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Titel: Anställdas påverkan av att byta chef. En kvalitativ undersökning 
inom svensk detaljhandel. 
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Författare: Hanna Bengtsson och Kristina Johansson 
 
Handledare: Jenny Ståhl 
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Centrala begrepp: Chefskap, ledarskap, förändring, motivation och trygghet. 
 
Problemformulering:     Hur kan anställda inom ett svensk detaljhandelföretag påverkas     

                                                av att byta chef? 

 
Syfte:                                  Hjälpa  företagsledare  att  förstå  hur  en  förändring  i lednings- 
 gruppen kan påverka de anställda. 
 
Teoretisk referensram: Baserad  främst  på  teorier  kring  de centrala begrepp uppsatsen 
 bygger på. 
 
Metod: Vi har valt  en  kvalitativ  ansats och  genomfört  intervjuer  med 

fyra anställda i Affären. 
 
Empiri: Presentation av de resultat som framkom på våra intervjuer. 
 
Analys: Här arbetar vi med empirin genom att jämföra resultatet med 

den teoretiska referensramen. 
 
Slutsats och diskussion: I denna del presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till 

samt för en diskussion kring dessa. Avslutningsvis ger vi förslag 
på fortsatta studier inom ämnet. 



ABSTRACT 
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Question at issue:     How are employees  in  Swedish  retail  business  influenced  by     
                                               changing director? 
 
Purpose:                                To   help   company   directors  understand  how  employees are 

influenced by a change to the company management. 
 
Theory: Mainly  based  on  theories  concerning the key words this study  
 is built on. 
 
Method: We  have   chosen  a  qualitative   method   and   therefore  done 

interviews with four of Affärens employees.  
 
Empirical: Presentation of the interview results. 
 
Analysis: This is where we process the empirical by comparing the  results 

to the theoretical background. 
 
Conclusion and discussion: Here we present and discuss our conclusions, finishing of by 

suggesting future studies on the same subject. 
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1. INLEDNING 
 

I inledningen kommer vi att ge er den teoretiska problembakgrunden, problemdiskussionen, 

problemformulering samt vårt syfte med uppsatsen. Vi kommer även att förtydliga de centrala 

begrepp vår studie kommer att belysa. Detta kapitel innehåller även den förväntade 

målgruppen och slutligen visar vi uppsatsens disposition. 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Under 1800-talet blev västvärlden ett industrisamhälle (Sundin, 2002). För att effektivisera de 

anställdas arbete genomfördes tester vars syfte var att utreda vad som påverkade deras 

motivation. En slutsats är den så kallade ”Hawthorne-effekten”. Effekten har fått sitt namn 

efter den fabrik utanför Chicago, där det genomfördes studier under 1930- talet. En av 

studierna gick ut på att kontrollera hur arbetarna presterade i olika sorters ljusförhållanden.  

Elton Mayo var den som höll i undersökningarna där två grupper deltog. I de slutsatser han 

drog av dessa studier kom han fram till att den ändrade arbetsprestationen snarare berodde på 

att arbetarna uppmärksammades, än på ljusstyrkan i arbetslokalen. De sociala faktorerna hade 

alltså större betydelse än de fysiska. Resultatet ledde fram till en ny skola inom 

organisationsteorin, ”Human Relation skolan” (Herzberg, Mausner & Snyderman 1993).  

 

Herzberg har undersökt människans arbetstillfredsställelse och arbetsotillfredsställelse. 

Utifrån denna undersökning kom han fram till att det som påverkade arbetstillfredsställelsen 

var motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Med motivationsfaktorer menade han ansvar, 

prestationsresultat och att nå framsteg. Med hygienfaktorer menade han lön och säkerhet, 

vilka skapar obehag för de anställda om de inte finns (Herzberg, Mausner & Snyderman 

1993).  

