inte  vågade  yttra  sig,  som  till  exempel  "problemskapare",  "tjallare"  eller
"gnällspik". De var rädda för att bli sedda som icke "team players" (Milliken et al, 2003).
Studien kom fram till resultatet att anställda väldigt ofta inte vill yttra sig om problem för att
inte hamna i osämja med de överordnade. I studien var det en insikt som var extra tydlig,
vilket var att de anställda fokuserade mer på eventuella konsekvenser av att yttra sig, framför
eventuella fördelar (Milliken et al, 2003).
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3. Metod
I  det  här  kapitlet  beskrivs  den  metod som studien  använts.  Första  delen  tar  upp  vilken
strategi  som  använts,  valet  av  respondenter  och  vilken  metod,  och  efter  det  följer
litteraturgenomgång.  Den  sista  delen  redogörs  kritiken  till  valet  av  metod,  de  etiska
aspekterna samt studiens trovärdighet.

3.1 Forskningsansats

Arbetet bygger på en deduktiv ansats med ett hermeneutiskt synsätt. Enligt Yin (2013) 
tenderar en deduktiv ansats att låta olika koncept styra definitionen av den data som ska 
insamlas. Med hjälp av de initiala koncepten är det enklare att hitta det som letas efter (Yin, 
2013). Det hjälper alltså författarna att lättare kunna identifiera den eller de ledarskapstilar 
som lett till en lyckad förändring. För att kunna ge svar på frågeställningen och för att syftet 
skulle uppfyllas valdes relevant teori som utgångspunkt vid utformandet av intervjufrågorna. 
Svaren från respondenterna bildar sedan empirin. Den här metoden valdes för att kunna 
identifiera den eller de ledarstilar som sedan ledde till att förändringsprocessen lyckades.

Med  utgångspunkt  i  teorin  fortsätter  processen  vidare  till  empirin.  Enligt  National
Encyklopedin  innebär  begreppet  ”hermeneutik”  läran  om  texttolkning,  att  framhäva
betydelsen  av förståelse  för  intentioner  bakom text  och tal  (NE, 2018).  Enligt  Widerberg
(2002) betyder hermeneutik att tolka, översätta, förtydliga klargöra och utsäga. Hermeneutik
utgår  från  insikter  och  erfarenheter,  som  ska  ge  ytterligare  kunskap  och  förståelse  för
fenomenet. Studien utgår från ett subjektivt synsätt då det handlar om att förstå och tolka
intervjusvaren och inte på ett objektivt sätt fastställa orsak-verkan (Widerberg, 2002). Med
hjälp av empirin från intervjuerna ska det resultera i en djupare förståelse för vilken eller
vilka ledarskapsstilar  som är relevanta för en lyckad förändring (Söderbom & Ulvenblad,
2016). Författarna väljer att samla in potentiellt relevant teori att utgå ifrån för att sedan samla
in empiriskt material.  För att samla in relevant teori användes intiala koncept inlärda från
tidigare  kurser,  samt  begreppen  organisationsförändring,  ledarskapsbeteende  och
måluppfyllelse som ämnas ge relevanta svar för att kunna besvara frågeställningen. 

Epistemologi försöker klargöra vad kunskap är och hur kunskap kan nås (Åsberg, 2001). Det
vill säga läran om hur vi kan vi veta, och hur vi kan nå kunskap genom att studera andra. En
av  grundfrågorna  som  epistemologi  behandlar  är:  ”Hur  kan  jag  veta  att  kunskapen  är
tillförlitlig?”, (Åsberg, 2001). Den framtagna kunskapen består av respondenternas subjektiva
världsbild  och  kan  vara  svår  att  återupprepa  på  ett  annat  företag.  Dock  är
medarbetarperspektivet, även om det är subjektivt, viktigt då det är en av grundstenarna för
studien, och därav är det just respondenternas subjektiva åsikter och världsbild de vill åt. 

Med ontologi menas läran om det varande och behandlar den sociala normens natur. Studien
utgår  inom  ontologin  från  ett  konstruktionistiskt  perspektiv.  Detta  perspektiv  menar  att
sociala  företeelser  och  deras  betydelse  är  något  som  samhället  ständigt  skapar.  Dessa
företeelser  är  en  konstruktion  som  alltid  kan  förändras  och  därmed  aldrig  är  slutgiltig
(Bryman  &  Bell,  2011).  Författarnas  syn  på  verkligheten  stämmer  överens  med  det
konstruktionistiska synsättet och håller med om att sociala enheter som organisationer och
företag  kan  betraktas  som  konstruktioner  som  bygger  på  aktörernas  handlingar  och
uppfattningar. Det här synsättet är även mest lämpligt för studien då det behandlar vittnesmål
från medarbetare som varit med och skapat den bild av verkligheten de förmedlar.
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3.2 Litteraturgenomgång

Inledningsvis gick studien ut på att söka efter företag som genomfört en förändringsprocess.
Företaget behövde ha genomfört förändringen redan och inte vara i färd med den i dagsläget,
detta  eftersom ledarskapets  agerande under  förändringen var  relevant  för  studien.  För  att
kunna få svar på hur ledarskapet agerade under förändringen valde författarna företag där en
förändring redan genomförts. Utöver det söktes det efter relevant teori och artiklar på olika
databaser  med  fokus  på  begreppen  “organisationsförändring”,  “ledaregenskaper”,
“organizational change”, “leadership behaviour”, “change management”, “leadership styles
during change” och “achievement of objectives”. Antalet träffar på de olika orden var väldigt
varierande, från ca 1000 träffar för “ledaregenskaper” till närmare 200.000 för “leadership
behaviour”, siffrorna är tagna från Google Scholar. Författarna valde ut de artiklar som hade
en titel som stämde överens med temat på uppsatsen, för dem som verkade intressanta lästes
även  sammanfattningen  för  att  avgöra  sannolikheten  att  artikeln  skulle  kunna  bidra  till
studien. I första hand eftersöktes artiklar skrivna så nyligen som möjligt, men för att få mer
material till  studien gick författarna även längre tillbaka i tiden. Författarna såg även över
referenslistor  på uppsatser  inom samma forskningsområde för att  få förslag till  intressant
litteratur. För att samla in litteratur har Högskolan i Halmstads bibliotek, Google Scholar,
Diva, Emeral Insight och ProQuest använts.

3.3 Urval av deltagare

Initialt  utförde  författarna  två  prov-intervjuer  med  bekanta  som  båda  varit  med  om  en
förändringsprocess. Enligt Castillo-Montoya (2016) kan det stärka intervjuguiden genom att
testa den genom prov-intervjuer. Det kan hjälpa till att identifiera om det finns brister eller
begränsningar i intervjudesignen, och med det ge tillfälle för eventuella förbättringar (Kvale,
2007). Enligt Trost (2010) kan relevant information som tagits fram i en provintervju behållas
om den anses innehålla relevant information. De två pilotintervjuerna utfördes för att se om
frågorna i intervjuguiden skulle räcka och om författarna skulle få fram. Den framtagna datan
ansågs relevant för syfte och frågeställning och togs därför med, och intervjuguiden behölls
som den var.

Författarna mailade sedan olika företag. Val av företag skedde genom mailkontakt med en
tidigare  gästföreläsare  i  en kurs  som författarna  deltagit  i.  Därefter  sattes  författarna,  via
gästföreläsaren,  i  kontakt  med  HR-Chefen  på  Stora  Enso  i  Hylte  som  genomfört  en
förändring. I den här studien har fyra medarbetare intervjuats där samtliga arbetade längst ner
i organisationsstrukturen. Det insamlade materialet visade sig vara tillräckligt för att kunna
identifiera ledarskapsstilarna som var relevanta för syftet, och författarna kände att det inte
behövde genomföras fler samtal.

HR-Chefen  fick  instruktioner  om  att  författarna  ville  komma  åt  arbetarna  längst  ner  i
organisationsstrukturen  för  att  få  ett  medarbetarperspektiv  på  ledarskapsagerandet  under
förändringsprocessen. Därutöver var ett kriterium att fastställa att de medarbetare som skulle
bli  tillgängliga  för  intervju  hade  arbetat  där  före,  under  och  efter  förändringsprocessen.
Urvalet  av  deltagarna  gjordes  för  att  matcha  syftet  med  studien.  För  att  få  ett  bredare
perspektiv ombads HR-Chefen att leta medarbetare från flera olika avdelningar. Enligt Trost
(2010) vill man vid en kvalitativ studie ha flera olika respondenter. HR-Chefen frågade runt
bland medarbetare på arbetsplatsen som kunde tänka sig frivilligt ställa upp på intervjuer och
återkom  sedan  till  författarna  med  tid,  datum  och  plats.  Urvalet  skedde  därmed  genom
snöbollsurval vilket betyder att författarna fick kontakt med en person som i sin tur ledde till
tips om fler personer att kontakta som kunde vara intressanta för studien (Denscombe, 2010).
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3.3.1 Datainsamlingsmetod

Frågorna i intervjuguiden var formade på ett öppet sätt, och eventuella följdfrågor skapades
för  att  på  ett  proaktivt  sätt  kunna  få  uttömmande  svar  av  respondenterna.  Intervjuerna
grundade sig i nyckelbegrepp framtagna av, och med koppling till, syfte och frågeställning.
Dessa var förändringsprocessen, ledarskapsagerande och måluppfyllelse.  De tre begreppen
utgjorde tre separata delar av intervjuguiden. Varje begrepp hade ett par frågor och eventuella
följdfrågor som respondenten tilläts tala fritt kring. Detta för att respondenternas egna sätt att
beskriva  händelseförloppet  för  organisationsförändringen  var  av  väsentlig  betydelse  för
studien.  Respondenterna arbetade på olika avdelningar  på samma företag.  Spridningen på
respondenterna gjorde ingen skillnad för författarna då arbetet kring själva förändringen och
respondenternas upplevelser kring förändringen var det författarna ville åt.

