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FÖRORD 
 
Vi vill med detta förord passa på att tacka alla respondenter och övriga personer från det 
företag som fallstudien baseras på. Att ni tog er tid och svarade på våra frågor har gjort det 
möjligt för oss att färdigställa uppsatsen. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Anders 
Billström som har fått oss att förstå vad det innebär att skriva en kandidat uppsats. Tack för 
ditt engagemang. Slutligen skall även ett tack riktas till våra medstudenter som i skrivande 
stund också kämpar för att få fram ett bra resultat samt våra familjer och vänner. 
 
TACK! 
 
Göteborg Maj 2007 
 
Kalle Hellström Martin Pastorek Sandra Svensson 

  
 



    

SAMMANFATTNING 
 
Företag måste i dagens samhälle ständigt förändra sig för att överleva inom sitt område. Hur 
dessa förändringar uppfattas av de berörda inom företaget skiljer sig ofta i mångt och mycket. 
Det är också fullt förståeligt att det ofta blir en väldigt krävande process. 
Förändringsprocessen, vilken skall genomgås för att nå en lyckad förändring, blir dessvärre 
inte alltid särskilt lyckad. 
 
I uppsatsen har ett företags förändringsprocess undersökts, en process vilken har varit svår 
och problematisk. SOC (Strategic Organizational Change Model ) är en modell framtagen för 
att genomföra en lyckad förändring. I uppsatsen har ur denna relation mellan teknik & 
människa lyfts fram för att studera ledarens roll inom detta område. Studien tittar på 
ledarskapet ur ett transformellt ledarskapsperspektiv och belyser hur detta kan skapa 
motivation bland de anställda då de i förändringen uppfattar att de befinner sig i ett 
”misslyckande”. För att undersöka motivation har begreppen behov och mål studerats samt 
definierats. Studien förklarar även det transformella ledarskapets olika delar: idealt inflytande, 
inspiration, intellektuell stimulans och individuellt inflytande. Uppsatsen skall också skapa 
förståelse för vilken påverkan det transformella ledarskapets har på medarbetarna när de 
befinner sig i den misslyckade fasen av förändringen.  
 
Resultatet av studien visar att om ledaren på ett ännu tydligare sätt kan förankra mål och 
tillfredställa individuella behov så skapas motivation hos personalen. Det kunde även utläsas 
att det transformella ledarskapet har stor påverkan på medarbetarna i en misslyckad fas i 
förändringsprocessen. De element som presenteras i teorin under begreppet transformellt 
ledarskap påverkar utan tvekan individen, enligt vad respondenterna svarat, att se mer positivt 
på förändringen även i en misslyckad fas. 
 
Nyckelord: Förändringsprocess, SOC-modellen, Transformellt ledarskap, Motivation, 
Misslyckad förändringsfas
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1. INLEDNING 
 
Vi kommer i denna del av arbetet ge er en introduktion till vad denna C-uppsats belyser. Vi 
kommer att beskriva ett nutida problem som många organisationer går igenom varpå 
diskussionen mynnar ut i en problemformulering och ett klart syfte med uppsatsen 
presenteras. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
I nutidens informationssamhälle har begrepp som verksamhetsutveckling och 
förändringsarbete blivit centrala och är en del av företagens strategi för att skapa 
konkurrensfördelar på en alltmer flyktig marknad. De organisatoriska förändringarna 
föranleds ofta av att det finns en vilja och en nödvändighet att utveckla verksamheten 
(Church, Hurley & Burke, 1992). Mycket forskning har gjorts (Angelöw, 1991; Carney, 2000; 
Church et al, 1992; Herzberg, Mausner & Snyderman, 1999; Maslow, 1970; Appelbaum, St-
Pierre & Glavas, 1998) på hur företag kan gå tillväga för att lyckas med ett förändringsarbete. 
Framgångsrecepten bygger på en engagerad och motiverad personal där ledaren genom sin 
ledarskapsstil kan skapa dessa förutsättningar. 
 
Förändringsprocessen har kartlagts och en mängd teoretiska angreppssätt för en lyckad 
implementering har blivit diskuterade (Siegal, Church, Javitch, Waclawski, Burd, Bazigos, 
Yang, Andersen-Rudolph & Burke, 1996). Resultatet av författarnas studie ger förhoppningen 
att ledare skall förstå den kulturella skillnaden vid förändring och hur förutsättningarna 
förändras beroende på individens kön, ålder, bakgrund etc. Oavsett system eller verktyg vid 
förändring skall två viktiga aspekter beaktas: Den fundamentala aspekten av förändring 
(kulturella förutsättningar gällande organisation och individ) och de mänskliga aspekterna av 
förändring (att leda den mänskliga sidan av förändring). Författarna tror att HR (Human 
Resources) experter har en unik position att implementera framgångsrika och meningsfulla 
organisatoriska förändringar. 
 
Angelöw (1991) skriver om att vi alla är i behov av förändringar för att kunna utvecklas. Det 
handlar om att kunna se utmaningen och inte bara förändringar som hot mot tryggheten. De 
anställdas motvilja beror i de allra flesta fall på hur man som individ tolkar och uppfattar de 
konsekvenser och möjligheter som förändringarna kommer att medföra. Om en person tolkar 
förändringen som hotfull så kommer det att ligga till grund för individens fortsatta beteende. 
De berörda känner i sådana situationer ofta att de redan har anpassat sig till den rådande 
situationen och dess vanor, och att en förändring skulle innebär ovisshet och därmed också 
oro. Det finns flera olika skäl till varför anställda motarbetar eller är negativa till förändringar 
t.ex. att den anställdas trygghet hotas till sämre förmåner, låg delaktighet eller försämrat 
arbetsinnehåll. Det finns många olika förändringsstrategier men det är svårt att applicera 
något självklart framgångsrecept eftersom de anställda drivs av olika faktorer. 
 
Som tidigare stycken diskuterat finns det färdiga framgångsrecept att applicera vid förändring. 
Men den mänskliga aspekten är viktig och den får inte alltid lika hög prioritet som till 
exempel systemet som skall implementeras får. Diskussionen nedan visar på olika projekt 
som misslyckas. 
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Mängder av projekt, inte minst inom IT, misslyckas. Som ett exempel kan visas att 
Magnusson & Ohlsson (2006) skriver att de beslutsstödssystem och affärssystem som 
implementeras idag bara används till 25 % av dess kapacitet.  
 
Enligt en studie (Wahington & Hacker, 2005) uppskattas att 75 % av alla amerikanska företag 
har genomgått något slags systematiskt förändringsprogram. I dessa förändringar, som kan 
vara allt från implementering av ny teknologi till kulturella förändringar så misslyckas 
uppskattningsvis 70 %.  
 
En annan artikel (Carney, 2000) belyser att det inte är många organisationsförändringar som 
blir totala misslyckanden. Författaren lyfter dock också fram att det är väldigt få 
förändringsarbeten som blir helt lyckade. 
 
En annan anledning till att projekt misslyckas är att ledningen och resten av organisationen 
inte har samma uppfattning om vad syftet med förändringen är (Wallenholm, 2005). 
Förändringsarbete kan misslyckas på grund av att man inte leder processen i mål och det är 
vanligt förekommande att ledningen har lätt för att tro att den övriga organisationen, 
automatiskt skall förstå de beslut som tas uppifrån vilket inte alltid är fallet.  
 
Enligt Granberg (2003) så frigörs inte de anställdas resurser (erfarenhet, kunskap, 
problemlösningsförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga osv.) om de är omotiverade. 
Istället så motarbetar de omotiverade förändringar antingen medvetet eller omedvetet. 

1.2 Problemdiskussion  
 
En utgångspunkt i ett projekt som innebär förändring möts ofta av negativa reaktioner. Ett 
projekt som innebär förändring ses ofta som ett hot och problem. Enligt Sandström (1998) ser 
80% av mänskligheten förändringar – även positiva – som hot och problem medan bara 20% 
ser dem som möjligheter.  
 
I artikeln från Waddell & Sohal (1998) beskrivs det att hälften till två tredjedelar av alla stora 
organisationsförändringar misslyckas och att motståndet till förändringen utgör en stor del i 
misslyckandet. Även Parado del Val & Martìnez Fuentes (2003) menar att motståndet till 
förändring är en viktig orsak till varför förändringar misslyckas. 
 
Enligt Mabin, Forgeson & Green (2001) kan orsakerna till varför motståndet till förändring 
uppkommer vara att individen är osäker på förändringens slag, vad som pågår och vad det 
kommer att innebära för framtiden. En annan orsak är för liten eller ingen delaktighet. 
Motstånd kan även komma ur en känsla av att individen tar på sig skuld och utgår från att på 
det sätt den utfört saker och ting varit fel eftersom de nu skall förändras. Att individen känner 
att nuvarande kompetens och kunskaper inte kommer att vara till någon nytta efter 
förändringen, skapar motstånd. Individen kan då känna en oro över vad dennes roll kommer 
att vara efter förändringen. En bidragande del till motstånd är också att förändringen kommer 
hastigt på tal eller att den kommer väldigt olägligt för individen. Att personen inte gillar 
förändringen kan även ha sin grund i att denne känner sig bekväm i nuvarande rutiner och 
vanor. Likaså kan motståndets ursprung även komma ur saknad av viktig support från 
cheferna eller organisationen. Även brist på tilltro att saker och ting skall bli bättre när väl 
förändringen implementerats leder till motstånd. En annan stor orsak är p.g.a. bristande 
respekt för de som driver förändringen och/ eller en ilska över hur individen blivit behandlad 
under tidigare förändringssatsningar.  
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För att undvika motståndet till förändring och tidigt förankra en lyckad förändringsstrategi är 
ledarens uppgift av största vikt. Gregory, (1996) skriver om ledarens vikt vid utbildning då 
turbulenta förändringar sker och menar att det är ledarens uppgift att översätta den vision som 
sätts upp till något meningsfullt till medarbetarna. Mellanchefer är också ledare och genom en 
hierarkisk ordning förmedlas budskapet om förändring. Författaren menar att ledaren bör, för 
ett lyckat resultat, använda sig av transformell stil och inte den traditionella och byråkratiska 
modellen. Detta motiverar personalen mer och därför ges bättre förutsättningar för att lyckas 
med ett förändringsarbete. 
 
Enligt Yukl (1998) kan ledarskapsbeteende delas in i två breda kategorier. Transformellt och 
transaktionellt ledarskap. En kort beskrivning av skillnaden mellan ledarskapsstilarna är 
genom hård och mjuk stil. Det mjuka (transformella) stilen ser problem på nya sätt och 
inspirerar personal. Den hårda (transaktionella) stilen däremot uppfattar problem som ett 
arbete som måste göras. Motivationsfaktor är här belöning för ett löst problem. För att 
upprätta en accepterad nivå på prestationen finns straff och tillrättavisande åtgärder. Vid ett 
förändringsarbete krävs en motiverad personal och för ett långsiktigt positivt resultat är de 
transformella motivationsfaktorerna att föredra. Det transformella ledarskapet är en 
ledarskapsstil byggd ovanpå transaktionell stil och brukar beskrivas genom modellen ”The 
full range of leadership” (Bass, 1999). Ju fler transformell inslag i ledarstilen snarare än 
transaktionell inslag desto mer tillfredställd tenderar de som följer ledaren att bli. 
Transformellt ledarskap består av de fyra I:na Idealized influence/inspirational leadership, 
Intellectual stimulation och Individualized consideration. Modellen (The full range of 
leadership) kommer inte att figurera som teoretiskt ramverk i uppsatsen utan nämns bara för 
att visa hur den transformella ledarskapstilen uppkommit. 
  