 

Som ett resultat av Herzbergs tester började företag på sikt inrikta sig mot att anpassa 

organisationen efter individen. Den tungrodda byråkratin fanns dock kvar i företagen. Detta 

gjorde att företagen delades in i två delar, vilka drog åt olika håll. En av delarna hade 
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människans känslor och vilja i fokus, den andra delen fortsatte att styra företagen som de 

alltid hade gjort. Det byråkratiska synsättet menade att chefen var kärnan, eftersom det ansågs 

vara chefen som hade ovärderlig kunskap om företaget. Samtidigt menades det att anställda 

var företagets kärna och att det var de som främst skulle uppmärksammas (Bolman & Deal, 

1997). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Inom näringssektorn pågår en intensiv förändringsverksamhet och det finns idag två tydliga 

trender som kan urskiljas. Den ena trenden innebär att förändringar har med ökad 

tidseffektivitet att göra och den andra att förändringar beror på kvalitetshöjningar (Angelöw, 

1991). En förändring är en unik upplevelse för varje enskild individ och förändringar kan 

därför inte standardiseras (Ahrenfelt, 2001). Den anställdes trygghet och motivation kan 

påverkas på olika sätt när en förändring genomförs. Till exempel ger förändringar i 

arbetsledningen en oro till de anställda gällande försämrad ledning. Detta på grund av att en 

ledare är en viktig funktion i ett företag (Angelöw, 1991).  

 

Företag har stora möjligheter att byta ut ledare och det har i vissa fall blivit nödvändigt för att 

företagen ska kunna överleva och växa. Det behövs många ingredienser för att få fram en 

framgångsrik förändring i en organisation och detta har också blivit accepterat, inte minst i 

relationen mellan anställda (Skinner, 2005). Förändring är en process som kan beröra 

människor, både negativt och positivt (Folaron, 2005). Är de anställda missnöjda med sin 

ledare kan den nya chefen medföra att de anställda ser de positiva effekterna av bytet, 

exempelvis att ledningen anses bli mer kompetent (Angelöw, 1991). En större förändring i en 

organisation kan utlösa två olika motsägande reaktioner. Den ena handlar om att försöka 

återskapa det förgångna men med de nya förutsättningarna. Den andra handlar om att 

företaget rusar in i den nya situationen och glömmer att ta tillvara viktig information om hur 

det fungerade förut. Inget av alternativen är optimalt, övergången behöver bli smidig och de 

anställda bör vara förberedda (Bolman & Deal, 1997). 

 

En undersökning, som Yukl (2006) beskriver om, innebär att en ledares arbete innefattar fyra 

aktiviteter. Den första aktiviteten är att bygga upp och upprätthålla relationer. Efter att ledaren 
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lärt känna sina anställda ska denne se till att få och ge information. Den tredje aktiviteten är 

att ha inflytande på människor och slutligen bör ledaren ha kommit så långt i sin roll att denne 

är bekväm med att fatta beslut. Undersökningen visar också att det kan ta en viss tid för en 

ledare att hitta sin plats i det nya företaget och i den nya arbetsgruppen. Detta på grund av att 

chefen ska lära känna sina anställda och tvärtom, samt att de ska bygga upp ett förtroende 

sinsemellan (Yukl, 2006). 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har vi begränsat oss till 

följande frågeformulering: 

 

Hur kan anställda inom ett svensk detaljhandelföretag påverkas av att byta chef? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att hjälpa företagsledare att förstå hur en förändring i 

ledningsgruppen kan påverka de anställda. Detta kan hjälpa företag att förbereda en 

förändring på bästa sätt. 

 

Vi vill utifrån denna studie jämföra olika anställdas erfarenheter och med hjälp av detta dra 

slutsatser om hur förändringar i arbetsledningen kan påverka dem.  

 

 

1.5 Förväntad målgrupp 

 

Vår uppsats vänder sig till tre olika målgrupper. Den första målgruppen är företagsledningen, 

detta för att de ska få hjälp att förstå hur anställda påverkas när de byter ledare. Vår 

förhoppning är att denna uppsats får dem att tänka igenom planerade förändringar noggrant 
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och hur de bör gå tillväga med dessa. Vår andra målgrupp är den nyrekryterade ledaren. Detta 

eftersom det kan vara viktigt för en ny ledare att förstå hur de anställda reagerar och påverkas 

av förändringar, vilket förhoppningsvis leder till en större förståelse när den nya chefen ska 

möta de anställda. Den tredje målgruppen är studenter som är intresserade av ledarskap, 

chefskap, förändring och motivation. Denna uppsats kan därför bidra med att fördjupa 

studenternas kunskap. 

 

 

1.6 Centrala begrepp 

 

De centrala begrepp vi kommer att behandla i vår uppsats kan ha olika betydelser och 

definitioner. Vi vill därför klargöra i denna del vilken betydelse de har för oss. 