Samtliga  intervjuer  utfördes  i  tyst  miljö  som till  exempel  fikarummet  på respondenternas
arbetsplats  för att  försöka få respondenterna så bekväma som möjligt  (Hannabuss,  1996).
Intervjuerna spelades in på telefon och respondenterna fick förfrågan om det var okej innan
samtalen spelades in. I det fall där en respondent skulle vara obekväm med att få samtalet
inspelat hade författarna med sig material för att kunna anteckna för hand, dock godkände
samtliga  respondenter  inspelning.  Varje  samtal  transkriberades,  dels  för  att  respondenten
skulle få ta del av samtalet och se om det stämde överens med det de själva kände att de sagt,
och dels för att transkriberingen underlättade för författarna att studera svaren från samtalen i
lugn och ro. Varje intervju tog mellan 30 till 40 minuter.

3.3.2 Bearbetning av data
Metoden för att analysera det insamlade materialet tar hjälp av Miles, Huberman & Saldana 
(2014). Som förberedelse inför analysen skall forskaren ha samlat in information i form av till
exempel ljudinspelningar för att sedan i tre steg analysera materialet. De tre stegen är första 
nivå kodning, sedan följer en andra nivå kodning som också kallas mönsterkodning och 
slutligen dras slutsatser kring datan (Miles et al, 2014). 

En kod är ett sätt att märka information som tas fram under studien. I det första steget kan 
koder bestå av olika storlekar, det kan vara ett enkelt ord, en hel mening eller till och med en 
metafor (Miles et al, 2014). Här utgick författarna från nyckelorden som låg till grund för 
intervjufrågorna, det vill säga organisationsförändring, ledarskapsbeteende och 
måluppfyllelse, vid kodningen. Respondenternas svar har citerats för att ge en beskrivande 
bild av ledarskapsagerandet. Detta lägger grund för att kunna vidare analysera och slutligen 
dra slutsatser kring den insamlade datan (Miles et al, 2014). Författarna kodade intervjuerna 
genom att transkribera ljudinspelningarna och skriva ner potentiellt viktiga formuleringar och
begrepp. Detta för att kunna få en övergripande och målande bild av svaren under 
intervjuerna. 

Efter att ha delat in datan i olika segment efter första nivån av kodning följer sedan den andra 
nivån av kodning, mönsterkodning. Här grupperas datan in i mindre grupper eller teman 
(Miles et al, 2014). Den här nivån av kodning har ett antal viktiga funktioner; den 
kondenserar stora mängder data till mindre enheter, den sätter igång analysering hos 
forskaren under datainsamlingen och den hjälper forskaren att kartlägga framtagna incidenter 
och interaktioner. Mönsterkodningen försöker koppla ihop olika biter av data (Miles et al, 
2014). De olika delar av datan som ingick i samma mönster grupperades och tilldelades en 
specifik färg. Efter att genomfört mönsterkodningen hade all data samlats in i tre kategorier; 
måluppfyllelse, ledarskapsbeteende och organisationsförändring. Detta för att matcha 
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uppsatsens frågeställning och syfte. Den här metoden gjorde att författarna kunde använda det
tidigare råa materialet för att nu kunna dra slutsatser kring den insamlade datan.

Enligt Miles et al (2014) innebär en slutsats att analyseringen av datan summeras och att en 
slutsats dras. Ett exempel på en slutsats i författarnas analys var att ett kommunikativt 
ledarskap var ett uppskattat ledarskapsbeteende. Från att först enbart haft enstaka ord kunde 
de samlas i grupper och slutligen kunde ovanstående slutsats dras.
I den avslutande delen av analysen har slutsatser kring de tre kategorierna dragits och samlats
i uppsatsens sista kapitel. För att författarna skulle kunna göra detta var det viktigt att under 
kodningen kunna urskilja mönster och få en förståelse av respondenternas svar. I 
analyskapitlet har skillnader och likheter tagits fram från respondenternas svar kring de tre 
huvudbegreppen. Samtidigt har det jämfört med den teoretiska referensramen för att försöka 
ge en tydlig bild och försöka identifiera ledarskapsstilarna som ledde till att 
förändringsprocessen lyckades. Vid sammanfattningen av analysen har författarnas egna 
tolkningar av empirin gjorts. Respondenternas svar finns tillgängliga i studien och andra kan 
ta del av den för att se hur författarnas process gick till. Detta stärker i sin tur uppsatsens 
trovärdighet (Yin, 2013).

3.4 Studiens kontext

Då studien är  en fallstudie  som ämnar att  skapa förståelse för  hur medarbetare  uppfattar
ledares agerande under en förändringsprocess, har författarna valt att studera ett företag där
en förändring genomförts. Generellt brukar fallstudier genomföras när frågor som ”hur” eller
”varför” ställs  (Yin,  2014). Fallstudien författarna har valt  är  en organisationsförändring i
företaget  Stora  Enso  AB  på  deras  fabrik  i  Hyltebruk  och  hur  denna  upplevdes  av  de
medarbetare som arbetar i maskindriften. Att göra en fallstudie är lämpligt när fokus ligger på
en specifik situation, plats eller miljö, och då studien har till mening att beskriva eller förstå
komplexa företeelser (Bryman & Bell, 2011). I det här fallet blir en fallstudie därmed mest
lämplig eftersom fokus ligger på en viss situation och plats och komplexiteten ligger i den
mänskliga upplevelsen, något som kan vara svårt att mäta i siffror.

3.4.1 Beskrivning av företaget

Stora Enso bildades 1998 när finska Enso Oyj och svenska Stora Kopparbergs Bergslags AB
slogs ihop till ett företag. Koncernstrukturen är traditionellt uppbyggd med en ledningsgrupp
som  består  av  bland  annat  VD,  finanschef  och  divisionschefer,  och  har  huvudkontor  i
Helsingfors, Finland. De är ett publikt aktiebolag som har aktier noterade i både Sverige och
Finland och är en global aktör som är ledande inom förnybara lösningar som biomaterial,
papper, träprodukter och förpackningar, hela tiden med skogen som grund. Företaget säger
sig vara en samhällets stöttepelare genom att ta ansvar för sina handlingar och påverkan på
omgivningen,  verka  för  samhället  där  anläggningarna  finns  samt  vårda  medarbetare,
myndigheter och ideella organisationer. Deras värderingar grundar sig i att föregå med gott
exempel  och  ta  ledningen,  genom  alla  led  i  verksamheten.  Företaget  har  det  senaste
genomgått  flera  förändringar,  just  nu pågår  en  omvandling  från  traditionell  kartong-  och
papperstillverkare till ett innovationsdrivande tillväxtföretag inom förnybara material (Stora
Enso, u.å).

Fabriken i  Hylte är en av Sveriges största  tillverkare av tidningspapper  med kapacitet  på
840.000  ton/år.  Det  är  även  en  av  ortens  största  arbetsgivare  med  numera  närmare  500
anställda. Fabriken öppnade i början av 1900-talet och har sedan dess haft tre olika ägare
(Stora Enso, u.å).
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3.5 Trovärdighet

Det här avsnittet behandlar hur studiens resultat överensstämmer med den empiri som studien
presenterar. Enligt Yin (2013) är det första målet för att skapa trovärdighet att innehållet är 
transparant. Det betyder att varje steg och procedur måste beskrivas och dokumenteras så att 
andra kan undersöka och förstå dem. All insamlade data behöver finnas tillgängligt. Utöver 
det skall andra personer kunna granska arbetet och slutsatsen (Yin, 2013). Författarna 
bearbetade materialet individuellt för att undvika att påverkas av varandra, vilket skedde 
samma dag som intervjuerna genomfördes. I analysen av intervjuerna tas citat från 
respondenterna fram för att ord för ord återberättade respondenternas svar utan att blanda in 
våra egna tankar. Att undvika att vara partiska styrker trovärdigheten i studien (Yin, 2013).

Nästa steg innebär att forskningen utförs på ett metodiskt sätt (Yin, 2013). För att se till att 
vara metodiska bestämde vi på förhand att analysera det på samma sätt för att undvika två att 
det blir för olika. Enligt Yin (2013) för att genomföra det på ett metodiskt sätt måste det följa 
en tydlig och ordningsam procedur och därmed minska risken för oaktsamhet. Det innebär 
också att undvika att vara partisk eller på ett medvetet sätt förvränga forskningen. Slutligen, 
för att fortsätta med ett metodiskt förhållningssätt måste forskningen kännas fullbordad (Yin, 
2013). 