En beprövad förändringsstrategi är Strategic Organizational Change Model (SOC-
modellen)(Appelbaum et al, 1998). Det transformella ledarskapet i modellen har en unik syn 
på en teknologisk förändring i en organisation. För att lyckas krävs en kombinerad relation 
mellan tekniska och mänskliga aspekter. Ledarens uppgift är att omvända företagets vision så 
att den av personalen uppfattas som till en gemensam väg till målet för personalen. Genom 
träning av färdigheter och problemlösning kan introduktionen till implementeringen av den 
tekniska förändringen ske.  
 
Det finns få teoribildningar som beskriver när projektet befinner sig i misslyckande fasen. 
Därför formuleras frågeställningen som följer nedan. 
 
De begrepp som uppsatsen kommer att gå in djupare på är Transformellt ledarskap och 
Motivation.  
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1.3 Problemformulering  
 
- Hur kan den transformella ledaren motivera sina medarbetare i en misslyckad fas i 
förändringsprocessen? 

1.4 Syfte  
 
Syftet med studien presenteras nedan: 

- Syftet är att skapa förståelse för ledarens och medarbetarnas uppfattning om det 
transformella ledarskapets påverkan på motivation i en misslyckad fas i 
förändringsprocessen.  
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2. TEORI  
 
Denna del av uppsatsen kommer att gå på djupet med våra begrepp Transformellt ledarskap, 
SOC-modellen och motivation. En teoretisk referensram kommer att presenteras i slutet av 
kapitlet. 
 
 
2.1 Teoretiskt angreppssätt 
 
Folger & Skarlicki (1999) anser att när det finns motstånd till förändring är det svårt att 
genomföra en lyckad förändring och också en större utmaning. Organisationsförändringar kan 
orsaka tvivel och motstånd mot förändringen hos personalen, vilket kan göra det svårt och 
ibland nästan omöjligt att implementera förändringen. Hur människorna blir behandlade och 
hur förändringen genomförs har stor påverkan på de anställdas motstånd till förändring. Om 
de anställda känner sig väl behandlade är det lättare att genomföra en lyckad förändring. Det 
motsatta gäller om de anställda inte känner sig väl behandlade.  
 
Som ovanstående stycke beskriver är en bidragande faktor till att projekt misslyckas att 
personalen har ett motstånd till förändring och om de är omotiverade inför att förändringen 
skall ske. Därför är det av stor vikt att istället vända på frågeställningen och se på vad som 
motiverar till förändring. Inom motivation kommer begreppen mål och behov att redogöras, 
samt forskaren Maslows tankar att belysas.    
  
Appelbaum et al (1998) har utformat Strategic Organizational Change model (SOC) för att 
genomföra organisationsförändringar. Den mänskliga dimensionen i förändringsarbetet är den 
största barriären att bryta. Författaren tar upp transformellt ledarskap som fördelaktigt att 
använda sig av i sammanhanget . 
 
Det transformella ledarskapet bygger på fyra element som brukar beskrivas som de fyra I:na. 
Dessa är Idealized influence, Inspirational leadership, Intellectual stimulation och 
Individualized consideration (Bass, 1999). Ledarens uppgift är att få medarbetarna att se 
längre än till det direkta egna intresset och ur uppsatsens syfte är det mycket intressant när 
misslyckade förändringsarbeten diskuteras. 

2.2 Strategic Organizational Change model  
 
En intressant förändringsstrategi som grundar sig i människans involverering vid förändring 
är hämtad från Appelbaums et al (1998) forskning och beskrivs som Strategic Organizational 
Change model (SOC modellen). Modellen är utvecklad ur empirisk och teoretisk data. SOC 
förklarar relationerna mellan organisationsförändring, ledarskap, lärande, motivation och 
produktivitet. För en lyckad förändring krävs en integrerad process med alla organisatoriska 
element såsom personal tillgångar, system och teknologier. Påtryckningar från omvärlden och 
företagens uppsatta visioner kräver ett visst ledarskap. Företagsledningar bör etablera en 
flexibel och applicerbar infrastruktur som får moderna och komplexa organisationer att 
optimera sina prestationer.  
 
Eftersom det ofta är IT-projekt som misslyckas (Magnusson & Ohlsson, 2006) krävs en 
kombination av en god relation mellan den tekniska och humana relationen. Med anledning 
av detta kommer modulen ”Relation mellan teknik och människa” i SOC modellen ur ett 
transformellt ledarskapsperspektiv att presenteras. 
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2.2.1 Relation mellan teknik och människa 
 
De mänskliga aspekterna är av stor vikt vid en organisatorisk förändring. Appelbaums et al 
(1998) modell är ett försök att länka de hårda (teknologi och system) med de mjuka 
(humanistiska) komponenterna vid förändringsprocessen. Den största barriären för att nå 
framgång är ofta den mänskliga involveringen. Det vill säga att oavsett hur bra systemet är 
kan förändringsprocessen stanna upp om användarna inte förstår nyttan eller hur systemet 
skall användas. Ledaren och ledningens roll i sammanhanget är att förklara och motivera 
förändringen.    
 
Beatty, Lee & Gloria (1992) menar att det transformella ledarskapet underlättar en förankring 
mellan organisationens teknologi/informationssystem och den mänskliga involveringen. Och 
på så sätt övervinns eventuell rädsla eller tveksamheter för ny teknik. 
  

2.3 Transformellt Ledarskap 
 
SOC är en modell framtagen för att genomföra en organisationsförändring, en stor del i 
modellen är det transformella ledarskapet (Appelbaum et al, 1998). För att vara en 
transformell ledare krävs fyra komponenter och nedan följer en översättning av de engelska 
begreppen som kommer att vara genomgående i uppsatsen (Bass, 1999):  

1. Idealized influence – Idealt inflytande 
2. Inspirational leadership – Inspiration   
3. Intellectual stimulation – Intellektuell stimulans 
4. Individualized consideration – Individuell utveckling 

 
Enligt Robbins (2001) ska inte transformellt ledarskap ses som en motsats till transaktionellt 
ledarskap. De karakteristika som utmärker transformellt ledarskap skall ses som en ledarstil 
som är byggd ovanpå transaktionell stil. Personalen blir inspirerad att gå ett steg längre än den 
problemlösning som den transaktionella stilen erbjuder. Den transformella ledaren vill inte 
bara att personalen skall se nya sätt att lösa etablerade problem utan även ifrågasätta problem 
som är etablerade av ledaren. 
 
Dionne, Yammarino, Atwater & Spangler (2004) har visat på att det transformella ledarskapet 
påverkar ett arbetslags interna processer och på så sätt också hur arbetslaget presterar. De tre 
komponenterna beskrivs ur begreppen gruppsammanhållning, kommunikation och positiv 
konflikthantering. Bass (1999) menar att det transformella ledarskapet höjer medarbetarnas 
nivå av mogenhet och ideal när det gäller självförverkligande samt organisationens, 
medarbetarnas och samhällets välmående.  

2.3.1 Idealt inflytande 
 
En transformell ledare sätter ett tydligt och klart exempel för medarbetarna att följa genom att 
själv visa hur saker skall göras eller problem lösas (Bass, 1999). Det sätts hög standard för 
prestationen och ledaren visar beslutsamhet och självförtroende. En transformell ledare är 
beundrad och respekterad av sina medarbetare. Denne ses som en förebild av medarbetarna, 
vilken de vill identifiera sig med. Den transformella ledaren uppfattas av medarbetarna som 
någon med extraordinära egenskaper, samt har denne höga etiska och moraliska principer. En 
transformell ledare betraktar även medarbetarnas behov av stor vikt och ser till att dessa inte 
försummas.   
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2.3.2 Inspiration 
 
Dionne et al (2004) menar att den inspirerande ledaren genom att motivera kommer ha direkt 
effekt på gruppens prestation. Att få medarbetarna delaktiga i organisationen och dess framtid 
är något som är av stor vikt för den transformella ledaren. Genom att skapa en gemensam 
vision och gemensamma mål kommer sammanhållningen i gruppen bli bättre och 
motivationen att öka. Förutsättningarna för att gruppen skall prestera bättre samt för ett lyckat 
förändringsarbete ökar. En ledare som kan skapa självförtroende för att nå mål och utföra 
uppgifter, kan prata optimistiskt om framtiden och ge en spännande bild av en organisatorisk 
förändring. Ledarskapstilen präglas av optimism och entusiasm 
 

2.3.3 Intellektuell stimulans 
 
Den intellektuella stimulansen visar sig då ledaren hjälper medarbetarna att bli mer innovativa 
och kreativa (Bass, 1999). De Jong & Den Hartog (2007) skriver att eftersom ledarstilen 
inspirerar medarbetare att se problem från nya synvinklar borde detta också kunna bidra till 
att utveckla kreativiteten hos de anställda, så att individen på så vis får ut mer av sin totala 
kapacitet. 
 
Då motivationsfaktorn inte bara är belöning för det lösta problemet utan snarare ny kunskap 
uppmuntrar enligt De Jong & Den Hartog (2007) transformellt ledarskap till kreativitet. 
Studier som hänvisas till i artikeln visar på fall där kreativiteten ökat i takt med det 
transformella ledarskapet. Författaren menar att med en kreativ personal kan förutsättningarna 
för att lyckas med projektet bli bättre. Personal som förstår varför förändringen skall 
genomföras genom att de är kreativa, kan också vara aktiva med förslag till förbättringar till 
hur organisationen skall förändras.  
 
De ovanstående teorierna visar att om den transformella ledaren kan skapa kreativitet och 
innovationsförmåga bland personalen bidrar detta till bättre förutsättningar för ett lyckat 
förändringsarbete.   
 

2.3.4 Individuell utveckling 
 
Den transformella ledaren är uppmärksam på individens behov för att kunna utvecklas (Bass, 
1999). Genom support och coachning kommer den individuella utvecklingen att gå åt rätt håll 
för organisationen och individen. Ledaren bör också delegera uppgifter som skapar 
möjligheter för ökad tillväxt.  
 
Ledaren skall för den individuella utvecklingen tänka på att vara lyhörd för att medarbetarna 
har olika behov, förmågor och förväntningar (Dionne et al 2004). Samtidigt skall tid för 
coachning och lärande avsättas. Ledaren är ansvarig för att skapa en personlig relation med 
varje gruppmedlem. Detta för att veta vad individen bryr sig om och har för individuella 
behov vilket leder till effektiv kommunikation i teamet. 
 