 

Chefskap – Att vara chef är en befattning, en post med formella befogenheter (Berggren, 

Gillström, Gillström & Östling, 2001). För att förtydliga vad chefskap betyder i vår uppsats 

vill vi beskriva chefskap som en arbetsuppgift där ledningen har beslutat vem som ska inneha 

chefspositionen.  

 

Ledarskap – En ledare får saker att hända, med och genom sina medarbetare (Berggren et al., 

2001). 

 

Förändring – Förändring är en process som kan beröra människor, både negativt och positivt 

(Folaron, 2005). Den förändring vi fokuserar på i vår uppsats är chefsbyte. 

 

Motivation – Motivation innebär en sammanfattande psykologisk benämning för de processer 

som sätter i gång, bevarar och riktar beteende åt ett specifikt håll (Nationalencyklopedin, 

2008). 

 

Trygghet – Trygghet innebär att vara fri från oroande eller hotande inslag som kan utgöra en 

del av människans omgivning (Nationalencyklopedin, 2008). 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 

I vårt första kapitel beskriver vi det problem som kommer att utredas i uppsatsen. För att 

komma fram till problemets utformning har vi skrivit en problembakgrund och en 

problemdiskussion och utifrån dessa formulerat vår problemställning. Vi har sedan beskrivit 

vårt syfte, förväntad målgrupp och de centrala begreppen. I det andra kapitlet redogör vi för 

vår teoretiska referensram och vad den befintliga teorin säger idag. I det tredje kapitlet 

presenterar vi den metod vi kommer att använda oss av för att besvara vår fråga och hur vi har 

gått tillväga för att få fram representativa respondenter. I vårt fjärde kapitel redogör vi för 

empirisk fakta vi har samlat in genom våra intervjuer. I det femte kapitlet analyserar vi sedan 

denna information med hjälp av den teoretiska referensramen. I det sjätte kapitlet redogör vi 

de slutsatser vi kommit fram till samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

 

 

1. Inledning      2. Teoretisk       3. Metod           4. Empiri           5. Analys           6. Slutsats  
    referensram 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I den teoretiska referensramen kommer vi djupare att förklara begreppen chefskap och 

ledarskap. Detta kommer att ledas vidare till diskussioner kring hur förändring kan påverka 

de anställda. Vi beskriver även närmare hur förändring kan påverka deras motivation och 

trygghet. 

 

 

 

2.1 Chefskap 

 

Att vara chef innebär att inneha en hög befattning. Befattningen kan medföra ansvar, 

exempelvis över en viss arbetsgrupp. Chefskap är en formell roll och det är chefen som ytterst 

ska se till att de uppsatta målen nås (Berggren et al., 2001). Krav och olika budskap uppifrån 

och nedifrån kan ibland vara motsägelsefulla och det kan därför vara viktigt att chefen själv 

har en egen målsättning eller filosofi vilket denne kan redogöra för. Detta för att chefen ska 

skapa trygghet åt sina anställda (Engquist, 1992). Sammanfattningsvis kan chefskapet gå ut på 

att en uppgift ska genomgöras samt vad uppgiften gäller (Berggren et al., 2001). Chefens 

uppgift kan även vara att skapa ett arbetsklimat där de anställda samarbetar och känner tillit 

till varandra (Omvårdnadsmagasinet, 2006). 

 

Hägglund och Lager (2005) menar att det finns olika faktorer som kan motivera chefen att 

genomföra förändringar på ett så bra sätt som möjligt. Dessa faktorer kan till exempel vara 

bakgrund, arbetsuppgifter, ansvar och lön. Hägglund och Lager (2005) menar att det är 

mycket viktigt att företagets ledning hjälper chefen att inse vad det är som motiverar denne 

för att en bra förändring ska kunna genomföras. Chefens och de anställdas uppfattningar om 

förändringsprocessen ligger till grund för hur bra genomförandet kommer att gå (Hägglund & 

Lager, 2005). 

 

Anställda som fått en ny chef försöker ibland utsätta chefen för motstridiga krav och 

önskemål, vilka inte alltid går att tillmötesgå. En nybliven chef som vill arbeta tillsammans 

med sina anställda kan istället få dessa emot sig. Detta händer när chefen inte klarar av att 
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platta ut den hierarki som de anställda har skapat, vilket kan försätta chefen i problem då de 

anställda vill ha en chef över sig samtidigt som de inte gillar att någon ska bestämma över 

dem. På detta sätt kan det skapas en auktoritär chef även fast anställda ogillar det (Engquist, 

1992).  