Slutligen gäller det att forskningen baseras på en tydlig samling av material. I många studier, i
synnerhet de studier där det framtagna materialet och målet är att låta respondenter beskriva 
sina egna interna processer och åsikter, kommer materialet bestå av respondenternas egna 
språk och sammanhang (Yin, 2013). I dessa situationer värderas det som en representation av 
verkligheten. Respondenternas svar kan därför inte köpas rakt av utan måste jämföras med 
den teoretiska referensramen (Yin, 2013). 

3.6 Etiska principer

Studien  utfördes  med ett  etiskt  förhållningssätt.  Innan varje  intervju  poängterades  det  att
intervjun var frivillig och att ingen skulle namnges, och således antecknades inga namn ner
vid  transkribering  eftersom  författarna  ville  respektera  konfidentialitets-  och
anonymitetskravet  (Bryman  & Bell,  2011).  Respondenterna  fick  ta  del  av  studiens  syfte
eftersom det  är  en  del  av  de  etiska  principerna  inom forskning (Bryman  & Bell,  2011).
Respondenterna  lovades  att  all  information  och  data  framtagna  under  intervjun  enbart
hanterades av oss författare och att ingen utanför intervjun skulle veta vem som sagt vad.
Inför varje intervju fick respondenten förfrågan om det var okej att spela in intervjun, och att
de  när  som helst  under  intervjun  kunde välja  att  avbryta  om de  så  ville  i  enlighet  med
samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2011).
All insamlad information under intervjuerna transkriberades och återgavs precis som det hade
sagts under inspelningarna för att  inte ge vilseledande eller  falsk information (Bryman &
Bell, 2011)
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4. Empiri
I  det  här  avsnittet  behandlar  författarna  det  insamlade  materialet  från  intervjuerna.
Intervjuerna  är  indelade  i  tre kategorier  baserade  på  de  nyckelbegrepp  som återfinns  i
intervjuguiden.

4.1 Testintervjuer

4.1.1 Testintervju 1 – Kassa/kundtjänstarbetaren
Kassa/kundtjänstarbetaren  är  32  år  gammal  och  arbetade  som  medarbetare  på
kassa/kundtjänst på företag A.

Förändringsprocessen
Vid beskrivningen av händelseförloppet för förändringen kom det fram att det första som
hände var att den närmsta chefen till respondenten kallade till ett gemensamt gruppmöte för
att förmedla vad som skulle hända. Företaget skulle göra en omstrukturering och även flytta
kontoret.  Ledningen  försökte  få  med  arbetarna  i  förändringen  genom  att  dels  ha  öppen
kommunikation men också genom att beskriva vad förändringen skulle ge, det vill säga ökad
effektivitet.
Det  ledde  dock  till  oro  och  osäkerhet,  menar  respondenten.  Beroende  på  hur  det  skulle
implementeras kunde det innebära att vissa eventuellt skulle bli uppsagda, och det bidrog till
ovisshet bland de anställda. Respondenten uttryckte det som:
”Det vart genast oroligt. Vad är det som kommer hända? Vad kommer ske? Hur påverkar det
oss? Det ställdes ju frågor såklart. Vi kastades upp i luften och kände ovisshet.”

Ledarskapsagerande
Förändringen  kommunicerades  rakt,  tydligt  och  transparant  som  respondenten  själv
beskriver: ”Dom var väldigt transparanta. Dom trodde att genom den här förändringen att
banken skulle bli ännu effektivare.”

Arbetsbördan var inte hållbar och till slut ville respondenten säga något men var rädd för att
inte få gehör. Det blev efter ett tag för mycket och respondenten bokade ett möte med chefen
som slutade illa.
”Jag bokade in ett möte med hen och framförde vilken ohållbar situation det var. Det här var
ett misstag som sagt, jag skulle aldrig ha gjort det. Det var över min befogenhet. Över min
roll. Jag skulle bara vara en medarbetare. När mitt kontrakt löpte ut blev det inte förnyat.”

Respondent  beskrev  det  som  att  ledningen  bara  ville  få  ner  kostnaderna.  Arbetarna
uppmanades att försöka lära kunderna att hjälpa sig själva via internettjänster för att färre
kunder fysiskt skulle innebära att färre behövde arbeta där, och enligt respondenten kändes
det som att ledningen allra helst hade velat slippa ha kontor över huvud taget och skött allting
online. Det stack väldigt mycket i ögonen när ledningens fokus var på att maximera vinsten.

Vid fråga om agerande lämnade något att önska menade respondenten att hen hade velat se en
högre förståelse för medarbetarna och situationen i sin helhet.
Istället brydde sig chefen inte medarbetarnas välmående utan fokuset var på siffermässiga
mål  och  att  behaga  högsta  ledningens  önskan.  Lite  som att  ”sparka  nedåt,  slicka  uppå”
beskriver respondenten det som.
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Måluppfyllelse
Respondenten beskrev dock att som helhet upplevdes förändringen som positiv. I och med
flytten av kontoret ledde just den aspekten av förändringen till att arbetsmiljön blev lugnare,
vilket bidrog till en ökad effektivitet bland de anställda som var kvar. De kunde ägna mer tid
åt att hjälpa kunder eftersom att det kunder som kom dit inte kom in av olyckshändelse utan
mer dedikerade ärenden.
Nedskärningen av personal ledde till en ökad arbetsbörda men här förklarar respondenten att
ledarna gjorde allt för att underlätta processen, och i vissa fall hjälpte både kontorschefen och
bolånehandläggarna till med respondentens arbetsuppgifter inom kassa/kundtjänst.
Men i det stora hela var arbetsbördan större på grund av nedskärningen av personal, och även
om cheferna ibland ryckte in och hjälpte till  var situationen ohållbar enligt  respondenten.
Detta  uttryckte respondenten i  ett  möte med chefen men det möttes med nonchalans och
chefen föreslog att anställa en praktikant för att underlätta.

Däremot fanns det alltid utrymme för feedback och stöd enligt respondenten. Chefens dörr
stod  alltid  öppen  och  hade  arbetarna  frågor  om  förändringsprocessen  förklarade  chefen
tydligt  och  sakligt  varför  det  behövde  genomföras.  Syftet  med  förändringen  var
kostnadsbesparing och effektivisering. Där var kommunikationen väldigt bra och uppskattad
menar respondenten.

4.1.2 Testintervju 2 - Återförsäljaren
Återförsäljaren är 35 år gammal och arbetade som återförsäljare på företag B.

Organisationsförändring
Respondenten  beskriver  att  förändringsprocessens  början  började  i  rykten.  Det  var  efter
årsbokslutet när de anställda kom tillbaka från julledigheten som de fick ta del av information
som inte var helt bekräftad. Ryktena framkallade orolighet och respondenten kände det som
att  det  kanske  inte  gick  så  bra  för  företaget.  Trots  att  VD:n  jobbade  i  samma  hus
kommunicerades ingenting för att bekräfta eller dementera ryktena.
Ryktenta ökade allt mer under januari och februari till att företaget skulle gå samman med ett
annat företag. Sedan kom informationen. Respondenten framförde dock att hen trodde att de
hellre vill sitta kvar på informationen men att det förmodligen var på grund av lagliga skäl
som det kommunicerades.

”Jag tror det finns ett lagstadgat krav som företag måste tillämpa om dom ska varsla. Det är
6 månader enligt fackliga krav. Det var det som fick företag att kommunicera just då, om jag
förstått det rätt.”

Sedan kom beskedet  att  företaget  skulle  bli  uppköpta  och att  det  inte  var  tal  om någon
sammanslagning  av  de  två  företagen,  och  anledningen  bakom  var  enligt  respondenten
negativa siffermässiga resultat.
Under processens gång kommunicerade ledningen steg för steg vad som skulle ske för att det
inte  skulle  uppstå  spekulationer  på  arbetsplatsen  och att  arbetet  skulle  kunna fortsätta  så
smidigt som möjligt. De fortsatte med vardagen och hade avstämningsmöten hela vägen fram
till att företaget till slut blev uppköpt.

Ledarskapsagerande
Respondenten beskriver chefen som den absolut bästa hen haft. Detta för att hen fick jobba
näst intill självständigt, eller frihet under ansvar som hen beskrev det.
Med  avstämningsmötena  kände  respondenten  att  företaget  behandlade  arbetarna  som
individer och inte siffror.
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”Man samlas en stund på morgonen och stämmer av inför veckan vad som ska komma. Ta
pulsen. I varje sånt här möte inför veckan så berördes det då om det hänt någonting eller om
det är något som behöver kommuniceras.”

Utöver det kommunicerade VD:n att de arbetare som kände oro, undrade något eller allmänt
bara behövde prata var det bara till att knacka på. Respondenten tog upp att bara genom att
säga det lättades ångesten en del, eftersom att det visade på öppenhet och medvetenhet enligt
hen.
Respondenten yrkar på att det faktum att hen fick förtroende av chefen var en nyckelfaktor
till  varför  chefen  var  så  bra,  och  att  eftersom  respondenten  även  fick  ha  viss
medbestämmande över sitt dagliga arbete skapade en trygghet.

”När  jag  hade  jobbet  så  var  det  fantastiskt,  det  var  otroligt.  Jag  fick  enormt  mycket
förtroende från min chef. I princip kom hon in på jobbet, hälsade oss glatt välkomna, sen
gick hon och gjorde sina arbetsuppgifter på sitt kontor och vi gjorde det vi skulle göra. Sen
när dagen var slut tackade hon för dagens arbete och gick.”