Genom support, coachning och effektiv kommunikation kan den individuella utvecklingen gå 
framåt och då blir förutsättningarna för ett lyckat förändringsarbete bättre.  
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2.4 Motivation 
 
Anledningen till att så många förändringsarbeten misslyckas beror bland annat på en 
omotiverad personal (Gregory, 1996; Yukl, 1998; Granberg, 2003; Waddell & Sohal, 1998). 
Detta avsnitt kommer därför att behandla vad som gör personalen motiverad och är ett försök 
att besvara uppsatsens frågeställning: Hur kan den transformella ledaren motivera sina 
medarbetare i en misslyckad fas i förändringsprocessen.  
 
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att oavsett definition motivation och annat så måste man 
förstå vad som får människor att handla.  
”Inom organisationsteorin har begreppet ”motivation” i synnerhet används för att förklara vad 
som får anställda att prestera någonting extra – något mer än den insats som preciseras i den 
formella strukturen.” (Jacobsen & Thorsvik, 1998. s 222) 
 
Bruzelius & Skärvad (2004) definierar motiv som det som driver eller stimulerar en individ att 
handla på ett visst sätt. Motiven är ofta behov eller önskemål av olika slag. 
”Motivation är sålunda en drivkraft till handling i en viss riktning och en individ är motiverad 
när ett behov eller önskemål påverkar individens handlande i en viss riktning”. (Bruzelius & 
Skärvad, 2004. s 289)  
 

2.4.1 Mål 
 
Eftersom det transformella ledarskapet erbjuder andra belöningar än bara bättre lön och högre 
positioner, kan också målen definieras annorlunda (Appelbaum et al, 1998). Om ny kunskap 
är belöningen kan ett mål istället för högre lön därför vara att lära sig ett nytt system som är 
till nytta för den anställde och företaget. 
 
”Generellt kan vi säga att mål är en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998. s 42) 
 
Jacobsen & Thorsvik (1998) menar också att exempel kan ges i det oändliga. Det 
gemensamma är dock att mål handlar om att organisationer ska uppnå någonting i framtiden. I 
denna uppsats definieras mål på samma sätt som citat ovan med utgångspunkt från 
vinstdrivande företag. Det framtida tillståndet kan ske genom någon sorts förändring. 
 
Bruzelius & Skärvad (2004) menar att målen som sätts upp är en konkretisering av 
organisationens uppsatta mission, vision och/eller affärsidé. Målen används för att kunna 
utnyttja knappa resurser och säkerhetsställa ett värdeskapande. Jämför vi de båda författarna 
kan två olika definitioner konstateras, men med en och samma utgångspunkt.   
 
Blomberg (2003) diskuterar också målformuleringens betydelse men då i projekt. Begreppet 
förändringsarbete kan lätt kopplas samman med benämningen projekt. En intressant aspekt 
som författaren tar upp är att mål i projekt aldrig kan vara helt gemensamma från en aktör till 
en annan. Att de har olika mål är snarare en logisk följd av att de har olika roller eller 
funktioner i organisationen. Författaren menar att projekts målformulering och projektarbetets 
inriktning är en fråga om makt och inflytande mellan aktörer med olika mål. För att motivera 
medarbetarna krävs en förankring mellan organisationens mål och individens mål.  
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För att maximera medarbetarns prestation skall målen vara utmanande hellre än lätta (Fried & 
Slowik, 2004). Men de skall också vara uppnåbara. Om företagsledningen eller ledare kan 
definiera rätt sorts mål kan alltså motivationen hos de anställda öka och chanserna till ett 
lyckat förändringsprojekt kan öka.  

2.4.2 Behov 
 
Det är svårt att fastställa vilka behov som behöver tillfredsställas för ett lyckat 
förändringsarbete. Men den transformella ledarskapsstilen erbjuder i alla fall möjligheten att 
gå ett steg längre än vad den transaktionella problemlösningen erbjuder (Robbins, 2001). 
Även Bass (1999) menar att det transformella ledarskapet kan höja medarbetarnas nivå av 
mogenhet och även det personliga idealet, när det gäller självförverkligande som i sin tur 
också kan leda till organisationens, medarbetare och samhällets välmående. Genom detta så 
ökar förutsättningarna för att de behov som individen har högre upp i hierarkin kommer att bli 
tillfredställa, då genom det transformella ledarskapets påverkan. 
 
För att människan skall bli motiverad, som i sin tur leder till ett lyckat förändringsarbete, 
krävs att vissa behov är tillfredställda. Mycket av den litteratur som handlar om behov 
återkommer forskaren Abraham Maslow (Maslow, 1970; Bruzelius & Skärvad, 2004; 
Herzberg et al, 1999). Modellen bygger initialt på fem olika mänskliga behov. (se modell 2.1, 
s.10) Den är hierarkiskt uppbyggd där en nivå måste vara uppfylld för att komma vidare till 
nästa. Eller som Maslow själv definierar det: 
 
”At once other (and higher) needs emerge and these, rather than physiological hungers, 
dominate the organism. And when these in turn are satisfied, again new (and still higher) 
needs emerge, and so on.” (Maslow, 1970. s 17) 
 
För att få en definition på behov i allmänhet presenteras ett citat från Nationalencyklopedin: 
 
”används för att förklara människors och djurs målinriktade beteende. Man brukar skilja 
mellan biologiska behov (t.ex. hunger, törst, sexualitet) och psykologiska och sociala behov 
(t.ex. behov av trygghet och uppskattning). (Marklund, 1990. s 373) 
 
I denna uppsats syftar behov till de sociala och psykologiska behoven. Det finns ett intresse i 
uppsatsen att undersöka vilken behovstillfredsställelse som krävs för att skapa motivation i ett 
förändringsarbete och därför anses inte det biologiska behovet som det primära. De 
grundläggande biologiska behoven antas redan vara tillgodosedda för individerna som ingår i 
den förändringsprocess som studeras i denna uppsats. Anledningen till detta är att avgränsa 
uppsatsens bredd och omfattning för att göra en så relevant undersökning möjlig.  
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) så bär alla människor på behov som återfinns i 
behovstrappan som Maslow tagit fram. (modell 2.1, s 10) Det är bara de otillfredsställda 
behoven som utlöser energi och motivation. Man rör sig på så vis uppför trappan när behoven 
på de längre nivåerna är tillgodosedda. Om en förändring i en organisation inte tillgodoser 
något nytt behov blir individen i fråga alltså inte motiverad inför uppgiften. 
 
Maslows grundtanke med behovstrappan är enligt Bruzelius & Skärvad (2004) att alla 
individer, vid varje given tidpunkt har ett antal konkurrerande behov. Behovstrappan är på så 
vis individcentrerad och ägnad åt att identifiera specifika behov som bestämmer den enskildes 
beteende. 
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5. Självförverkligande, (utveckling av sin egen potential) 
 
                            4. Uppskattning och självkänsla (behov av att bli uppskattad). 

                   3. Tillhörighet och kärlek, (behov av relationer till andra människor). 

          2. Säkerhet, (behov av att inte utsättas för faror eller hot). 

1. Fysiologiska, (behov som t ex. föda, vatten och syre). 
 
Figur 2.1 Maslows behovstrappa.  (Maslow,  1970) 

 
 
Enligt Herzberg et al (1999) så finns det kritik mot Maslows teori. Anledning till detta är att 
de grundläggande behoven, vilka till stor del måste uppfyllas innan en individ kan gå vidare 
till nästa, är såpass olika från individ till individ. Faktum är att de grundläggande behoven 
ändras övertid gör också att det blir orimligt att tillgodose dessa från ett organisatoriskt 
perspektiv. Kritiken menar då att det är svårt att nå full arbetstillfredsställelse eftersom 
individerna har så olika behov enligt Maslows teori.  
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2.5 Operationell Definition 
 
I Tabellen nedan återfinns den operationella definition, som har använts i framtagandet av vår 
intervjuguide. Indikationerna definieras i teorin och är dels det transformella ledarskapet, 
relationen mellan teknik och människa hämtad från SOC modellen samt mål och behov. 
Dessa begrepp har sedan gjorts mätbara genom mätinstrumentet som i sin tur resulterat i vår 
intervjuguide. 
 
Dimensioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändrings- 
arbete 

Egenskaper 
 
 
 
 
 
Transformellt  
Ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivation 

Indikationer 
 
Idealt inflytande 
 
 
Inspiration 
 
 
Intellektuell 
stimulans 
 
Individuell 
utveckling 
 
 
Relation mellan 
teknik & människor 
 
 
Mål 
 
 
Behov 

Mätinstrument  
 
Ledarens förmåga att sätta ett tydligt 
exempel på hur problem skall lösas. 
 
Ledarens förmåga att skapa 
självförtroende för att nå mål 
 
Ledarens förmåga att skapa 
kreativitet och innovationsförmåga. 
 
Ledarens förmåga att genom support 
och coachning tillgodose individens 
behov och skapa en personlig relation 
 
Ledarens förmåga att förankra nyttan 
med systemet samt övervinna 
eventuell rädsla för ny teknik. 
 
Individens mål i förhållande till 
organisationens 
 
Individens behov i förändringsarbetet.

 
Figur 2.2 Operationell definition. (författarnas egna utveckling) 
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2.6 Teoretisk Modell 
 
Utifrån den teoretiska utgångspunkt som presenterats i föregående avsnitt kan en teoretisk 
modell fastställas. Denna modell kommer att utgöra ett ramverk samt fungera som 
analysverktyg i den empiriska undersökningen. Genom det transformella ledarskapet och de 
attribut som finns under begreppet samt relationen mellan teknik och människa som 
presenterats under tidigare teoridel kan ledaren skapa motivation hos personalen. Detta görs 
genom att förankra mål och tillfredställa individuella behov. Denna motivation som ledaren 
skapar gör att personalen ser mer positivt på förändringen och förhoppningen är att 
motståndet till förändring därmed också kommer att upplösas. Skulle så inte vara fallet, så kan 
studien vara ett bidrag till vidare forskning om hur det transformella ledarskapets påverkar de 
anställdas motivation och vilja till ett förändringsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Transformellt Ledarskap 
- Idealt inflytande 
- Inspiration 
- Intellektuell 

stimulans  
- Individuell 

utveckling 
Relation mellan Teknik 
& Människa 

Individens 
- Mål 
- Behov                          

 
UPPLÖSNING AV 
MOTSTÅND TILL 
FÖRÄNDRING 

MOTIVATION 

            
  Figur 2.3 Teoretisk modell. (författarnas egna utveckling) 
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3. METOD 
 
I metodavsnitten kommer vi att redogöra för varför vi har valt en kvalitativ studie, hur vi har 
gått tillväga för att genomföra den empiriska studien samt för att motivera de val som vi har 
gjort. Vi kommer även att bedriva en diskussion kring arbetets validitet och reliabilitet.  
 