 

Den nyblivne chefen ska både vara strikt och strukturerad och lyssna på sina anställda. Chefen 

ska även vara stark och mänsklig, samt ha självförtroende och vara ödmjuk. Detta kan 

sammanfattas med; hur chefen än beter sig vid en sådan situation kommer det chefen gör 

antagligen ändå anses vara fel av någon av de anställda (Engquist, 1992). En sådan formell 

chef som beskrivs ovanför kan samtidigt ha talangen att få med sig de anställda mot ett 

gemensamt mål. Det finns egenskaper och beteenden som ökar sannolikheten för att en person 

inte bara blir chef utan även en ledare (Engquist, 1992). 

 

 

2.2 Ledarskap 

 

Gill (2003) förklarar vad ledarskap innebär med följande citat:  

 
Using personal power to win the hearts and minds of people to work together towards a common 

goal. (Gill, 2003, s. 309-310) 

 

Auktoritet kan vara viktigt för att påverka människor och organisationer mot rätt håll. 

Forskningen kring olika ledares former av styrka, visar att en effektiv ledare är mer beroende 

av personlig makt än positions makt (Yukl, 2006). Att vara ledare kan även vara en roll som 

fås genom förtroende från sina medarbetare. Denne får saker att genomföras med hjälp av sina 

medarbetare. Till skillnad från chefskapet så handlar ledarskapet om hur det ska gå till att lösa 

uppgiften (Berggren et al., 2001). 

 

Laius & Leijon (1996) menar att det i grunden är ledarens människosyn som är avgörande för 

om ledningen blir lyckad eller inte. Detta kan sammanbindas med Lowy (2008) som anser att 

en ledare som upptäcker ett riskfyllt och avgörande problem och ändå lyckas öppna en ny 

bana för de anställda och företaget, är en ledare vilken de anställda kommer ihåg som en bra 

ledare. 
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Normalt sett fokuseras det endast på en person som innehar en ledarskapsposition, men detta 

stämmer dock inte alltid. Istället för att tala om ledarskapet som en ensam person är det viktigt 

att veta gruppens olika ledarroller. En grupps ledarskapsroller kan bli uppdelad beroende på 

hur gruppen presterar. Gruppen anpassar sig dock till ledarens roll och till makten ledaren har 

(Levi, 2007). 

 

En ledares arbete kan vara hektiskt, skiftande, splittrat och kaotisk då ledaren ständigt möter 

olika problem (Yukl, 2006). En av ledarskapets viktigaste uppgifter går ut på att länka ihop 

organisationens mål med medarbetarnas mål så att dessa stödjer varandra. Ledarskapet kan 

ses som en process vilken går ut på att motivera de anställda på företaget. På så sätt kan 

ledaren få de anställdas mål att samarbeta med företagets (Krona & Skärvad 1997). Om 

ledaren istället ingriper genom att styra och reglera medarbetarna finns risken att 

kunskapsresurser i organisationer går förlorad. Det kan i vissa fall krävas helt nya 

ledningsformer för att utnyttja medarbetarnas kunskaper på ett kreativt sätt (Jacobsen & 

Thorsvik, 2001). 

 

 

2.3 Förändring 

 
Organisationens livscykel är ett exempel på konstant förändring, mer eller mindre omfattande. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2001, s. 438) 

 

Med detta citat menar Jacobsen och Thorsvik (2001) att förändringar inom organisationer 

troligen är väldigt vanligt. Detta då organisationer växer eller krymper, slås samman eller 

delas upp eller omdefinieras. Utveckling och förändring kan därför vara viktigt för att företag 

ska kunna överleva. Det bästa sättet för människan kan vara att se förändringar som något 

positivt och betrakta dem som utmaningar. Förändringar kan även ses som en möjlighet att 

utvecklas personligen (Berggren et al., 2001). 