Respondenten  tog  upp  ett  exempel  på  en  person  som arbetade  där  och  som i  och  med
förändringen skulle få sin tjänst flyttad skulle få problem med att hämta sina barn. Ledningen
anpassade då hens schema, och att om hen behövde gå tidigare skulle ledningen kunna lösa
det.  De  visade  en  sorts  förståelse  för  människan  menar  respondenten.  Dock  fanns  det
utrymme för förbättring. Respondentens tjänst var helt digital och enligt hen kunde det skötas
från var som helst. Hen ville inte behöva flytta till ett annat kontor. Hen kände det lite som att
hens liv blev upprivet. I det stora hela förstår respondenten att ekonomiska mått alltid styr
den här typen av beslut, men att de saker som inte är omöjliga att

Måluppfyllelse
Beroende på befattning fick olika arbetare olika villkor. Respondenten berättar att hen fick
sin tjänst flyttad till en annan stad och andra fick gå hem med betalt under den kvarvarande
kontraktperioden.  Respondenten fortsätter  att  företag erbjöd ett  paket  som inkluderade att
företaget  stod  för  flyttkostnaderna  samt  boende  på  hotell  tills  det  att  hen  hittade  eget.
Företaget respondenten arbetade för rapporterade en förlust och blev uppköpta av en större
koncern. Butikerna stängdes inte men namnet byttes ut och respondenten fortsatte arbeta på
det nya företaget med samma tjänst som innan. Respondenten berättade att för att befästa
förändringen  och  locka  arbetarna  till  att  stanna  erbjöds  en  bonus  motsvarande  flera
månadslöner om arbetarna stannade kvar minst ett helt år.

Det nya företaget fick på så vis enligt respondenten all kunskap som det uppköpta företag
besatt utan att behöva lära upp nya arbetare från grunden.

”Idag så har dom tagit ut allt som dom vill ha från företaget, kunskapen med mobilerna och
så vidare. Dom har brandat om alla butikerna som jag nämnde tidigare. Majoriteten av alla
medarbetare är kvar, av de som jobbar i butik. Dom har också fått ny kunskap i det nya
företagets system, eftersom dom bytte ut det gamla systemet till deras egna.”

Respondenten avslutar  samtalet  med att  ur ett  organisatoriskt  perspektiv var förändringen
lyckad, men att på det gamla företaget sågs individen på ett tydligare sätt medan på det nya
såg de på siffror och prestationer.
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4.2 Fallstudien
Den förändring som studien avser är nedläggningen av två maskiner vid Stora Ensos bruk i 
Hylte under hösten 2012 och våren 2013. Beskedet om nedläggningen av den första 
maskinen nådde medierna i november där de berättar om stora nedskärningar i både Finland 
och Sverige, varav 140 personer på bruket i Hylte. Detta var en del av en större 
omstrukturering för företaget som vill satsa på andra marknader (SPCI, 2012). Svenska 
Dagbladet beskriver anledningen som en nödvändig nedskärning då behovet för 
tidningspapper har minskat kraftigt senaste åren, något som bekräftas av Sverigechef Mats 
Nordlander som menar att kapaciteten måste motsvara efterfrågan (TT, 2013).

4.2.1 Respondent 1 - IT-specialisten
IT-specialisten är 55 år gammal och arbetar som IT-specialist på företag C.

Förändringsprocessen
Respondenten berättar att det kom information från VD:n att det skulle ske en förändring och
att en fabrik och maskin skulle läggas ner. Det fanns hela tiden risk för det inom branschen
fortsätter  respondenten,  men  att  det  ändå  kom  som  en  chock.  Det  innebar  en  massiv
nedskärning av arbetare och väldigt många som skulle få gå hem. Respondenten hade en
särskild kompetens menar hen, och kände därför aldrig någon större oro för just sin egen
tjänst. Men hen kunde ändå utifrån märka att det syntes på alla att det var en chocksituation,
och  att  det  var  väldigt  många  hängande  nackar.  Det  tog  tid  innan  förändringen
implementerades och det var enligt respondenten att det var både bra och dåligt.

”Jag tror  det  var  bra  ta  tid  för  då  hinner  det  att  sätta  sig,  sen  kanske  det  dock  det  är
jättejobbigt för dom som var i riskzonen, t.ex som inte varit anställda jättelänge, som inte fick
besked på jättelänge hur det skulle bli. Det var dubbelriktat.”
Respondenten tar upp att det var många som sa upp sig och sökte andra tjänster direkt för att
slippa gå runt i ovisshet. Det syntes att folk var tysta och tyngda av allvaret, och det var en
svår tid. Respondenten fortsätter dock med att det med tiden blev bättre för alla visste vad
som  skulle  hända  och  det  hade  satt  sig.  Förändringen  var  ett  faktum  och  det  lättade
situationen. Det både sades upp arbetare samt roterades så att alla blev på verkade på ett eller
annat sätt. Först stängdes en fabrik, och ett par månader senare stängdes nästa. Förändringen
skedde  i  alla  avdelningar  och  på  nästan  alla  nivåer.  Både  folk  på  golvet  såväl  som
mellanchefer blev omplacerade, roterades eller fick gå hem. De som minst påverkades var det
som hade särskild kompetens, och som ingen annan kan från en annan avdelning bara kan gå
in och göra. Det gällde IT-personal, elektriker och vissa mekaniker.

Ledarskapsagerande
Respondenten tyckte att ledarskapsagerandet var bra medan det fanns andra som inte tyckte
det.  Anledningen var att  respondenten satt  i  en annan sits med sin kompetens och kunde
betrakta händelsen utifrån på ett objektivt sätt.

”Jag tycker att den var bra. Det fanns andra som inte tyckte det. Jag var ju i sitsen, där jag
inte kände någon oro vilket gjorde att jag kunde ta emot informationen på annat sätt.”

Enligt respondenten sköttes det också bra på så vis att flera anställda fick avgångsvederlag
eller förtidspension, andra fick erbjudande om att ta ett par månadslöner för att frivilligt säga
upp  sig.  Respondenten  beskrev  det  som  en  fantastisk  aktion.  Bland  de  arbetare  som
respondenten hade pratat med under förändringen tyckte alla det sköttes bra. Ledningen kom
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med klara besked och kommunikationen var tydlig så att  alla  förstod varför förändringen
skulle genomföras.
Eftersom att förändringen skedde på så många nivåer kunde respondenten inte utläsa något
särskilt ledarskapsagerande mer än att kommunikationen sköttes väldigt bra.

Respondenten tycker att ledningen kunde ha tagit beslutet med att lägga ner båda maskinerna
i en smäll istället för i två omgångar, men att i övrigt sköttes det väldigt bra. Hen menar att
det inte går att ha en form av kollektivt medbestämmande när det är något sånt här som ska
genomföras. Det blir automatiskt negativt och går inte att sköta kliniskt där alla får vara med
och bestämma. Det som tvunget behövde ske sköttes fantastiskt avslutar respondenten.

Uppsägningarna sköttes från ledningens del på ett regelrätt sätt och det gjordes i samarbete
med facklig förening som hade stödpersoner på plats. Respondenten berättar att:
”Här var ju människor hela tiden, och även tjänstamannasidan hade ju personer man kunde
gå och prata med om man då var påverkad, som hjälpte till, alltså verkligen hjälpte dom en
och en att antingen rent praktiskt skriva CV för att söka nya jobb.”

Måluppfyllelse
På frågan om hur målen uppfylldes beskrev respondenten det som:
”Ja, absolut. Vi lever ju fortfarande så målen uppfylldes ju även om folk fick avgå, och andra
fick nya roller.”

Målet och syftet med förändringen var enligt respondenten för att över huvud taget kunna
överleva som företag. Respondenten beskriver att efter förändringen var implementerad åkte
nackarna och mungiporna upp igen. När ovissheten och oron släppte märktes det markant
skillnad. Rent fysiskt var det färre personer som arbetade nu och respondenten tycker att det
råder  underbemanning  på  vissa  positioner.  Hen  hör  ständigt  bland  kompisar  på  andra
avdelningar att  saknas folk. Dock tror respondenten att  det har gjorts riskbedömningar på
varje avdelning för att se om det finns en risk att en avdelning inte klarar av det ena eller
andra.

När  båda  fabriker  hade  stängts  stod  det  tomma  fabriker  och  respondenten  berättade  att
företaget var proaktiva och gjorde om fabriken för att uppfylla en helt ny funktion. Med tanke
på  detta  märktes  det  att  företaget  hade  planerat  för  efterföljden  av  förändringen,  enligt
respondenten.

4.2.2 Respondent 2 - Laboratoriearbetaren
Laboratoriearbetaren är 56 år gammal och arbetar på ett laboratorium på företag C.

Förändringsprocessen
Respondenten fick först besked om att den äldsta fabriker skulle läggas ner vilken enligt hen
var lite väntat.  Då kom stämningen om vilka som skulle få gå och en viss oro tog plats.
Respondenten tyckte att var tråkigt men ännu inte så jobbigt. Dock var den här processen inte
ens färdig innan de fick besked om att nästa maskin också skulle läggas ner. Vid det här laget
hade inte ens första omgången nedskärningar blivit klar berättar respondenten. Då slog det
värre.
”Jag kände att nu är det slut. Då gick dom ner till halva produktionen nästan. Och ett litet
brukssamhälle som lever just på denna industrin, här finns ju inte så mycket mer jobb här
just. Så man insåg ju att det skulle slå väldigt väldigt hårt på samhället.”
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Respondenten tror dock inte någon var förberedd på att nästa maskin också skulle läggas ner 
utan beskrev det som:
”Sen så tror jag dock att den andra smällen tog alla på sängkanten också. Så då var det nog 
kaos överallt i alla led.”