3.1 Forskningsansats 
 
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur ledaren med ett transformellt ledarskap 
kan motivera sin personal i en misslyckad förändringsprocess. Den teoretiska modell som 
återfinns under föregående kapitel skall fungera som ett analysverktyg i studien. 
Förhoppningen är att företagsledningar som står inför ett förändringsarbete eller ett nytt 
projekt skall kunna titta på studien och använda det resultat som vi kommit fram till för att 
motivera och engagera sin personal samt undvika uppenbara fallgropar. 
 
Vi har i denna uppsats valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom vi vill gå på djupet 
med några få enheter. Detta för få en nyanserad beskrivning av hur människor uppfattar en 
viss situation eller händelse. Därför var en kvantitativ ansats inte av samma relevans, eftersom 
den enligt Jacobsen (2002) kräver att man har många enheter. Fördelarna med en kvantitativ 
ansats hade då blivit att vi hade fått en hög extern giltighet, alltså att resultatet från det 
begränsade urvalet är giltigt över en större mängd. Detta menar Jacobsen (2002) är en av 
styrkorna med en kvantitativ ansats. Detta ger en stabil grund att stå om man syftar till att dra 
slutsatser och att generalisera. Hade en kvantitativ ansats valts så hade det inneburit att vi 
hade behövt hitta flera företag som befinner sig i liknande förändringsprocesser, där projektet 
stannat upp och att det har uppstått ett visst motstånd. Eftersom det hade försvårat arbetet och 
att det heller inte fanns tid, så var detta en av anledningarna till att en kvalitativ ansats valdes. 
 
Jacobsen (2002) skriver att en kvalitativ studie bland annat har sin styrka i att få fram 
information som är nära sammankopplad med sitt sammanhang. Undersökningen omfattar 
därför många detaljer och går på djupet. Därigenom blir den interna giltigheten ofta väldigt 
stor. Den kvalitativa intervjun är enligt Kvale (1997) en unikt känslig och kraftfull metod för 
att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Därför har 
vi i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ ansats, eftersom syftet som sagt är att 
försöka skapa förståelse för det transformella ledarskapet påverkan på personalen vid en 
misslyckad förändringsprocess. 
 
Nackdelen med en kvalitativ studie är enligt Jacobsen (2002) att de ofta blir väldigt specifika 
och förhåller sig nästan enbart till en specifik situation och kontext. 
 

3.2 Litteraturstudie 
 
I denna uppsats ligger nyckelbegreppen transformellt ledarskap och motivation som grund.  
De nyckelord som har använts i litteratursökningen är: transformellt ledarskap, motivation, 
mål, behov, förändringsprocess, misslyckade förändringar. Artiklar inom de berörda 
områdena har sökts fram genom databaser från Högskolan i Halmstads bibliotek samt även 
från Karlstads universitetsbibliotek. De databaser vilka nyttjades var Emerald, Academic 
Search Elite och Buisness Source Premier. Här användes nyckelord som Transformational 
leadership, change process, organizational change, resistance to change, motivation, leading 
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change, goal setting och why change fails. Vi har även hittat lämplig litteratur på Biblioteket i 
Halmstad, Göteborgs Universitet samt Karlstads Universitet. 
 

3.3 Urvalsmetod 
 
Vår urvalsprocess av fallföretag gjordes genom att vi i förväg visste att det på det aktuella 
företaget, skett en förändringsprocess som gått in i en fas där projektet nu står still med 
anledningen av att vissa problem uppstått.  
 
Vi har valt att genomföra intervjuerna med medarbetare på detta företag som delvis är beläget 
i Göteborg. Branschen är inom tjänstesektorn och inom skadedjursbekämpning. Intervjuerna 
gjordes på företagets kontor, dels för att det är enklare rent geografiskt men också för att vi 
ville kunna uttala oss i just detta specifika fall. Vi vill alltså få en djup kunskap om just detta 
kontor och deras specifika problem. Detta är anledningen till att vi inte kommer titta närmare 
på andra kontor inom samma företag.  
 
Enligt Jacobsen (2002) så får urvalet av enheter stor betydelse för undersökningens 
tillförlitlighet och trovärdighet. När vi talar om intervjuer måste vi vara uppmärksamma på 
vilka personer vi talar med. Annars kan man t ex stöta på att människor inte har tillräckligt 
med kunskap eller inte kommer ihåg rätt, så kallad teleskopering. 
 
Jacobsen (2002) anser att det i kvalitativa metoder måste finnas en övre gräns på hur många 
personer som ska intervjuas. Eftersom data som samlas in är så pass rik på detaljer och 
upplysningar så blir det för mycket att hantera om man gör alltför många intervjuer. 
Kvalitativa metoder har heller inte som avsikt att säga något om det generella eller typiska, 
utan istället om att kartlägga ett särskilt fenomen.  
 
Första steget i urvalsprocessen är att besluta vilket antal enheter vi kommer att intervjua. 
Studiens underlag består av individuella intervjuer med en ledare och fyra medarbetare på 
serviceföretaget i Göteborg. Respondenterna svarade på frågor angående den förändringsfas 
som företaget genomgått och om motståndet till förändring samt det transformella ledarskapet 
där ledarens roll och individens behov och mål för frågeställningen. Följdfrågor till hur man 
ska gå tillväga när motståndet till förändringen väl uppstått ställdes också. Urvalet av 
respondenter gjordes genom ett strategiskt urval där vi önskade få variation på bl.a. 
respondenternas kön och position på företaget men även genom bekvämlighetsprincipen, som 
i detta fall innebar tillgänglighet. Målet var att genomföra intervjuer med en person på 
mellanchefs nivå men också användarna av systemet. Detta resulterade i att två stycken 
säljare deltog, även två stycken som arbetar med administrationen samt en av säljcheferna 
som är på mellannivå. Vi hade innan själva urvalet fått information från företaget vilka 
personer som hade varit involverade i själva förändringsprocessen, vilket gjorde att alla de 
som medverkade hade kunskap om förändringen. Vi fick ett bortfall på en person som inte 
kunde delta, efter tillfråganingen. Vi ansåg att alla de tillfrågade hade liknande kunskaper om 
både själva implementeringen och om förändringsprocessen. Det hade därför inte någon 
betydelse att en person föll bort i början. Säljchefen valdes i mitten av intervjuprocessen och 
hade ingen påverkan på urvalet av övriga respondenter.  
 
Respondenterna är följande:  
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Respondent I är kvinna och 59 år gammal. Hon arbetar som administratör på säljavdelningen i 
Göteborg och är en av dem som utsågs att medverka i den grupp som skulle vara med och 
tycka till om det informationssystem som skulle implementeras. Som bakgrund har hon en 2-
årig handelsutbildning på gymnasienivå. 
 
Respondent II är man och 37 år gammal. Han arbetar som säljare på Göteborgskontoret. På 
gymnasiet läste han ekonomi. Han har även två års eftergymnasiala studier med 
marknadsföring och försäljning fördelat på ett år vardera.  
 
Respondent III är man och är 38 år gammal. Han har två gymnasiala utbildningar, Fordon och 
ekonomisk. Han arbetar som säljare och tillhör Göteborgskontoret men bedriver försäljning i 
Borås med omnejd.  
 
Respondent IV är man och 56 år gammal. Han är en av säljcheferna på Göteborgskontoret. 
Gymnasieutbildning på tre år inriktning Humanistisk/Social och diverse internutbildningar 
genom åren samt två terminer nationalekonomi eftergymnasialt. Han har även suttit med i den 
grupp som tagit fram krav specifikationen på det nya systemet. 
 
Respondent V är kvinna och 31år gammal. Hennes utbildning är treårig ekonomisk 
gymnasieutbildning. Hon arbetar med administration och kundservice på Göteborgskontoret.  
 
Något problem som vi däremot skulle kunna stöta på är att vissa intervjupersoner kanske har 
svårare att uttrycka sig än andra. Ett annat problem är att de inte är villiga att dela med sig av 
information. I en kvalitativ metod så kan urvalsfasen vara flexibel enligt Jacobsen (2002). 
Detta innebär att vi har möjlighet att tala med ett par personer och sedan stanna upp och 
fundera på om detta urval ser ut att ge oss rimlig information. Om så inte skulle vara fallet så 
har vi då möjlighet att plocka in nya intervjuobjekt. Detta är metodens främsta styrka enligt 
Jacobsen (2002). 
 

3.4 Datainsamlingsmetoden 
 
Enligt Jacobsen (2002) så påverkar valet av insamlingsmetod datas validitet, det vill säga, 
informationens giltighet. Mäter vi det vi vill mäta? Det är också viktigt att se tillförlitligheten 
av den information som samlas in. 
 
Vi har valt att samla in informationen genom öppna individuella intervjuer. Detta passar 
enligt Jacobsen (2002) när man har relativt få enheter att undersöka. Detta är också en fördel 
när man vill få fram den enskildes inställning och uppfattning. Detta innebar att 
semistrukturerade intervjuer genomfördes. Frågornas huvudämnen och vissa frågor var i 
förväg strukturerade med hjälp av vår operationella definition. Det fanns även utrymme för 
ostrukturerade följdfrågor och möjlighet för den intervjuade att styra delar av intervjun runt 
sina upplevelser. (Kvale, 1997). Enligt Jacobsen (2002) så bör den kvalitativa intervjun inte 
vara helt ostrukturerad. 
 
Att genomföra individuella intervjuer är tidskrävande och dessutom måste intervjuaren lägga 
tid på att administrera stora mängder data i form av anteckningar eller bandupptagningar. 
Risken finns att man får ihop så mycket information att man inte klarar att överblicka allt.  
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Vi genomförde våra intervjuer ansikte mot ansikte. Enligt Jacobsen (2002) har personer 
lättare att tala om känsliga ämnen genom ett fysiskt möte. Detta kan bero på att det är enklare 
att få en personlig kontakt vid ett ansikte mot ansikte möte. Vid en personlig intervju har 
intervjuaren också möjlighet att läsa av och observera hur personen uppträder.    
Nackdelen med en personlig intervju kan vara att intervjuobjektet inte kan vara anonym och 
därför inte vill svara på känsliga frågor. Genom detta tillvägagångssätt så uppkommer även 
den så kallade intervjueffekten, vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka 
intervjuobjektets uppträdande. Enligt Jacobsen (2002) så innebär i alla fall besöksintervjuer 
färre och mindre allvarliga hot mot tillförlitligheten.  
 
Intervjun ägde rum på företagets kontor som är en naturlig plats för intervjuobjekten. Detta 
val är enligt Jacobsen (2002) av stor vikt eftersom forskning visat att den miljö där intervjun 
äger rum påverkar själva innehållet. Allmänt kan sägas att konstlade omgivningar också 
tenderar i konstlade svar. 
 
Vi kommer att ta hjälp av en inspelbar mp3-spelare vid intervjuerna för att på så vis inte 
riskera att missa viktigt information. Detta innebär att vi enkelt kan gå tillbaka och lyssna. 
Jacobsen (2002) menar att ett bra samtal kräver att man ganska ofta har ögonkontakt vilket 
kan vara svårt om man enbart för anteckningar. Ljudupptagning bidrar också ofta till att 
intervjun flyter på lättare. En nackdel kan däremot vara att vissa individer reagerar negativt på 
att bli inspelade liksom att det tar tid att bearbeta materialet.   
 