 

Förändringsprocesser kan handla om komplexitet, systemtänkande, komplettering och 

kaotiska processer. Det som inte ser ut att höra ihop kan egentligen hänga samman, vilket 

därför kräver en djupare eftertanke vid förändring (Ahrenfelt, 2001). I följande citat beskrivs 

bland annat att den bästa vägen vid förändringar inte alltid är den enklaste vägen: 
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Change is not what it used to be. The status quo will no longer be the best way forward. The best 

way will be less comfortable and less easy, no doubt, more interesting – a word we often use to 

signal a mix of danger and uncertainty. (Carr, Hard & Trahant, 1996, s. vii) 

 

Förändringar på företag är oftast förknippade med förväntningar som inte uppfylls och 

därmed kan minskad trygghet uppstå. Det är därför viktigt med förtroende för att kunna göra 

framgångsrika förändringar. Ledaren och de anställda kan mer effektivt uppnå uppsatta mål 

om de litar på varandra och samarbetar med varandra (Skinner, 2005).  

 

För att få ett samarbete mellan chefen och de anställda kan en strategi vara att låta de anställda 

bli involverade i förändringen (Sterling, 2003).  

 
There is a big difference between reading a plan and being directly involved in developing it. 

(Sterling, 2003, s. 30) 

 

Auktoritärt ledarskap, som är baserat på makt och kontroll, kan istället leda till minskat 

förtroende och minskad motivation (Skinner, 2005). Förändringar kan även vara mycket 

energikrävande och det är därför viktigt att vila innan förändringsarbetet startar igen, annars 

kan de anställda känna sig förbrukade (Askmar, 2007). 

 

 

2.3.1 Människans påverkan vid förändring 

 

Förändring är en process som kan beröra människor, både negativt och positivt (Folaron, 

2005). För att en förändring ska fungera och leda till ett ändrat beteende måste de inblandade 

”gå med på” förändringen (Jacobsen, 2005). Det kan dock vara svårt för chefen att få med sig 

de anställda i ett eventuellt förändringsarbete (Åteg, Andersson & Rosén, 2005). Den enskilda 

människan kan se det som ett krav på att överge något för att istället påbörja något 

annorlunda. Därför bör förändringar ses som en process för varje enskild individ (Jacobsen, 

2005). Människor som har gått igenom svåra, sorgliga eller andra komplicerade förändringar 

drar oftast pessimistiska och svåra slutsatser. Dessa människor kan även bli misstänksamma 

över motiven som fanns till förändringen, det vill säga de blir oroliga över att majoriteten av 
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motiven till förändringar är negativa. Rädslan över att den som beslutade om förändringen är 

ett monster eller inkompetent kan även infinna sig vid sämre förändringar (Kotter, 1996). 

 

All sorts förändring är oftast tröttsam för människan (Carr et al., 1996). Om organisationer 

ständigt har en omsättning på anställda kan organisationen inte förvänta sig att den 

nyanställda ska fungera på samma sätt som den tidigare. Den som börjar på ett nytt arbete 

anpassar antagligen sin arbetsuppgift till sin egen stil och sina egna önskemål. Detta kan i 

förlängningen leda till att organisationen förändras varje gång en ny person anställs (Jacobsen, 

2005). Förändring kan utmärka sig genom att människor ser förändringsresultatet som osäkert 

(Carr et al., 1996). 

 

 

2.3.2 Förändringskurvan 

 

Ljungström (1996) skriver om att det finns olika faser en människa går igenom när en 

förändring sker. Dessa faser placeras in i förändringskurvan och består av fyra olika faser 

samt den fas där gruppen befinner sig innan och efter förändringen som varierar beroende på 

förändringsförloppet (se figur 1). 

 

 

       

                         I fas                       Reaktionsfasen                        Motståndsfasen 

 

             

              Satsningsfasen                                    Undersökningsfasen 

 

 

Figur 1. Egen tolkning av: Förändringskurvans faser (Ljungström, 1996, s. 15). 

 

Innan förändring är människan i fas. Med detta menas att en känsla av mening, tillhörighet 

och enighet infinner sig. Energin som sprids är även väldigt hög och utåtriktad. När ett beslut 

om en förändring ska meddelas menar Ljungström (1996) att det är viktigt att alla får samma 

information vid samma tillfälle. Enligt Jacobsen (2005) måste organisationen förstå hur 
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förändringen påverkar de enskilda personerna och deras sociala relationer. Förändringar 

påverkar människor och grupper på olika sätt. Trots att den anställde ser behovet av 

förändring kan denne välja att vara negativ till förändringen på grund av personliga känslor 

såsom relationer till den utbytta chefen (Jacobsen, 2005). 