På respondentens avdelning fick många roteras och omplaceras så att vissa fick inte ha kvar 
de arbetsuppgifter de haft innan. Vissa fick gå från dagtid till skiftarbete som till exempel. 
Ledningen var enligt respondenten tydliga med att antingen gör man det man blivit tillsagd 
eller så får man gå.

Ledarskapsagerande
Respondenten upplevde ledarskapsagerandet som lite stängt och att det inte fanns utrymme
för feedback. Förändringen bara genomfördes. Det agerande respondenten tyckte var bra var
att de var väldigt snabba med att hitta en ersättningsproduktion efter de hade en överkapacitet
på material, och att det stod stora lokaler tomma.

”Det var ju bra, dom kom ju med nya idéer och nya tankar. Men det skulle ju till att mycket
nya pengar skulle satsas, så innan det kändes det bara ”dom kommer riva hela alltet”.”

Respondenten  berättar  att  det  kom nya förslag gällande  nya arbetstider  och att  hen hade
frågat  om  det  skulle  ske  någon  omröstning  gällande  förslagen  men  hade  inte  fått  svar.
Arbetarna hade inget område för utlopp utan hen berättar att det var mest i fikarummet de
pratade  med  varandra.  Där  jobbade  en  kvinna  med  högre  befattning  men  respondenten
berättade att hon hade tystnadsplikt.

”Här jobbade en kvinna just då som var väldigt  engagerad i företaget,  men hon hade ju
tystnadsplikt  så  hon  kunde  ju  inte  säga så  mycket,  och  det  gjorde  hon  inte  heller. Hon
avslöjade inte hur många som skulle få gå och från vilka avdelningar utan hon höll hårt på
sekretessen. Så det var väldigt bra av henne på så sätt.”

Dock tyckte respondenten att införandet av det nya schemat skulle komma väldigt plötsligt
och  att  det  kändes  dåligt  planerat.  Det  kändes  väldigt  snabbt  att  göra  en  så  drastisk
förändring. Respondentens arbetsuppgifter gick blev tvådelad efter förändringen där hälften
av tiden nu gick åt upplärning av nyanställda. Arbetsklimatet beskrevs som väldigt tufft vilket
ledde till att fler sa upp sig som i sin tur ledde till att fler nya anställdes och behövde läras
upp.  Respondenten  kände  inte  att  ledningen  tog  hänsyn  till  att  arbetsbördan  hade  blivit
betydligt större.

”Det stöd vi fick höra var i princip ”Åh vad duktiga ni är”. Sen fick vi ett visst tillägg för att
vi lärde upp... men det var fikapengar... någon hundralapp...”

Respondenten sa att hen hellre hade sett att de lyssnat mer till vad folk kände istället för att
vara så strikta. Enligt respondenten fick vissa överdrivet höga krav på sig, nästan så att det
kändes som att ledningen ville att de skulle misslyckas och att det kändes som mobbning.
”Alltså att dom fick uppgifter som var mer än vad tjänstemännen hade koll på. Man kände
lite att dom inte ville ha den personen kvar här. Det kändes som att dom gjorde det för att
dom skulle misslyckas. Jag skulle kalla det för mobbing på hög nivå.”
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Måluppfyllelse
Vid frågan om varför förändringen genomfördes svarade respondenten att det förmodligen
både handlade om effektivisering och kostnadsbesparing. Men att effektiviseringen kändes
som att det räknade precis på pricken.

”Vi gick ju från att  vara så många till  så få. Det kändes som att  dom räknade exakt  på
personal. Om alla gav 100% hela tiden. Men så är ju inte verkligheten. Du är kanske på
semester, vabbar, sjuk, på kurser.”

Sedan för att föranka förändringen berättar respondenten att det gjordes klart att antingen föll
man i led och gjorde det man blev tillsagd eller så var det bara till att gå. Respondenten hade
arbetat där länge och kände sig inte osäker på sin plats men hade flera arbetskamrater som
mådde dåligt. Flera valde att säga upp sig i förtid för att söka nya tjänster. Däremot på samma
avdelning som respondenten fanns det en del som besatt specialkompetens som inte gick att
göra sig av med så de fick stanna trots att de jobbat en kortare period än andra.

Dock  med  tiden  satte  sig  förändringen  till  slut.  De  var  färre  anställda  nu  berättar
respondenten, men att nu ett par år efter processens början har det satt sig.
”Det ser ganska ljust ut för tillfället. Det har kommit igång något annat här.”

4.2.3 Respondent 3 - Elektrikern
Elektriken är 58 år gammal och arbetar som elektriker på företag C.

Förändringsprocessen
Respondenten beskriver förändringsprocessens början med att arbetarna först fick beskedet
att  en maskin  skulle  läggas  ner  på  grund av vikande siffror. Detta  för  att  efterfrågan på
produkten minskade och maskinen var gammal. Då skapades, enligt respondenten, en känsla
av osäkerhet över vad som skulle hända härnäst. Sedan kom nästa besked att det skulle skäras
ner på personal och att andra skulle bli omplacerade. Sedan gick det ett par månader och då
kom beskedet att nästa maskin skulle läggas ner.

”Det gick det då bara, kan ha varit en 4-5 månader till sen kom att pappersmaskin 2 den ska
också läggas ner, det var ju smällen, då blev det ju lite dålig stämning.”

Respondenten  berättar  att  läget  blev  jättedåligt  och  det  uppstod  en  krissituation.
Arbetsstyrkan skulle halveras vilket innebar att precis alla blev drabbade. Arbetsplatsen som
respondenten arbetar på hade en låg personalomsättning så de som skulle gå var arbetare som
arbetat där i tiotals år. Sedan fortsätter respondenten med att medelåldern bland de som blev
var väldigt hög och det skulle innebära att det inte skulle komma in några nya idéer.

”I och med att det är en så tight organisation och inte finns några pengar för att anställa, det
kommer ju inte in nåt nytt språk så att säga va.”

Slutligen lyfter respondenten fram att sådant här är ohejdbart. Det är en naturlig del av arbetet
och det ingår i utvecklingen av samhället. Allt från digitalisering till automatisering.

”Det är nog bara en naturlig del i jobbet att det är styrsystem och sånt som tar över och det
ingår ju i utvecklingen så att säga. Packrobotar som packar och kör, så kanske det har fått
gå en gubbe till på varje skift där så, en robot som tar över och sköter de uppgifterna då.”
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Ledarskapsagerande
Respondenten  förklarar  att  både  inför  och  under  förändringsprocessen  kom  det  löpande
information.  De  förklarade  grundligt  vad  som  skulle  hända  och  hade  flera  möten.
Respondenten berättade att de hade frukostmöten varje dag där de fick ny information om det
fanns någon, och utrymme för tankar och feedback om det behövdes.

När förändringen började genomföras berättade respondenten att väldigt många blev varslade
men att ledningen såg till att ha stödåtgärder för att underlätta för de som behövde gå. De såg
till att ge folk stöd till att få nya jobb, de erbjöd avgångsvederlag från allt mellan 6 månader
till 18 månader beroende på hur länge de hade arbetat där. Det ledde enligt respondenten till
att flera tog erbjudandet och med stödet kunde börja om på en ny linje.

”Det är ju många som har ställt om och börjat på en helt ny linje så att säga, och sen blev
dem jättenöjda också. De tyckte de hade jättebra här och trivdes jättebra, och så började de
på nåt nytt och så fick de en ’aha-upplevelse’ att detta var bra, och varför hade de inte gjort
detta tidigare.”

Både  kommunikationen  och  stödåtgärder  sköttes  enligt  respondent  väldigt  bra.  De  tog
verkligen hand om de som blev negativt drabbade. För de som var kvar berättar respondenten
att  ledningen  tillsatte  resurser  till  det  som  skulle  vara,  och  gjorde  riskanalyser  inför
förändringsprocessen för att se vad som skulle ske vid olika utfall.

Respondenten jämför hur förändringsprocessen skötts här med en tidigare erfarenhet.  Där
hade respondentens arbetsplats brunnit ner, och de blev kallade till ett möte där de fick reda
på företaget skulle lägga ner. Sen pratades det inte mer om det och alla anställda fick gå hem.

Måluppfyllelse
Företagets mål var enligt respondenten att klara av de finansiella problem som uppstod när
efterfrågan på produkten minskade. Trots den oro de kände och den osäkerheten som rådde,
berättar respondenten att de som arbetade kvar arbetade desto hårdare.

”Det mest konstiga när detta höll på och var precis färdigt, då hade vi produktionsrekord på
pappersmaskin 3 vet du. Jag vet det var nån chef i Finland som sa ”hur är detta möjligt?”

Respondenten berättar att det blev tvärtom och beskriver det som att de knöt nävarna i fickan
och tänkte att nu ska de bevisa för ledningen vilka de är. Utöver produktionsrekordet berättar
respondenten att ledningen tog fram alternativa lösningar för de lokaler som nu stod tomma i
och med nedläggningen av maskinerna.