Intervjuerna längd varierade något men de flesta varade i ca 40 min per person. Efteråt så 
transkriberades de med hjälp av ljudupptagningarna från mp3-spelaren som användes. Skulle 
inte vissa fraser uppfattas så kunde vi antingen lyssna igen eller gå tillbaka till de stöd 
anteckningar som användes under intervjuerna.  
 

3.5 Analysmetod 
 
Vi har valt att analysera det insamlade materialet och informationen genom att först och 
främst meningskoncentrera materialet. Detta innebär enligt Kvale (1997) att intervjuerna 
kortas ned för att göra informationen mer hanterbar och för att enklare kunna plocka fram de 
mest relevanta för studiens syfte. Enligt Kvale (1997) så bör insamlad information även 
kategoriseras, genom att information kategoriseras till olika grupper för att enklare upptäcka 
mönster och möjligheten till att se likheter och skillnader inom olika områden och mellan 
respondenterna. Även Bell (2006) anser att det krävs att forskaren identifierar begrepp och 
kategoriserar materialet för att skapa ordning i informationen. Detta gjordes genom de redan 
framtagna nyckelbegreppen som uppsatsen omfattas av och som även låg till grund för vår 
operationella definition. Nyckelbegreppen är följande: Idealt inflytande, inspiration, 
intellektuell stimulans, individuell utveckling, relation mellan teknik och människa, mål samt 
behov. 
 

3.6 Validitet 
 
Enligt Gilljam, Esaiasson & Oscarsson (2004) innebär god validitet att man har en god 
överrensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer samt att vi 
mäter det vi påstår att vi mäter. Kylén (2004) menar att validitet är värdet av de uppgifter vi 
får in. Hur användbara är de för att lösa det problem vi arbetar med? Validiteten är beroende 
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av att vi får in relevant data, de vi behöver, och att vi inte får in onödig data. Jacobsen (2002) 
delar in validitet i intern giltighet, att vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta, och extern 
validitet, som handlar om att resultatet från ett begränsat område är giltigt även i andra 
sammanhang.  
 
För att få hög validitet på våra intervjuer diskuterade vi ämnen och frågor med utgångspunkt i 
uppsatsens frågeformulering och syfte vid utarbetningen av intervjuunderlaget. Detta för att 
på så vis få svar på det vi önskar och för att undvika missförstånd. Vi bad även andra 
studerande på Högskolan i Halmstad att läsa igenom våra frågor, för att få klarhet i att vi tänkt 
rätt.  
 

3.7 Reliabilitet 
 
Enligt Gilljam et al (2004) innebär en hög reliabilitet att det finns en frånvaro av 
slumpmässiga eller osystematiska fel. Reliabilitet mäter forskningens tillförlitlighet, det vill 
säga hur pass sanna uppgifterna är. Reliabilitet kontrolleras enligt Kylén (2004) genom att 
upprepa datainsamlingen som då ska ge samma resultat varje gång. Mjuka data, som åsikter 
och känslor, kan variera men ändå vara reliabla om de verkar åt samma håll. Hög 
svarsfrekvens ökar också reliabiliteten varför bortfall bör undvikas genom att tydligt motivera 
varför de ska ställa upp på intervjun. Enligt Jacobsen (2002) kan vissa faktorer påverka 
undersökningens reliabilitet, till exempel kan intervjuarens närvaro påverka, även platsen där 
intervjun äger rum kan ha påverkan.   
 
För att skapa en god reliabilitet på våra intervjuer så låter vi även här andra studenter läsa vårt 
intervjuunderlag för att få klart för oss om frågorna är enkla att förstå och besvara. Skulle de 
svar som respondenten ger vara otydliga så kommer vi att upprepa frågorna och även vår 
tolkning av svaret för att vara på det säkra att vi tolkat rätt. Detta gör även att vi kan se om 
personens svar inom ett område pekar åt samma håll. Vi har även genomfört en pilotstudie 
med en teknisk säljare som varit delaktig i förändringsprocessen där vi testade de frågor som 
formulerats. Efter pilotstudien justerades frågorna något för att fokusera mer på 
förändringsprocessen och det ledarskapet som varit och inte bara på systemet i sig.  
 
Innan intervjuerna ägde rum så hade vår kontaktperson på företaget lämnat information till de 
anställda om att studenter från Högskolan i Halmstad skulle komma dit vissa dagar och vad 
vårt syfte var, och vad vi ville undersöka . När sedan själva intervjuerna ägde rum så 
presenterade vi oss själva och berättade även här, då mer ingående om vårt arbete och syftet 
med intervjun. Detta gjorde att alla respondenterna fick samma information om uppsatsens 
syfte redan innan de skulle äga rum. 
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4. EMPIRI 
 
Den empiriska studien kommer att redovisa de svar som en säljchef och fyra medarbetare gett 
på den intervju som tagits fram med hjälp av operationaliseringsschemat. Uppdelningen på 
svaren är efter de indikationer och de mätinstrument som operationaliseringsschemat visar. 
 
 
Empirin är strukturerad på samma sätt som teorin är presenterad med Transformellt ledarskap 
och dess underrubriker i ett eget avsnitt och Motivation och detta begrepps underrubriker för 
sig. Detta underlättar och hjälper läsaren att följa uppsatsens utveckling och röda tråd. Den 
empiriska studien visar de svar som respondenterna givit utifrån intervjuguiden. Uppsatsens 
teoretiska modell och operationaliseringsschemat har lagt grunden för frågorna.   

4.1 Transformellt Ledarskap 
 
Respondenterna har fått svara på frågor om hur ledarskapet under förändringsarbetet sett ut. 
Övergripande kan sägas att respondenterna har gett svar som rör både de närmaste cheferna 
samt ledningsgruppen på högre nivå, där de flesta beslutet tas. Bland annat kom beslutet om 
att implementera ett nytt system från högsta nivå.  
 

4.1.1 Idealt inflytande 
 
”Jag hade uppskattat en längre återkoppling och en uppföljning på hur det fungerar. ” 
     (Respondent II) 
 
Gemensamt för respondenterna är att de alla anser att det faktisk är de som användare, som 
besitter kunskapen om hur ett lyckat system skulle vara utformat, inte ledningen som kanske 
aldrig ens använt det tidigare systemet som används. Eftersom det nya systemet var mer 
komplicerat så hade respondenterna över lag, önskat att det skulle ha fått mer coachning 
genom utbildning, för att underlätta själva arbetet. Alla hade också uppskattat en längre 
återkoppling och en uppföljning på hur det faktiskt fungerar. 
 
Både säljare och administratörer upplever att de kunde ha fått vara mer delaktiga i 
utformningen av systemet och att kommunikationen kunde ha varit bättre under den väldigt 
långa processen. 
 

4.1.2 Inspiration 
 
En av administratörerna var i uppstartsfasen med i en testgrupp för nyckelanvändare. Detta 
skedde när systemet redan var framtaget och syftet var att de skulle få en djupare kunskap om 
systemet än de andra medarbetarna. Detta upplevde respondenten som något positivt, som 
inspirerade till att börja använda det nya systemet. I ett inledande skede så var visionen 
väldigt bra och respondenterna från sälj avdelningen kände motivation till förändringen, 
genom den grupp som tillsattes för att säljarna själva skulle få tycka till om vad som var 
viktigt och hur systemet skulle kunna fungera på bästa sätt. Detta fick däremot senare motsatt 
effekt, när det senare visade sig att mycket av det säljarna hade tyckt och önskat inte alls 
fanns med när det nya systemet implementerades. Då försvann mycket av den positiva 
inställning och känslan av att ledningen faktiskt hade lyssnat. 
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I uppstartningsfasen så genomgick säljarna en utbildning i systemet, som de ansåg 
motiverande till själva implementeringen. Efter den så lades projektet på is, respondenterna 
från sälj och säljchefen upplevde då att man tappade gnistan och att man hade velat köra 
igång direkt efter utbildningen för att hålla den nya kunskapen vid liv. 
 
”Vi fick ingen direkt information om varför det gamla systemet skulle bytas ut…” 
     (Respondent V) 

4.1.3 Intellektuell stimulans 
  
Från ledningens sida tillsattes en grupp som var med att utforma kravspecifikationen. 
Samtliga tillfrågade tyckte att de fick använda sin kreativitet och innovationsförmåga för att 
komma med idéer och förslag på funktioner i systemet.  
 
En av säljarna beskriver sig tro att kreativiteten hade varit betydligt högre i dagsläget om 
systemet implementerats i tid och då också fungerat som det skulle. Nu måste de istället vara 
kreativa för att lösa sin vardag när systemet inte fungerade som det skulle.  
 
Enligt respondenterna så ökar kreativiteten om man upplever att det är roligt. Så blev däremot 
inte fallet när de fick ett system som inte alls var anpassat för deras arbetes uppgifter och som 
också innebar en massa merarbete. 
 
I nuläget blir det från ledningens sida en utmaning att sälja in de små funktionerna menar 
säljchefen. Ledningen måste försöka få användarna att bli kreativa och innovationsrika med 
färre funktioner än vad som presenterades initialt. 
 
”Det blir en utmaning för ledningen att återskapa kreativiteten hos medarbetarna. ”  
”Det blir en resa att sälja in tummetott… ”  (Respondent IV) 

4.1.4 Individuell utveckling 
 
”Det saknades tvåvägskommunikation, det var endast ledning i Stockholm och 
projektgruppen för implementeringen som hördes. ” 
   (Respondent I) 
 
Beslutet om det nya datorsystemets utformning togs på ledningsnivå och inte av 
slutanvändaren. Detta kräver nu i efterhand en utveckling för att det ska fungera och detta 
görs nu i en pilotstudie. Respondenterna från administrationen hade önskat att det hade gjorts 
redan från början, så att det inte hade behövt bli så pass stor skada som det blivit nu när all 
information behöver läggas in på nytt, och mycket tid går åt till att ¨städa upp¨ 
 
Administratörerna upplevde också att de saknades tvåvägskommunikation, och att det endast 
var ledning i Stockholm och projektgruppen av implementeringen som hördes. De tillfrågade 
säljarna upplever att säljarna var inkluderade i processen, i form av att de tillfrågades om vad 
de upplevde saknades och behövdes i ett nytt system. Men de tror ändå att det hade varit en 
fördel om representanter från säljkåren hade varit mer inkluderade genom hela processen, för 
att få det att fungera på önskat sätt.  
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Även på frågan om coachning så anser en av säljarna att den inte varit tillräcklig från 
säljcoacherna. Han upplever dem som avvaktande i och med att de inte heller fått information 
så med andra ord har informationen varit bristfällig hela vägen. I fortsättningen hoppas han på 
lyhördhet, annars sjunker förtroendet från säljarnas sida. 
 