 

Beslut som påverkar verksamheten eller organisationen uppkommer oftast plötsligt. Även om 

det är en förändring som är väntad kan beslutet ändå upplevas som plötsligt. Detta kan bero på 

att de berörda inte är beredda eller att de trodde att beslutet skulle vara annorlunda, vilket kan 

leda till att många reagerar med chock, förvirring och förnekelse. Denna första fas kallas för 

reaktionsfasen och kan sammanfattas med att chefen diskuterar med medarbetarna om vad 

beslutet innebär (Ljungström, 1996). 

 

I den andra fasen, motståndsfasen, görs motstånd av dem som är emot förändringen 

(Ljungström, 1996).  

 
När en reaktion definieras som motstånd handlar det således om att sorg, ilska, rädsla eller 

misstänksamhet uttrycks. (Ljungström, 1996, s. 23) 

 

Motstånd handlar om organisationens förutsägbara, lagliga och mänskliga rätt att försvara sig 

mot förändring (Ahrenfelt, 2001). Graden till motstånd varierar främst beroende på 

förändringsidéns tydlighet, vad det är som ska förändras och hur omfattande förändringen är 

(Gill, 2003). Ahrenfelt (2001) beskriver tre viktiga motståndsfaser. Den första av dessa faser 

handlar om medarbetarnas tvivel på förändringen. Detta skildras genom att medarbetarna är 

emot det som är nytt för dem. När medarbetarna kommer in i den andra motståndsfasen har de 

haft tid att bearbeta förändringen. De börjar vid denna tidpunkt att inse att förändringen 

verkligen kommer att genomföras, vilket de försöker förhindra. I den tredje motståndsfasen 

går medarbetarna från ord till handling genom att börja agera, då de känner att ingen lyssnar 

på dem (Ahrenfelt, 2001). 

 

Anledningen till att en del människor gör motstånd och andra inte är troligen att en del är mer 

benägna än andra. Detta kan bero på att behovet av att känna igen sig och att vara trygg 

varierar från människa till människa (Folaron, 2005). Jacobsen och Thorsvik (2001) 

identifierar olika orsaker till motstånd mot förändring. Några av dessa orsaker är rädsla för det 

okända, ändrade maktförhållanden, att sociala band bryts och även att förändringen kan bli en 
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personlig förlust för den anställde (Jacobsen & Thorsvik, 2001). För att en chef ska kunna 

hantera motståndet måste denne först och främst känna igen och förstå reaktionerna hos 

motståndarna. Att möta de anställda genom att lyssna på dem och låta dem påverka 

förändringen för att de ska känna delaktighet är också viktigt (Berggren et al., 2001). En 

förändring kan ibland upplevas som ett angrepp mot gruppen, vilket kan leda till starka 

motåtgärder från gruppen (Jacobsen, 2005). 

 

Efter motståndsfasen kommer den tredje fasen vilken är undersökningsfasen. Denna fas 

innebär att människan är inne i ett slags kaos och förvirring då denne börjar försöka se 

förändringen på ett annat sätt. Det kan krävas att de som går igenom denna fas får stöd och 

uppmuntran från deras chef. Denna fas är en vändning, då energin hos de berörda går uppåt 

igen. I satsningsfasen, vilken är den fjärde fasen, är den utåtriktade energin tillbaka. Här krävs 

dock en utvärdering av förändringen där chefen tillsammans med de anställda går igenom vad 

denna process har lärt dem. Detta för att utvecklas som grupp på bästa sätt (Ljungström, 

1996). 

 

 

2.4 Motivation 

 

Motivation kommer från det latinska ordet ”movere” vilket betyder ”att röra” (Kahlke & 

Schmidt, 2002). Motivation innebär en sammanfattande psykologisk benämning för de 

processer som sätter i gång, bevarar och riktar beteende åt ett specifikt håll 

(Nationalencyklopedin, 2008).  

 

När motivation ska förklaras är Maslows (1970) behovstrappa en grundläggande 

förklaringsmodell (se figur 2). Han delar upp vår motivation i fem behov och ett behov måste 

vara tillfredställt innan nästa behov blir viktigt för människan. Att hela tiden ta sig till 

trappans nästa nivå är det som motiverar människan. De finns fem olika behov. Det första är 

fysiska behov följt av behov som består av trygghet, social gemenskap, uppskattning och 

självförverkligande (Maslow, 1970). 
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                                Självförverkligande 

              
                                         Uppskattning  
 
   
                Social gemenskap 
                    
                          

Trygghet 
    

                  Fysiska behov 

 

  

Figur 2. Egen tolkning av: Behovstrappan (Maslow, 1970, s. 35-46). 