”Det var någon innovationsavdelning där som tog fram nya alternativ. Vi har ju en stor
fabrik, tomma lokaler, bra logistik med järnväg och bil, och vatten och el finns här och nu
har vi byggt en ny fabrik för 120 miljoner som gör komposit.”

Respondenten beskriver det som en approach med mer miljötänk för att kompositen består av
hälften trä istället för att det bara skulle bestå av plast. Utöver det berättar respondenten att
det har börjat jobba en del yngre nyutbildade på arbetsplatsen och att det eventuellt kan föra
med  sig  nya  idéer.  Företaget  hade  även  satt  upp  posters  med  motiverande  citat  på
arbetsplatsen för att försöka inpränta en form av vinnarkultur hos arbetarna. Slutligen hade
företaget gjort två uppföljningar för att se hur förändringen består, och om deras riskanalyser
hade varit korrekt bedömda.
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4.2.4 Respondent 4 - Processoperatören
Processoperatören är 49 år gammal och jobbar som processoperatör på företag C.

Förändringsprocessen
Enligt respondenten hade företaget alltid varit i ständig förändring och en dag kom 
informationen om att ett flertal maskiner, en returfabrik och ett sliperi skulle läggas ner 
Förändring kom i omgångar och det tog tid innan det sattes igång.

”Ja, just själva nedläggningen, där var ju pang på. Och sen så var det väl en startsträcka
innan  all  ruljangs,  och  det  var  ju  inte  nån  som  fick  gå  där  och  då,  utan  det  blev  ju
förhandlingar med fack och sånt där.”

Respondenten berättar att hen fick ett telefonsamtal under sin ledighet från personalledaren
om att det skulle ske en förändring och större nedskärningar på företaget. En del av de andra
som var lediga hade inte fått någon information alls utan fått reda på att förändringen skulle
ske  av  reportrar  som  stod  utanför  grindarna  till  företaget.  Respondenten  beskriver
förändringarna som ”pang på” utan någon större förvarning.
Respondenten berättar om vissa som arbetat där 25 år och som var iväg och firade just 25 år
på företaget med en resa, kom tillbaka och fick dagen efter resan reda på att de var uppsagda.
Respondenten berättar att stämningen var väldigt negativ. En del såg det som ett tillfälle att
söka annat.

Ledarskapsagerande
Det ledningen gjorde allra bäst enligt respondenten var deras stöd för de som blev uppsagda. 
Respondenten berättar att trots att de halverade bemanningen var det knappt en handfull, så 
som respondenten förstått det, som gick till arbetslöshet. De gjorde allt från att hjälpa folk att 
skriva CV, till att ge bra referenser eller helt enkelt erbjuda avgångsvederlag.

”Hade man nåt på gång kanske och tre års lön liksom. Att då gå direkt till  arbete på nåt
annat ställe så har man dubbel lön i tre år. En del tog ju det som semester liksom på tre år.
Du fick ju, jag tror inte dem fick allting på en gång utan det kom ut efter hand liksom.”

Respondenten nämner även att hen och andra som jobbade skift fick veta att det skulle bli
ändring  eftersom lagen säger  att  det  måste  gå 11 timmar  mellan  varje  arbetspass.  Enligt
respondenterna är det flera som har annat vid sidan om skiftarbetet.

” Vi jobbar ju intensivt när vi väl jobbar, jobbar ju förmiddag och sen ledig eftermiddag och
sen jobbar natten och sedan jobba eftermiddagen. Så vi gör ju 24 timmar på 2 dygn. Sen så
är du ledig två hela dagar. Så gör du tre-fyra såna omgångar sen är du ledig tre dagar, så en
runda sen är du ledig fyra, och sen 2 så är vi lediga sex dagar. Väldigt många är ju.. det finns
ju dem som har annat vid sidan av liksom. Så liksom eftersom man är långledig och sådär,
det är ju största anledningen för dem flesta som jobbar skift liksom att det är lediga dagar.”

Respondenten berättar att det istället har tagits fram nya förslag i samband med facket men
att möjligheten till medbestämmande inte är stor. Respondenten tycker att det bästa hade varit
om de kunde tagit det lugnt så att alla hann diskutera och ge sin syn på det. Respondenten
nämner slutligen att känslan hen får är att det är bara att rätta sig efter instruktionerna eller
möta konsekvenserna.
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”Det är ju såhär de säger att vi ska jobba. Det är känns väl lite ungefär som att säga ’passar
det inte så…’ tycker jag.”

Måluppfyllelse
Anledningen  till  förändringen  var  för  att  konsumtionen  på  produkten  var  lägre  än
konsumtionen.  Enligt  respondenten stod det  mellan  att  lägga ner hela  verksamheten  eller
stänga av vissa maskiner.

”Så det var väl en liten överlevnad, att kunna ha kvar lite.”

Respondenten nämner att efter förändringen hade de avstämning varje morgon för att se över
produktionen och dylikt. Hen berättar om en anslagstavla på golvet med dagens agenda som
gås igenom varje dag, och längst ner på anslagstavlan står det ’saker som gör mig galen’,
vilket  enligt  respondenten är ett  tillfälle  där var och en kan ta  upp bekymmer och andra
tankar, och får feedback på det.
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5. Analys
I det här kapitlet har vi delat in analysen i tre olika delar för att koppla samman empirin med
de framtagna teorierna. Vidare jämförs respondenternas svar med varandra samtidigt som
de kopplas till teorin. Inledningsvis beskrivs varje del för sig för att sedan avsluta med en
sammanfattning av analysen.

5.1 Förändringsprocess
Samtliga respondenter beskriver förändringsprocessens början i enlighet med det första steget
i Kotters 8 steg för förändring, det vill säga att befästa en känsla av angelägenhet. Företaget
behöver kommunicera behovet av förändringen tydligt och inte bara visa upp dåliga siffror
(Kotter, 1996). Enligt samtliga respondenter kallade chefer i olika led till möte och förklarade
att en förändring skulle genomföras, samt beskrev hur och varför.

Gällande  förändringsprocessen  beskriver  respondenterna  kommunikationen  som rak,  men
respondenterna  svarade  olika  i  hur  ledningen  förmedlade  sin  vision.
Kassa/kundtjänstarbetaren och Återförsäljaren beskriver det i stil med ledningen kallade till
möte och förklarade att en förändring skulle ske för att arbetet behövde effektiviseras. Detta
kan kopplas till en av Golemans 6 ledarstilar, nämligen  den trendsättande ledaren som vill
arbetet ska göras bättre och snabbare, och som också kan leda till att arbetarna känner sig för
hårt  pressade  (Goleman,  2000).  Det  stämmer  överens  med  Kassa/kundtjänstarbetarens
upplevelse från ledningen när arbetsbördan blev för stor.
Laboratoriearbetaren  och  Processoperatören  beskriver  ledningen  i  enlighet  med  den
befallande ledaren, där ledaren förväntar sig att order ska följas och att om det inte gör det
använder ledaren hot (Goleman, 2000). Detta eftersom båda berättade att de upplevde subtila
hot.
Återförsäljaren beskriver även ett annat beteende från en annan chef. Återförsäljaren berättar
att  chefen var  den bästa  hen haft  och att  hen fick arbeta  under  nästan total  frihet.  Detta
agerande kan kopplas till  den affiliativa ledaren som värderar människor och deras känslor.
De lägger vikt vid att arbetarteamet är i harmoni.

Samtliga respondenter beskriver förändringsprocessen i enlighet med Kotters tredje steg för
förändring, att utveckla en tydlig vision. De beskriver att under förändringsprocessens när det
blev tydligare vad som skulle ske började fler arbetare få förståelse för sina egna delar och
arbeta  för  förändringen.  Samtliga  respondenter  beskrev  kommunikationen  från  ledningen
som  rak  och  tydlig  men  vid  själva  kommunikationen  av  visionen  beskriver
Kassa/kundtjänstarbetaren och Återförsäljaren det enligt det fjärde steget i Kotters steg av
förändringsprocess. Det handlar om att ofta förmedla visionen till arbetarna (Kotter, 1996).
Kassa/kundtjänstarbetaren  berättade  att  under  förändringsprocessens  gång kommunicerade
ledningen hela tiden steg för steg vad som skulle ske, för att det skulle ske så smidigt som
möjligt. Ledningen fullföljde detta med avstämningsmöten under processens gång.
Elektriken beskriver att de hade frukostmöten på hens avdelning där de fick tillgå löpande
information  samt fick  tillfälle  att  yttra  sina tankar. Enligt  Kotters  fjärde  steg handlar  det
mycket om att lyssna på medarbetarnas tankar och bekymmer (Kotter, 1996).

Samtliga  respondenter  berättade  enhetligt  att  ledningen såg till  att  säkra att  förändringen
genomfördes genom att varsla personal samt omplacera och rotera personal som var kvar.
Detta kan kopplas till Kotters femte steg som handlar om att rensa bort potentiella hinder
eller processer som eventuellt kan vara i vägen för förändringen (Kotter, 1996).
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Processaroperatören berättade  att  ledningen gav intrycket  av att  antingen skulle  arbetarna
falla i led och följa order eller möta konsekvenserna.