Både från sälj- och administrations sidan så upplever vissa en avsaknad av förklaring till 
varför systemet skulle användas från början och tycker att informationen från ledning och 
projektgrupp kunde ha varit betydligt bättre. Både respondenter från administration och sälj 
tycker att det fungerat bra med de närmaste chefer i form av uppmuntran, men att det är inte 
där problemet legat. Alla på kontoret i Göteborg har suttit i samma båt. Problemet har varit 
den projektgrupp och ledningen som ansvarat för att ta fram det nya systemet. En av 
administratörerna upplever att de krav som de som användare ställer på systemet inte stämmer 
överens med ledningens krav. Eftersom inte ledningen själva kommer arbeta i systemet har de 
ingen förståelse för hur användarna vill utveckla systemet. 
 
En av administratörerna tror att det handlar om prestige från ledningens sida, att man inte 
velat medge att det inte har fungerat som det var tänkt. Hon hade önskat att säljarna skulle ha 
fått mer uppskattning för de förändringar som behövdes i det nya systemet, som säljarna 
själva upptäckte. 
 
”Jag tror det handlar om prestige från ledningen sida, man vill inte erkänna att det inte 
fungerat som det var tänkt”   (Respondent I) 
 

4.1.5 Relation mellan människa & teknik 
 
”Alla är medvetna om att det är tekniken som kan hjälpa till och förenkla arbetet. ” 
    (Respondent II) 
 
Samtliga respondenterna känner sig i allmänhet bekväma med teknik och datorer eftersom de 
används dagligen i arbetet. Däremot finns det ofta oklarheter när man ska börja med ett nytt 
system. De flesta upplever bra support när det gäller IT-frågor med inte när det kommer till 
supporten av det nya system som implementerades, efter själva uppstartsfasen. 
 
Alla respondenter var enliga i uppfattningen om att de var i behov av bättre teknisk support 
under processen, så att man kunde ha fått ställa frågor till personer med kunskap om systemet. 
Istället fanns ett forum på nätet där man fick möjlighet att ställa sina frågor, men nackdelen 
som en av administratörerna upplevde var att det kunde dröja väldigt länge innan man fick 
svar. Hon hade önskat att man kunna ringa direkt och fråga, och kunnat få feedback direkt.  
 
”Ibland kunde det dröja så länge innan man fick svar på sina frågor att man behövde 
påminna sig själv vad man hade frågat om när man fick svaret” 
    (Respondent I) 
 
Gemensamt för alla respondenterna var att de kände sig trygga i det system som tidigare 
användes, och upplevde att för att klara av det nya systemet, så krävdes det mer kunskap för 
att använda systemet fullt ut. De hade alla önskat en bättre utbildning i systemet och hoppas 
att det blir så framöver. Görs inte det så skapas det en rädsla från användarna att göra fel. 
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Det får inte bli för komplicerat för att kunna använda, då blir effekten motsatt. Man ska inte 
behöva gå långa utbildningar för att kunna använda systemet anser säljarna. Ingen av de 
tillfrågade upplever någon rädsla inför att använda ny teknik, utan alla är medvetna om att det 
är tekniken som kan hjälpa till och förenkla arbetet. De flesta ser istället bara nyttan med att få 
all information samlad på ett och samma ställe, så länge det fungerar som det ska. 
 
”Det får inte bli för komplicerat för att kunna använda, då blir effekten motsatt” 
    (Respondent II)  

     

4.2 Motivation 
 
Respondenterna fick svara på frågor om motivation utifrån egna behov och mål. Överlag kan 
sägas att de flesta respondenterna kände sig tillräckligt motiverade inför förändringsarbetet. 

4.2.1 Mål 
 
”Målet är att minska administrationen, för att frigöra mer säljtid” 
   (Respondent IV)  
 
En av administratörerna upplevde ett tydligt mål från ledningens sida i uppstartningsfasen, 
och hon var också medveten om var det slutliga resultatet skulle innebära. Det kändes positivt 
från början, när de fick systemet förklarat för sig. Slutresultatet visade däremot att inga av 
målen hade blivit genomförda. Målet enligt många av respondenterna var att 
implementeringen skulle ske på rätt nivå, inte bara för ledningens skull, utan att det också 
fungerar för dem som användare. En av administratörerna upplevde inte att ledningen 
förmedlade några speciella mål för systemet och i och med att vissa funktioner tagits bort från 
den initiala utbildningen uppfylldes inte heller hennes egna mål. 
 
Ett tydligt mål, gemensamt för alla säljarna var att minska administrationen. Detta för att få 
mer tid till att sälja. Det skulle också vara funktionellt och underlätta det dagliga arbetet. Nu 
har detta istället blivit en bromskloss eftersom det i dagsläget krävs ännu mer administration. 
Dessa mål levde inte systemet upp till trots att kravspecifikationen som utformades och 
utlovades av återförsäljaren, enligt säljchefen var den exemplarisk för säljarna behov. De är 
också överens om att det ska vara ett enkelt system att arbeta i, detta eftersom det finns en 
bred åldersskillnad på säljarna.  
 
”Det måste ske på rätt nivå, så det fungerar för oss användare” 
   (Respondent III)  

4.2.2 Behov 
 
”Vi tog fram ett powerpoint material utifrån vad vi kommit fram till att vi behövde. När vi 
presenterade alla de här verktygen och hur deras situation skulle bli… de blev ju lyriska” 
    (Respondent IV) 
 
Den övergripande delen av respondenterna var överens om att de var motiverade inför 
förändringsarbetet. Det skulle bli lärorikt och intressant med ett nytt system och vid 
framtagandet av kravspecifikationen blev mångas behov tillfredställda. Respondenterna 
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upplevde inte sina egna behov som särskilt krävande. De eftersökte alla ett effektivt system, 
som var enkelt och lättöverskådligt och som skulle underlätta det vardagliga arbetet. 
Resultatet av projektet levde däremot inte upp till deras behov. Arbetet i dagsläget är mer 
komplicerat än tidigare och systemet är till viss del oanvändbart. 
 
Eftersom systemet inte implementerades framgångsrikt så kunde inte användarnas 
individuella behov tillgodoses. Ledningen lade istället fokus på att få systemet att fungera i så 
stor utsträckning som möjligt. Prioritet låg inte på individnivå och önskemålen från 
användarsidan blev nu tillval till basversionen av det inköpta systemet. Men respondenterna är 
eniga om att om systemet kommer fungera som initialt presenterades blir deras individuella 
behov också tillfredställda.  
 
”Jag kände inget direkt behov av att systemet skulle bli ¨större¨ utan tyckte att det räckte bra 
som det var. ” 
    (Respondent V) 
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5. ANALYS  
 
Denna del kommer att sammanfatta den empiriska studien och analyseras utifrån den 
teoretiska referensramen. Empirin kommer genom teorin att beskrivas och tolkas. 
 

5.1 Transformellt Ledarskap 
 
På vilket sett som det transformella ledarskapet har visat sig från den empiriska studien 
kommer här att tolkas utifrån den teoretiska referensram som tidigare presenterats. Frågorna 
som respondenterna svarat på har utgått från de fyra nyckelbegrepp som transformellt 
ledarskap innehåller. Relationen mellan teknik och människa från SOC modellen som också 
vävts in kommer också tolkas från teorin. Övergripande kan sägas att utifrån de svar som 
studien gett finns vissa kopplingar till transformellt ledarskap men uppfattningen var inte att 
ledningen hade en utpräglad transformell stil att gå efter. Utan de indikationer som studien 
visar är att det transformella ledarskapet förekommer enligt uppfattning slumpartat. Vissa 
försök har under förändringsprocessen gjorts för få med användaren och dennes åsikter och 
synpunkter på systemet. Men när komplikationer uppstår prioriteras andra saker än de 
grundpelare som den transformella stilen består av, man har inte lyssnat och kunnat motivera 
medarbetarna och inte heller leva upp till målet. Läsaren skall vara uppmärksam på att 
empirin har visat hur medarbetarna uppfattat de faktorer som skapar transformellt ledarskap. 
Det betyder inte att den högsta ledningen har samma uppfattning om vad de förankrat som de 
respondenter som tagit del av studien. Tyvärr kan vi alltså bara analysera den ena sidan av 
myntet.    

5.1.1 Idealt inflytande 
 
Bass (1999) skriver att den transformella ledaren ger ett klart exempel för hur saker skall 
göras. Respondenterna var dock tveksamma till utformningen av systemet då deras förslag till 
funktioner inte hade hög prioritet. Alla respondenter var överens om att den kravspecifikation 
som togs fram var bra och det skulle bli inspirerande att använda systemet. Ledningen har här 
lyckats med att förankra ett framtidsmål och ett tillvägagångssätt att nå dit. Förutsättningarna 
för ett lyckat projekt fans på plats genom en gemensam vision där både användarna och 
ledningen såg fördelarna med systemet. Ledaren har inte lyckats visa ett tydligt exempel på 
hur problem skall lösas eftersom administratörerna tycker att de är det som skall jobba i 
systemet som vet hur det skall utformas. Om ledaren hade förankrat ett bästa sätt att lösa 
problemet hade förmodligen uppfattningen varit annorlunda.  

5.1.2 Inspiration 
 
Problemen uppstår dock när processen fortlöper och ingen information ges om hur läget ligger 
till. Det självförtroende som från användarnas sida byggts upp raseras genom att de inte vet 
vart projektet står. Inspirationen minskar därför drastiskt i takt med att ingen återkoppling, 
som vissa av respondenterna saknade, ges. Enligt Dionne et al (2004) kan en ledare som 
skapar självförtroende prata optimistiskt om framtiden. I studiens fall blev medarbetarna mer 
pessimistiska till förändringen ju mer självförtroendet minskade. Ledaren har lyckats skapa ett 
tydligt framtidsmål men inte till fullo förankrat ett självförtroende för att nå dit. Den testgrupp 
som vissa av användarna var med i skapade självförtroende hos användarna. Men ju längre 
projektet gick utan återkoppling hur läget låg till ju sämre blev självförtroendet.    
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5.1.3 Intellektuell stimulans  
 
Studien har visat att ledarskapet inte skapat någon direkt intellektuell stimulans bland 
medarbetarna. Ingen av administratörerna eller säljarna anser att ledaren hjälpt dem att se 
problem från nya synvinklar. Detta menar De Jong & Den Hartog (2007) ökar individens 
kreativitet och gör att personen får ut mer av sin totala kapacitet.  
 
Vissa av respondenterna menar att på grund av att systemet inte fungerar tillfredställande får 
de vara kreativa för att lösa vardagen. Visst löser individen problemen med 
innovationsförmåga i dessa fall men det hjälper inte individen att få ut maximalt av sin 
kapacitet.   
 
Eftersom det transformella ledarskapet inte visat sig skapa intellektuell stimulans kan det 
fastställas att ledaren inte hjälpt till att öka personalens kreativitet eller innovationsförmåga. 
Ledaren har mest lyckats med att låta medarbetarens innovationsförmåga utvecklas. Men då 
för att skapa ett personligt arbetssätt. Detta får motsatt effekt eftersom hela 
förändringsprojektet bygger på en gemensam standard att arbeta efter. De Jong & Den Hartog 
(2007) menar att den ökade kreativiteten genom det transformella ledarskapet kan skapa 
bättre förutsättningar för en lyckad förändring.  
 