 

Hanberger (2005) menar att motivation i arbetet uppstår utav hög arbetstillfredsställelse. Detta 

kan till exempel vara omständigheter kring arbetet, såsom en förändring, eller själva arbetets 

natur. När ledningen har accepterat en förändring och fått motivation till att genomföra den, 

händer det ibland att de tror att även de anställda har kommit till samma tillstånd. Detta 

stämmer oftast inte eftersom medarbetarna har fått beskedet om förändring senare. Då uppstår 

en motivationsklyfta (se figur 3). För att motarbeta klyftan måste ledningen inse att de 

anställda oftast behöver mer tid för att kunna acceptera förändringen och bli motiverade 

(Ahrenfelt, 2001). 

 

                  Motivation 

 

      Ledning  

     

 

          Motivationsklyfta            Medarbetare  

    

 

               Tid 

 

Figur 3. Egen tolkning av: Motivationsklyftan (Ahrenfelt, 2001, s. 290). 
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Enligt Krona (1997) arbetar inte anställda för att uppnå organisationens mål, utan anställda 

använder istället organisationen som ett medel för att uppnå egna mål. Faktorer som har med 

människans personlighet att göra har givetvis betydelse för människans motivation. Dock har 

de situationsspecifika faktorerna minst lika stor betydelse. Dessa faktorer kan vara själva 

arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och de andra anställda på företaget (Krona, 1997). 

 

 

2.5 Trygghet 

 

Om det inte finns tydliga riktlinjer för vilka mål anställda ska arbeta efter eller vem det är som 

bestämmer på företaget kan det lätt uppstå förvirring och otrygghet bland de anställda (Laius 

& Lejon, 1996). Det vill säga att om de anställda känner sig trygga med sin chef resulterar 

detta i att de anställda presterar bättre (Weiss, 2007). Det kan lätt bli att den formella ledaren 

förlorar respekten hos de anställda och en informell ledare som varit med länge och utstrålar 

trygghet får de anställdas förtroende istället (Laius & Leijon, 1996). 

 

Enligt Angelöw (1991) finns det två sorters trygghet; grundtrygghet och situationsrelaterad 

trygghet. Grundtryggheten betyder att det finns tillit till sig själv, och denna trygghet grundas 

redan vid barndomen. Den situationsrelaterade tryggheten är kopplad till en viss situation och 

hur denna upplevs. En känsla av trygghet är oftast nödvändig för att en människa ska vilja 

genomföra en förändring (Angelöw, 1991). 

 

 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

Att vara chef innebär att inneha en hög befattning. Befattningen medför ansvar, exempelvis 

över en viss arbetsgrupp. Chefskap är en formell roll och det är chefen som ytterst ska se till 

att uppsatta mål nås (Berggren et al., 2001). Ledarskapets viktigaste uppgifter går istället ut på 

att länka ihop organisationens mål med medarbetarnas mål så att dessa stödjer varandra. På så 

sätt kan ledaren få de anställdas mål att samarbeta med företagets (Krona & Skärvad 1997). 
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Förändringar inom organisationer är vanligt (Jacobsen & Thorsvik, 2001). För att få ett 

samarbete mellan ledare och de anställda kan en strategi vara att låta dem bli involverade i 

förändringen (Skinner, 2005). Förändring kan ses som en process som berör människor. För 

att en förändring ska fungera och leda till ett ändrat beteende måste de inblandade ”gå med 

på” förändringen (Jacobsen, 2005). All sorts förändring kan vara tröttsam för människan (Carr 

et al., 1996). Om organisationer ständigt har en omsättning på anställda kan organisationen 

inte förvänta sig att den nyanställda ska fungera på samma sätt som den tidigare. Den som 

börjar på ett nytt arbete anpassar troligen sin arbetsuppgift till sin egen stil och sina egna 

önskemål. Detta kan i förlängningen leda till att organisationen förändras varje gång en ny 

person anställs (Jacobsen, 2005). Ljungström (1996) skriver om att det finns olika faser som 

människan går igenom när en förändring sker, vilket visas i förändringskurvan. De olika 

faserna är i fas, reaktionsfasen, motståndsfasen, undersökningsfasen och satsningsfasen. 