Elektrikern  berättade  om trots  nedskärning av personal  under  förändringsprocessens  gång
slog de produktionsrekord i den fabrik som var kvar. Enligt Elektrikern chockades delar av
ledningen som inte trodde det skulle vara möjligt. Genom att slå produktionsrekord kan det
här kopplas till det sjätte steget i Kotters förändringsprocess, som beskriver att det inte finns
många saker som motiverar lika mycket som att uppnå mål och framgång. Det ger arbetarna
en känsla av att ha åstadkommit något (Kotter, 1996).

5.2 Ledarskapsagerande
Återförsäljaren, Laboratoriearbetaren och Processoperatören beskriver att de upplever ledaren
agerande på ett sätt som gör att de inte vågar yttra sig eller komma med negativa tankar.
Detta kan kopplas till studien av Milliken et al från 2003, där studien tar upp fenomenet att
arbetare sällan vill ta upp något negativt då de är rädda för att bli sedda som icke-lagspelare.
Återförsäljaren berättar om ett tillfälle där hen upplevde att arbetsbördan var för tung och
behövde hjälp med avlastning. Återförsäljaren fortsätter med att konsekvensen av att hen tog
upp det här resulterade i att när hens kontrakt löpte ut blev det inte förnyat. Återförsäljaren
kände i efterhand att hen istället borde ha varit tyst. Enligt Milliken et al (2003) grundar sig
det beteendet i en rädsla för att hamna i osämja med sina överordnade (Milliken et al, 2003).
Laboratoriearbetaren beskrev en situation på företaget där hen kände att ledningen näst intill
mobbade vissa anställda. De fick enligt respondenten för höga krav på sig och att det kändes
som att ledningen ville att de skulle misslyckas. Laboratoriearbetaren yttrade sig dock inte
om detta vilket återigen kan kopplas till studien av Milliken et al (2003), där den anställda
inte vågar ta upp saker som kan uppfattas som negativa. Processoperatören nämner att det
ibland kändes från ledningen som att ”passar det inte så…” vilket ytterligare kan kopplas till
Milliken  et  al  (2003)  att  arbetare  väger  konsekvenserna  av  att  yttra  sig  med  eventuella
fördelar.

IT-specialisten och Elektrikern beskriver att trots att förändringsprocessen hade satts igång
och  att  det  skedde  stora  nedskärningar  av  personal  kände  de  sig  aldrig  osäkra  på
arbetsplatsen. Båda respondenter förklarar att de såg andra påverkas negativt av förändringen
men att det själva inte delade känslan. För båda respondenter uppfylls de tre första stegen i
Maslows behovstrappa. Båda förklarar att facket var involverat från förändringsprocessens
början  för  att  se  till  att  det  sköttes  korrekt  och erbjuda stöd i  de  fall  det  behövdes.  Det
uppfyller  det första  och andra steget eftersom facket  förhandlar och ser till  att  arbetarnas
grundbehov blir uppfyllda, som rast, löner och arbetstider (McLeod, 2007; Aroseus, 2016).
Det andra steget uppfylls också av facket, på så vis att det andra steget handlar om arbetarnas
behov av säkerhet och facket ser till att arbetarna inte far illa varken fysiskt eller psykiskt.
Det tredje steget i Maslows behovstrappa handlar om att som människa känna sig inkluderad
av andra,  att  ha en känsla av tillhörighet  (McLeod,  2007;  Aroseus,  2016).  IT-specialisten
berättar att hen satt på en kompetens som gjorde att hen inte kände att det fanns en risk för att
bli exkluderad. Laboratoriearbetaren berättar att efter att förändringsprocessen varit igång ett
tag kände hen och de arbetare som var kvar att de skulle kämpa desto hårdare för att visa
ledningen hur bra de jobbar. Det kan kopplas till det tredje steget i Maslows behovstrappa
eftersom det skapade en känsla  av samhörighet  där arbetarna gick ihop till  ett  för att  ge
ledningen ett styrkebesked. Det IT-specialisten berättar träffar även in på det fjärde steget i
Maslows behovstrappa, som handlar om att tillfredsställa sitt ego (McLeod, 2007; Aroseus,
2016). IT-specialisten beskriver att hens plats på företag var så pass säkert att hen inte
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behövde känna någon oro. Det är i enlighet med det fjärde steget i Maslows behovstrappa för
att IT-specialisten känner en stolthet över sin kompetens och prestation.

5.3 Måluppfyllelse
Kassa/kundtjänstarbetaren berättar att som helhet kändes förändringen positiv. Enligt hen fick
de en lugnare arbetsmiljö som i sin tur ledde till mer effektivt arbete, som i sin tur ledde till
att kunder fick bättre hjälp med sina ärenden. Det kan kopplas till det fjärde steget i Maslows
behovstrappa eftersom hen kände att de åstadkom något positivt på arbetsplatsen, mer än de
gjorde innan.

Elektrikern nämner att en del av den personal som blev uppsagd fick en helt ny insyn i deras
framtid. Elektrikern berättar att de kände att detta var något de borde ha gjort tidigare för nu
fick de möjlighet att söka vidare till någon de egentligen velat göra hela tiden, och kanske
äntligen  nå  dit  de  hela  tiden  velat  nå.  Detta  kan  kopplas  till  det  sista  steget  i  Maslows
behovstrappa som handlar om självförverkligande och bli den bästa versionen av sig själva de
kan bli (McLeod, 2007; Aroseus, 2016).

IT-specialisten och Elektrikern beskriver ledningens beteende mot slutet  av förändringen i
enlighet med steg sju i Kotters förändringsprocess. I det steget, efter framgång, gäller det att
bygga vidare på det och ständigt leta efter förbättring (Kotter, 1996). IT-specialisten berättar
att när lokaler stod tomma efter nedläggningen av vissa maskiner, gjordes lokalerna om för att
fylla  en ny funktion.  Enligt  respondenten  märktes  det  tydligt  att  ledningen hade  planerat
efterföljden av förändringen. Elektrikern är inne på samma spår och nämner att ledningen
gjort ett par uppföljningar för att se efter om riskbedömningarna stämde och om det gjordes
bra, och det finns utrymme för att göra det bättre.

Återförsäljaren berättar att på hens företag var ledningen måna om att se till att förändringen
skulle förbli och erbjöd därför en bonus för de arbetare som stannade kvar i minst ett år. Det
kan kopplas till det åttonde, och sista, steget i Kotters förändringsprocess som dels handlar
om att för att förändringen ska bestå måste det integreras i företaget och bli en del av kulturen
(Kotter, 1996). Genom att ledningen erbjuder en bonus för att ha kvar arbetarna kan visa på
att ledningen ser arbetarna som en del av företagets kultur och att om de stannar, stannar även
kulturen. Elektrikern tar upp att efter förändringen sattes uppmuntrande posters upp för att se
till  att  motivationen  inte  försvann  hos  arbetarna.  De  hade  som  tidigare  nämnt  slagit
produktionsrekord och för att se till att detta inte bara var en tillfällighet, försökte företaget
förankra förändringen och se till att den bestod och blev en del av företagskulturen.

5.4 Sammanfattning
Det  genomgående  temat  bland  respondenterna  är  att  upplevelsen  av  början  på
förändringsprocessen  var  identisk  för  alla  och  samtliga  av  Kotters  åtta  steg  (1996)  blev
uppfyllt i olika led av olika respondenter. Det mest gemensamma var hur kommunikationen
sköttes  av  ledningen  som beskrevs  som  rak  och  tydlig  av  samtliga  respondenter.  Bland
Golemans ledarstilar (2000) passade den befallande ledaren in på beskrivningen av ledningen
av de flesta  respondenter. Det skiljde sig lite  då vissas beskrivningar  stämde in på andra
ledarstilar men den mest återkommande var den befallande ledaren. Det som syns till minst,
eller  knappt syns till  alls,  är  de relationsbaserade ledarstilarna bland Golemans ledarstilar
(2000). Även i Maslows behovstrappa (McLeod, 2007; Aroseus, 2016) stämde de två första
stegen in på samtliga respondenters svar. Därefter skiljde det sig där enbart  en nådde det
fjärde steget, och vissa enbart fick en ny chans och möjlighet till att nå det femte steget. Vad
gäller studien av Milliken et al (2003) skiljde det sig åt bland respondenternas svar. Hälften
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av respondenterna uttryckte på ett eller annat sätt en motvillighet till att ta upp något negativt 
inför ledningen, medan de andra inte rörde vid ämnet.
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6. Diskussion
I det här kapitlet kommer arbetet och resultatet i sin helhet diskuteras, innan en eventuell
slutsats dras. Vidare kommer kapitlet ta upp potentiella områden som hade varit av intresse
för framtida forskning.

6.1 Resultatdiskussion

I  denna  uppsats  har  ledarskapsagerande  vid  en  förändringsprocess  undersökts  ur  ett
medarbetarperspektiv. Detta  för att  få en djupare förståelse för vilka ledarskapsstilar  som
användes under förändringsprocessen. Med hjälp av den framtagna empirin och teorin har
syfte och frågeställning sökt besvaras. Syftet med den här studien var att identifiera vilket
agerande  ledningen  hade  under  en  förändringsprocess,  och  hur  det  sågs  från  ett
medarbetarperspektiv. 