5.1.4 Individuell utveckling 
 
Dionne et al (2004) skriver att ledaren skall vara medveten och se till individens behov, 
förmågor och förväntningar. Om ledaren är lyhörd kan den individuella utvecklingen gå 
framåt. En av respondenterna anser att ledaren bör vara mer lyhörd för individens behov 
annars sjunker förtroendet från säljarna. Lyhördhet bland annat, leder till effektiv 
kommunikation och till en bättre förutsättning för förändringsarbetet. Flera av respondenterna 
upplever dock att det saknas tvåvägskommunikation. De krav som skulle se till individens 
behov fick ingen prioritet från ledningens sida och på så sett tycker medarbetarna det var 
envägskommunikation.  
 
Dionne et al (2004) menar att den transformella ledaren är ansvarig för att skapa en personlig 
relation till varje gruppmedlem och att detta också skapar effektivare kommunikation. Studien 
har visat att relationen mellan användarna och deras närmaste chefer har varit bra. 
Respondenterna menar att alla vid Göteborgskontoret har suttit i samma båt och 
mellancheferna har fått bristfällig information från ledningsgruppen och därför inte kunnat 
förmedla något nedåt i organisationen. Respondenterna var överens om att mellancheferna på 
kontoret hade kunskap om vilka behov som fanns på företaget och hos individer och vad 
individen värdesätter. Den högsta ledningen har alltså gett mer support än coachning då 
mellancheferna lyckats ge stöd åt vad säljarna och administratörerna gör. Men de har inte 
vetat, eftersom det inte funnits tillräcklig coachning, hur sakerna skall göras.  

5.1.5 Relation mellan teknik & människor 
 
Genom intervjuerna har det framkommit att beslutet om att implementera ett nytt system kom 
från ledningsnivå utan att diskutera eller rådfråga övriga i organisationen. Beatty et al (1992) 
skrev om att det transformella ledarskapet ska hjälpa medarbetarna att förstå företagets vision 
och kunna rikta sitt arbete mot att nå dit genom ett nytt system eller ny teknik.  
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Detta har ledarskapet inom det undersökta företaget inte gjort, utan väldigt lite information 
har förmedlas kring vision och systemets nytta. Respondenterna var alla överens om att 
systemet skulle leda fram till en förenkling och effektivisering av arbetet och då främst inom 
administrationen. Men eftersom efterfrågan är hög inom företaget innebär merarbetet med 
systemet, gällande inmatning av uppgifter och utbildning, att den anställda blir hämmad i sina 
vanliga arbetsuppgifter som verkligen genererar pengar för företaget.  
 
Någon rädsla eller negativa känslor inför det nya systemet har inte framkommit av 
intervjuerna. Det var snarare så att respondenterna såg positivt på det nya systemet och de 
funktioner som presenterades initialt. När projektet sedan fick ett bakslag och funktionerna 
inte fungerade tyckte de flesta inte att det var systemet i sig som var problemet. En allmän 
uppfattning var snarare att implementeringen gick alldeles för snabbt och återkopplingen till 
användarnas behov var alldeles för dålig. Detta ledde till felaktiga uppgifter i systemet som nu 
användarna får hjälpas åt att städa upp. Detta kommer att innebära att tiden för det dagliga 
arbetet gällande kundservice och försäljning kommer att påverkas och ges mindre utrymme.  
 

5.2 Motivation 
 
I uppsatsens inledning presenteras att motståndet till förändring bidrar till misslyckade 
förändringsarbeten (Gregory, 1996; Yukl, 1998; Granberg, 2003; Waddel & Sohal, 1998). För 
att övervinna motståndet krävs en motiverad personal. Genom att ledaren förankrar mål för 
organisationen och tillfredställer individuella behov blir personalen motiverad. Här 
presenteras hur den empiriska studien stämmer överens med de teoretiska påståendena. 

5.2.1 Mål 
 
Blomberg (2003) skriver att för att motivera personal krävs en förankring av företagets mål 
och individens mål. Samtidigt varierar målen beroende på vilken position och vilken roll 
individen har i företaget. 
 
Efter de intervjuer som gjorts kan vi konstatera att den högsta ledningen lyckats förankra 
organisationens mål med individens mål på ett överensstämmande sätt. För att konkretisera 
det hela var det övergripande målet att underlätta administration och på så sätt få mer tid till 
försäljning. Här är systemanvändare, mellanchef och ledning helt överens och organisationens 
mål förankras med individens. Men problemen uppstår när de individuella målen med 
systemet skall tillgodoses genom funktionerna i systemet. Här anser sig användarna inte ha 
blivit tillräckligt hörda och de funktioner som skall underlätta den individuella 
administrationen tas inte fram. Implementeringen går för snabbt och de individuella målen får 
inte prioritet i projektet. Det kan alltså konstateras att det som teorin beskriver skapar 
motivation också stämmer överens med det som framkommit ur empirin. Men om det mål 
som förankras inte kan nås kan motivationen försvinna. Läsaren skall dock vara införstådd 
med att eftersom motivationen i detta läge finns hade kanske mer utförliga svar givits i 
empirin om personalen i större utsträckning skulle ha varit mer omotiverade.  

5.2.2 Behov 
 
Maslow (1970) har presenterat den kända behovstrappan. Men vilka sociala och psykologiska 
behov har användarna i fallstudien för att bli motiverade?  
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Det behov som systemet skulle tillgodose kan säkerställas som högre arbetstillfredställelse. 
Detta blir en direkt koppling till de mål som kravspecifikationen skulle tillgodose. De 
intervjuade var alla överens om att den arbetstillfredställelse som systemet skulle ge var en 
tillräcklig faktor för motivation. De fysiologiska behoven kom inte på tal då det inte fanns 
något intresse för t.ex. högre lön i samband med systemanvändningen. Samtidigt framkom det 
att den tid som tjänats in på grund av mindre administrations tid skulle läggas på försäljning. 
Då blev de ju en extra bonus eftersom det blir mer tid för försäljning och därför i säljarnas fall 
högre lön. Eftersom de tillfrågade inte tydligt beskrev sina personliga behov var det svårt att 
konstatera hur väl teorin stämmer överens med de svar vi fått. Om de tillfrågade hade haft mer 
klara behov hade en bättre analys kunnat göras. Respondenterna var enligt teorin tillräckligt 
motiverade. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att de övergripande målen var väl förankrade med 
individens. Systemets nytta skulle tillgodose ett primärt behov hos användare. I ett initialt 
skede i förändringsarbetet var användarna tillräckligt motiverade för projektet.  
 

5.3 Analytisk modell 
 
För att koppla ihop den diskussion som förts under analys delen presenteras nedan en 
omarbetad modell som bygger på den teoretiska modellen. De olika delar som det 
transformella ledarskapet visat sig på (och som visar sig i modellen samt blivit diskuterade 
under varje begrepp inom transformellt ledarskap i analysen) och individens mål har skapat 
motivation. Eftersom de individuella behoven inte blivit definierade kan denna del strykas ur 
den initiala modellen eftersom undersökning inte visat att de individuella behoven skapar 
motivation. Det samma gäller upplösning av motstånd som var en del i den teoretiska 
modellen. Undersökningen visade inte på något motstånd till förändring så därför kan 
ingenting konstateras om motivationen på fallstudien skulle innebära en upplösning av 
motstånd till förändring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transformellt Ledarskap 
- Idealt inflytande 

Ledaren har förankrat framtidsmål men ej visat hur problem skall lösas 
- Inspiration 

Ledaren har ökat självförtroendet för användarna genom testgrupp men 
minskat självförtroende genom dålig återkoppling 

- Intellektuell stimulans 
Ledaren har ej lyckats skapa innovationsförmåga eller kreativitet 

- Individuell utveckling 
Bra support från mellanchef till säljare/administratör men dålig coachning 

från ledning till mellanchef 
Relation mellan Teknik & Människa 

Ledaren har förankrat nytta med systemet på kort sikt (underlätta admin.) 
Individens 

- Mål 
Individens mål är förankrade med företagets mål 

MOTIVATION 

 
 
Figur 5.1 Analytisk Modell (författarnas egna utveckling) 

 26 
 



    

6. SLUTSATS  
 
Nedan följer författarnas slutsats i den genomförda studien. 
 
 
I den inledande fasen i denna uppsats började diskussionen i generella termer om 
förändringsprojekt av olika slag. Många organisationer gör förändringar av olika anledningar 
och trots en mängd framgångsrecept misslyckas många projekt. En anledning till detta är att 
det finns ett motstånd från personalens sida. För att övervinna detta motstånd är ledarens roll 
av största vikt. Det transformella ledarskapet underlättar för individen att se positivt på 
förändringen och kan skapa motivation genom att förankra mål och tillgodose behov. Då kan 
förutsättningarna för en lyckad förändringsprocess bli bättre. För att underlätta för läsaren har 
alltså ämnet successivt smalnats av (som beskrivits ovan) för att till slut mynna ut i en 
frågeställning som är originell (utifrån vår undersökning av ämnet och de artiklar och 
litteratur som vår teori grundar sig i) och som det finns förutsättningar för att undersöka. Den 
teori och de framgångsrecept som finns är inriktade på ett initialt skede i förändringsprocessen 
dvs tidigt i förändringsprocessen. För att ge ett bidrag till omvärlden och undersöka något nytt 
koncentreras undersökning på fasen då förändringen konstaterats innehålla problem eller vara  
misslyckad.  
 
- Hur kan den transformella ledaren motivera sina medarbetare i en misslyckad 
förändringsprocess? 
 