Ett av antagandena på förhand var att den coachande ledarstilen skulle vara den ledarstil som
skulle vara mest framträdande och omtyckta bland respondenterna, och identifieras som den
ledarstil som ledde till att målet med organisationsförändringen uppnåddes. Resultatet i denna
studie har visat på att det inte har funnits ett specifikt gemensamt drag hos ledarskapet i hur
de agerade från förändringsprocessens början till efter att det hade genomförts, och hur väl de
uppfyllt uppsatta mål. Istället visar resultaten att ledarskapsagerandet varierade men att syfte
och mål med förändringen ändå nåddes.

Det resultat som visades i analysen påvisar några gemensamma drag som var betydelsefulla
för  att  organisationsförändringen  skulle  anses  lyckad,  bland  annat  motivation,
kommunikation  och  delaktighet.  Resultatet  visade  även  att  många  stadier  av
förändringsprocessen,  och  ledarskapsstilar,  kan  liknas  vid  de  teorier  som  presenterats  i
studien. Detta gällde både för de som upplevde att de hade en säker anställning på grund av
specialistkompetens, samt de som upplevde att de hade en osäker anställning, där de hade
samma känslor och uppfattningar om vad som pågick på företaget och hur det påverkade
arbetsmiljön.

Trots  att  flera  av  respondenterna  upplevde  en  oro  och  missnöjdhet  när  beskedet  om
förändring kom ser de tillbaka på det som att det var en nödvändighet och att det ledde till
något bättre, antingen för att de gick vidare till något annan sysselsättning, för säkerställandet
av företagets fortsatta levnad eller för att det öppnade upp för nya möjligheter. Därför kan de
organisationsförändringar som studerats genom respondenterna anses lyckade och medföra
trovärdigt material till studien. Samtliga respondenter uttryckte även att informationen som
gavs ut hade kunnat vara mer omfattande. Ofta fick de i första skedet inte reda på mycket mer
än att det skulle bli en förändring och det tog tid innan det kom ut mer, trots att upplevelsen i
flera fall var att ledningen hade mer uppgifter om vad som skulle hända. Således påvisas det
att delgivande av information är ett ledarskapsagerande som anses viktigt av medarbetarna att
ledaren följer.

Det finns alltså många drag i de studerade fallen som är föredömliga när det kommer till hur
en organisationsförändring ska bedrivas, framförallt när det kommer till kommunikation. Att
ge ut information tidigt och efter det löpande om pågående processer är något medarbetarna
anser  viktigt  och  som bidrar  till  en  lyckad  organisationsförändring.  När  det  kommer  till
delaktigheten  var  den  varierande,  men  mönster  som fanns  var  att  på  företagen  där  mer
möjlighet till delaktighet fanns var även medarbetarna mer positivt inställda till processen,
något som ledningen bör ta med sig till framtida förändringar.
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I de fallen ledningen gav ultimatum för att medarbetaren skulle få vara kvar på arbetsplatsen
var även då motivationen från medarbetarna blev som lägst. Den ständiga oron om att behöva
anpassa sig för att få vara kvar gjorde istället att produktiviteten hos medarbetaren då sjönk.
De ledare som kan anses föredömliga av de studerade fallen är när ledningen gjorde mycket
för att säkra medarbetarens fortsatta möjlighet till anställning, antingen vid samma arbetsplats
eller hjälp vid sökandet av ny. IT-specialisten, Elektrikern och Processoperatören förklarar
flera  bra  ageranden  som fler  organisationer  bör  ta  efter,  till  exempel  hjälp  med  CV och
avgångsvederlag, för att medarbetarna ska uppleva en positiv känsla från förändringen.

Vi anser  att  den  här  studien  kan  tillföra  värdefull  information  för  förståelsen  av  hur  en
förändringsprocess genomförs bäst ur ett medarbetarperspektiv. Respondenternas svar ger en
ökad förståelse över hur ledarskapets agerande betraktas och vilken typ av ledarstil som ger
bäst  resultat.  Ett  företag  kan genomföra  en  lyckad  organisationsförändring  men  de  hade
kanske kunnat uppnå betydligt högre mål och resultat. Respondent Kassa/kundtjänstarbetaren
och Återförsäljaren beskriver att förändringsprocessen genomfördes och målen nåddes, men
respondent  Elektrikern  beskriver  att  förändringen  medförde  produktionsrekord.  Samtidigt
beskrev respondent Elektrikern ledarskapsagerandet som väldigt bra, och utifrån det anser vi
att företag med hjälp av vår studie kan få en större insyn i hur väl en förändringsprocess
faktiskt kan genomföras, istället för att fokusera på att bara genomföra den.

6.2 Kunskapsbidrag

Ett viktigt bidrag som studien tillför är att en förändringsprocess inte nödvändigtvis behöver
följa  ett  specifikt  angreppssätt.  Genom  studien  var  alla  delar  av  Kotters  åtta  steg  för
förändring aktuella, dock i olika skeden och inget företag följde alla åtta steg. Det bekräftar
studien  av  Appelbaum,  Habashy,  Malo  &  Shafiq  (2012),  att  Kotters  åtta  steg  är  att
rekommendera  som  manual  för  förändring  trots  att  den  inte  behöver  följas  maniskt
(Appelbaum et al, 2012).

Ett  annat  viktigt  bidrag  studien  tillför  till  forskningen  är  medarbetarperspektivet.  Som
nämndes  tidigare  i  studien  är  detta  perspektiv  inte  alls  lika  studerat  jämfört  med
ledarperspektivet. Då det på de flesta arbetsplatser finns fler medarbetare som svarar till en
chef än vad det är som har personalansvar över andra är det av stor vikt att belysa detta
område. Vårt bidrag ämnar att ge en inblick i hur ledare bör ta hänsyn till perspektivet från
medarbetarna när de genomför en förändringsprocess, med tanke på att två tredjedelar av de
misslyckas (Alvesson & Sveningsson, 2014).

Genom studien har förhoppningen varit att pålysa vilket ledarskapsbeteende chefen hade vid
en organisationsförändring, vilket även kommit fram genom de djupgående intervjuer som
utförts.  Då  studien  fokuserat  på  de  drag  som  anses  positiva  och  ger  upplevelsen  från
medarbetarna att förändringen var positiv är studien relevant för ledare och chefer på alla
nivåer  som  är  intresserade  av  att  få  en  inblick  i  hur  de  bör  agera  för  genom  en
organisationsförändring i framtiden. Studien visar att i de företag där respondenterna beskrev
sitt  välmående  som  bäst  också  var  de  företag  som  upplevde  störst  delaktighet  av
medarbetarna.
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6.3 Studiens begränsningar

Studiens upplägg tog inte hänsyn till, och planerades därför inte för, att studera faktorer som
berör olika könsroller på arbetsplatsen. En av respondenterna tillhörde ett annat kön än de
resterande och hens svar gav en känsla av att vi borde ha försökt fördela könen jämnt för att
se om det fanns någon skillnad i deras svar. Just nu misstänker vi att det finns en skillnad då
hens svar var mer känslomässigt inriktade. Det har gjort att empirin just nu till största del
bara ses ur en könsroll och analysen har därför analyserat deras synsätt i större grad. Utöver
det har samtliga företag varit privat sektor och vår studie svarar därför inte på om det råder en
skillnad mellan den offentliga och privata sektorn gällande hur ledarskapet agerar.

6.4 Förslag till framtida forskning

Förslag till framtida forskning kan vara att gå in mer på djupet inom medarbetar-perspektivet.
Då vår studie inte tog hänsyn till könsroller på en arbetsplats, kan ett intressant område att
forska inom vara hur olika kön upplever ledarskapets agerande. Det vore intressant att göra
en större och mer omfattande kvalitativ studie och jämföra mellan offentlig såväl som privat
verksamhet för att se och jämföra eventuella skillnader.
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Bilagor

Intervjuguide
BAKGRUNDSFRÅGOR:
Ålder:
Kön:
Utbildning:
Befattning:
År på företaget:
Beskriv dina arbetsuppgifter:
Kan du berätta om dina tidigare erfarenheter av organisationsförändringar:

Organisationsförändring
Beskriv händelseförloppet från förändringsprocessens början till idag
Möjliga följdfrågor: kritiska delar, eventuella konflikter och feedback

Beskriv om situationen när ni fick information om att organisationsförändringen skulle 
genomföras.
Möjliga följdfrågor: om syftet, målet, hur det uppfattades och engagemang.

Beskriv de möjligheter till medbestämmande som fanns under processens 
gång. Möjliga följdfrågor: om det varierade i olika situationer,

Beskriv din roll under förändringsprocessen.
Möjliga följdfrågor: vad de bidrog med, egna initiativ, förtroende och ansvar.

Ledarskapsbeteende
Beskriv de resurser, tid och stöd ni fick för att genomföra förändringen.
Möjliga följdfrågor: vad som hände om de inte fick det

Beskriv chefen/ledaren under organisationsförändringen.
Möjliga följdfrågor: var de delaktiga och på vilket sätt, vilken relation hade ni till 
chefen/ledaren sedan innan, hur var ledarens agerande/beteende

Beskriv det agerande/beteende ni hade velat se vid förändringsprocessen.
Möjliga följdfrågor: Hur det skilde sig från det upplevda beteendet,

Måluppfyllelse
Beskriv följden av förändringen, hur uppfylldes målet
Möjliga följdfrågor: på vilket sätt, hur är det nu jämfört med innan, hur har det följts upp
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