Efter att undersökningen genomförts och i föregående avsnitt tolkats genom teorin skall nu ett 
försök att svara på frågan presenteras. Först och främst kan konstateras att något direkt 
motstånd inte kunnat identifieras genom undersökningen. De tillfrågade är i dagsläget 
tillräckligt motiverade för att använda systemet. Men eftersom systemet inte håller de krav 
som användarna har, blir det problem och en negativ syn på systemet skapas. Anledningen till 
att systemet inte är utformat på rätt sätt beror till viss del att det transformella ledarskapet inte 
varit tillräcklig. Respondenterna är alla överens om att om det transformella ledarskapet hade 
varit större om vikt hade lagts på individens behov med systemet. Då hade förutsättningarna 
för att lyckats bli större. Läsaren av denna studie måste också vara införstådd med att 
förändringen var otroligt komplex och den högsta ledningen än så länge inte lyckats med det 
som var grundtanken med förändringen. Anledningen till att användarna inte var direkt 
omotiverade till projektet kan bero på att det transformella ledarskapet fanns från den 
närmaste ledningen. De kände till individens behov och mål och kunde därför skapa 
motivation. Men det kan även vara andra faktorer som motiverar personalen som t ex sociala 
relationer på jobbet och arbetssituation som rutiner och arbetsmiljö. Och beroende på vilka 
behov som blir tillfredställda hos personalen (för att koppla tillbaka till motivationsdelen i 
analysen) ju mer motiverade blir de. Det vill säga att anledningen till att personalen är 
motiverad behöver inte bero på ledarskapet. Men de faktorer som tillfredställer personalens 
behov och skapar motivation kan ledarskapet direkt eller indirekt påverka. Problemet var 
kommunikation från ledningsgruppen till mellanchef nivå. Om ansvaret för att informationen 
som finns skall förmedlas nedåt ligger på ledningsgrupp eller mellanchefer är inte vår sak att 
undersöka. Detta är dock en förutsättning för att projektet där det står idag skall kunna bli 
framgångsrikt. Det transformella ledarskapet från högsta nivå måste därför öka. Genom detta 
kan medarbetarnas inställning och attityd förändras mot ledningsgrupp om dessa lyckas 
förankra ett gemensamt mål. Användarna av systemet känner sig förbisedda av den högsta 
ledningen och deras krav på funktioner har ingen prioritet.  
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Ledaren kan alltså motivera sina medarbetare i en misslyckad process genom att använda sig 
av transformellt ledarskap även där det i det initiala skedet fattades. Motivationen hos 
medarbetarna är redan hög och detta för att det transformella ledarskapet funnits mellan 
mellanchef och användare från början. Men det transformella ledarskapet måste också finnas 
från ledningsnivå ner till mellanchefsnivå och vidare ner till individ nivå. Användaren måste, 
som teorin presenterat känna att deras individuella behov tillfredställs och det är viktigt att 
förankra företagsmässiga mål med individens mål. I fallstudien är det inte så att motståndet 
till förändring bidragit till att förändringsprocessen misslyckats. Men att individens från 
början ställda krav från ledningens sida inte prioriterats har bidragit till en negativ inställning 
till systemet och dess nytta.  
 
Syftet med uppsatsen har varit:  

- Att skapa förståelse för ledarens och medarbetarnas uppfattning om det transformella 
ledarskapets påverkan på motivation i en misslyckad fas i förändringsprocessen 

 
Genom på ett ännu tydligare sätt än initialt i förändringen förankra mål och individuella 
behov skapas motivation hos personalen. Det transformella ledarskapet har stor påverkan på 
medarbetarna i en misslyckad fas i förändringsprocessen. De element som presenteras i teorin 
under begreppet transformellt ledarskap påverkar utan tvekan individen att se mer positivt på 
förändringen även i en misslyckad fas. Enligt vår undersökning påverkade elementen Idealt 
inflytande och Inspiration i form av att förankra mål samt skapa självförtroende individens 
inställning till förändring. Den intellektuella stimulansen tillgodoseddes inte av ledningen 
men inget som märkbart påverkade individens motivation. Däremot så var den individuella 
utvecklingen bra från närmaste chef men medarbetarna hade gärna sett en bättre förankring 
från ledningsnivå. Respondenterna var motiverade men om de kunde genom de attribut som 
inte tillgodoseddes av ledning bli mer motiverade kan inte undersökningen svara på. Hade 
förutsättningarna för att lyckats med förändringsarbetet blivit bättre med en mer motiverad 
personal är en intressant fråga. 
 
Den största metodkritiken till uppsatsen kommer att riktas mot den intervjuguide som togs 
fram. Eftersom den teori som arbetet vilar mot inte helt var framtagen blev frågorna som 
respondenterna svarade på inte direkt kopplade mot vår teori. Eftersom den kvalitativa 
metoden möjliggjorde en diskussion bland respondenterna kunde ändå relevant fakta kopplas 
till den senare fastställda teorin. Detta möjliggjorde en tolkning av empirin genom teorin. 
Detta gör att om någon kopierar vår studie kanske inte samma resultat ges eftersom vi ställde 
följdfrågor som inte var med i intervjuguiden då vi ville spinna vidare på en viss linje. På 
grund av detta får vi inte svar på vår frågeställning då empirin snarare besvarar hur motivation 
kan skapas initialt och inte där projektet befinner sig nu. Detta berodde delvis på hur frågorna 
var utformade samt hur respondenterna valde att svara. Tidpunkten (ett år efter 
implementation) för intervjuerna gjorde det nog också svårt för respondenterna att förstå vad 
syftet med intervjuerna var. Det var lättare att reflektera över hur det var så därför besvarades 
också frågorna därefter. Detta är en problematik som läsaren av studien bör vara medveten om 
när genomgång av uppsatsen görs.  
 
Urvalet av antal respondenter kan kritiseras då vi bara tittat på ett kontor och några fåtal 
respondenter i en stor och komplex förändringsprocess. Men sett till hur vi har disponerat 
tiden under uppsatsens gång var detta tvunget för att komma fram till ett resultat. För att få en 
rättvis bild av hela förändringsprojektet och implementeringen, liksom för att verifiera 
resultaten, bör en större och mer omfattande undersökning göras.  
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Det kvalitativa angreppssättet anser vi i efterhand vara det rätta eftersom utrymme för vidare 
diskussionen ges. Gällande urvalsmetod och bortfall hade ett mer rättvist resultat givits om 
två kontor som genomgått samma implementation jämfördes då kultur och påverkan från 
medarbetare kan ha gett liknande svar. Om teorin varit helt klar skulle bättre följdfrågor 
kunna ställas och en bättre operationalisering gjorts. Datan som intervjuerna gav hade kunnat 
gås igenom mer omfattande om tiden räckt till. Eftersom uppsatsens omfattning gjort studien 
väldigt tidskrävande hade även reliabiliteten och validiteten ökat om vi hade haft mer tid. 
 
Under vår studie och sökning efter litteratur konstaterade vi att lite var skrivet om att motivera 
personal vid ett förändringsarbete som blivit stannat upp eller som misslyckats. Eftersom de 
förändringsstrategier som gav framgångsrika resultat (SOC-modellen) ofta använde sig av 
transformellt ledarskap var det intressant att teoretiskt fördjupa sig i denna ledarskapsstil. 
Förslaget på vidare forskning är att i större utsträckning och mer omfattande undersöka om 
det resultat som vår studie visat på också stämmer överens i det fall då fler respondenter 
frågas, eller om det skiljer sig beroende om man jämför olika branscher. En annan metod kan 
tillämpas som t ex urvalsmetoden då administrativ personal kan jämföras med säljare istället 
för att åsikterna slås ihop som i denna studie. Eftersom så många förändringsprojekt idag 
misslyckas tror vi att det finns intresse från företagsvärlden att forskare tittar på organisationer 
som befinner sig i en misslyckande fas. Blir kraven större eller mindre från de involverade i 
projektet om projektet får sig ett bakslag. En vidare diskussion kan föras vad det egentligen är 
som gör att så många projekt misslyckas. En intressant studie hade varit om det handlar om 
tillkortakommande från leverantörens sida som tillhandahåller systemet eller om personalens 
kompetens inte räcker till.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Frågor inför intervju (I) 
 

Support – hur har du fått support under den här förändringen? 
 
Uppmuntran – på vilket sätt har du blivit uppmuntrad till att se positivt på förändringen?  
 
Coaching – hur har du fått coaching ifrån ledaren under förändringsprocessen 
 
Kreativitet – hur har ledaren gjort för att skapa/möjliggöra kreativt tänkande hos dig under 
den här förändringsprocessen? 
 
Relation mellan teknik & människa – hur har ledaren gjort för att överkomma din möjliga 
rädsla för den nya tekniken som kommer i och med förändringen? 
 
Mål – vilka klara/tydliga mål/delmål har funnits under förändringsprocessen? 
 
Behov – i vilken grad har dina olika behov tillgodosetts under förändringsprocessen? 

 
 

Frågor inför intervju (II) 
 

Support – Har du fått tillräckligt med support inför implementeringen av det nya systemet? 
Om nej, vad har fattats? Om ja, i vilken form. 
 
Uppmuntran – Känner du att du blivit tillräckligt uppmuntrad av ledaren för att använda dig 
av systemet. Om nej, varför inte? Om ja, hur då? 
 
Coaching – Upplever du att du har blivit tillräckligt coachad d.v.s. att ledaren fungerat som ett 
bollplank vid implementeringen? Eller är det snarare så att du inte fått klara riktlinjer till hur 
systemet skall användas och därför är det svårt att se nyttan med systemet? 
 
Kreativitet – Tror du systemet kan underlätta din kreativitet i det dagliga arbetet d.v.s. kan din 
arbetstillfredställelse bli högre genom att du blir mer kreativ. Om ja, vad har ledaren gjort för 
att öka din kreativitet? Om nej, vad kan ledaren göra för att öka din kreativitet? 
 
Relation mellan teknik & människa – Ser du något problem med att det är ny teknik som 
implementerats? Hur står sig nyttan med systemet (underlättar det dagliga arbetet eller 
merarbete) mot svårigheten med att använda de olika funktionerna? (hur systemet fungerar 
och vad som skall göras var). 
 
Mål – Hur väl har ledaren förankrat de företagsmässiga målen med förändringen och 
systemet? Och hur väl stämmer dessa överens med dina personliga mål i det dagliga arbetet? 
 

  
 



    

Behov – Vilka behov tror du behöver bli tillfredställda från din sida för att motivera dig till att 
använda systemet i större utsträckning? T ex. högre lön, uppskattning från ledare och 
medarbetare eller självförverkligande d.v.s. jag gör ett meningsfullt arbete och är nöjd med 
min arbetssituation.  

 
Följdfrågor för uppsatsens syfte (III) d.v.s. Hur ser svaren ut när vi 

ställer frågor utifrån att ett motstånd är rotat? 
 

Support – Hur skulle du vilja att supporten skulle se ut nu när det går knackligt med systemet 
och det inte används fullt ut? 
 
Uppmuntran – Hur skulle ledaren kunna uppmuntra medarbetarna i detta skede av 
förändringsarbetet för att göra personalen mer positiv? 
 
Coachning – Tycker du ledaren ska agera/coacha på nåt annat sätt nu, när situationen är som 
den är, än vad som gjordes initialt. Om ja, vaddå? Om nej, varför inte? 
 
Kreativitet -  Vad skulle ledaren kunna göra för att göra dig mer kreativ nu och hur har din 
kreativitet förändrats genom förändringsprocessen. 
 
Relation mellan Människa och Teknik – Håller systemet vad de lovat? D.v.s. finns och 
fungerar de funktioner som initialt presenterades. Eller har din utbildning i systemet inte varit 
tillräcklig för att kunna se nyttan med systemet. Skulle din inställning påverkas om 
utbildningen varit bättre? 
 
Mål – Har dina mål förändrats under processen och skulle din inställning förändras om dina 
mål blev tillgodosedda? Hur upplever du företagets mål med förändringen har blivit 
uppfyllda? 
 
Behov – Vilka personliga behov skulle du vilja få tillfredsställda i detta skede för att motivera 
dig till att se positivt på förändringen och systemet.   
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