 

Hanberger (2005) menar att motivation i arbetet uppstår av hög arbetstillfredsställelse. Detta 

kan till exempel vara omständigheter kring arbetet, såsom en förändring, eller själva arbetets 

natur. Om det inte finns tydliga riktlinjer för vilka mål anställda ska arbeta efter eller vem det 

är som bestämmer på företaget uppstår lätt förvirring och otrygghet bland de anställda (Laius 

& Leijon, 1996). 
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3. METOD 

 

I metodkapitlet kommer vi att presentera uppsatsens arbetsgång. Vi beskriver den ansats vi 

kommer att använda oss av och argumenterar för detta val. Vi redogör för hur vi har gått 

tillväga vid datainsamlingen samt vårt tillvägagångssätt vid intervjuerna. Detta kapitel 

avslutas med en diskussion om resultatens validitet och reliabilitet. 

 

 

 

3.1 Insamling av sekundär – och primärdata 

 

I vår uppsats går vi från teori till empiri, vilket betyder att vi arbetar med en deduktiv 

datainsamling. Vi började därför med att samla in sekundärdata. Detta är information som är 

insamlad av andra forskare utifrån ett annat syfte. Data som istället samlas in för första 

gången kallas för primärdata. Detta görs utifrån en frågeställning och samlas in via intervju, 

frågeformulär eller observation (Jacobsen, 2002). Fakta som vi har samlat in genom våra 

intervjuer utgör alltså vår primärdata, vilken vi redogör för i det fjärde kapitlet, empiri. 

 

 

3.1.1 Insamling av teori 

 

Insamlingen av sekundärdata har gjorts på högskolebiblioteket i Halmstad. De sökord vi 

främst har använt oss av är chefskap, ledarskap, förändring, motivation och trygghet. Vi har 

sökt dessa begrepp både på svenska och på engelska. Vi valde dem eftersom de är centrala i 

vår uppsats och vi anser därför att det är viktigt att framhäva dessa. 

 

Vi började med att läsa igenom gamla uppsatser för att få inspiration till olika källor. Därefter 

tog vi hjälp av bibliotekskatalogen ”Hulda” för att hitta relevant litteratur. Vi valde att söka på 

detta viset för att hitta så många källor som möjligt. Därefter sorterade vi bort den litteratur vi 

inte hade användning för men framförallt så fokuserade vi på den relevanta litteratur som vi 

kunde använda oss av i vår teoretiska referensram. När vi hade hittat grunden valde vi att 
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använda oss av sökmotorn ”Academic Search” och ”Husa” för att söka på artiklar som kunde 

passa vår uppsats. Även när vi har sökt på artiklar har vi använt oss av sökorden chefskap, 

ledarskap, förändring, motivation och trygghet både på svenska och på engelska. Det är inte 

alltid vi har sökt på orden var för sig, utan vi har ibland lagt ihop dessa. 

 

 

3.1.2 Val av förändringsmodell 

 

Efter sökande av olika modeller, vilka beskriver hur människor påverkas av förändring, valde 

vi att använda oss av förändringskurvan vilken är utformad av Ljungström (1996). Vi valde 

denna modell eftersom vi ansåg att den innehöll viktiga faser samt att varje fas var unik och 

tillförde sin del vid en förändring. Vi jämförde den med följande modeller för att hitta den vi 

ville använda oss av; 

 

Angelöw (1991) tar upp en modell som beskriver hur människan kan reagera på förändringar 

och de olika stadierna som kan uppkomma. Vi valde dock att inte använda oss av denna då vi 

saknade någon slags redogörelser för deras känslor. Vi anser att de anställdas känslor är 

viktiga att analysera vid en förändring och därför tyckte vi inte att denna vara lämplig att 

använda oss av. En annan modell vi upptäckte var av Hughes, Ginett & Curphy (2006) och 

denna innehåller fyra faser. Den innefattar en fas som tar upp reaktionen men saknar en fas 

där människan undersöker förändringen. Även denna del anser vi var viktig för att kunna 

acceptera förändringen. En tredje modell som vi fann om förändring var åttastegsprocessen av 

Kotter (1996). Denna ansåg vi dock inte som relevant, då den speglade hur förändring skulle 

gå till istället för att fokusera på hur förändring påverkar de berörda. 

 

 

3.2 Ansatser 

 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg för insamling av primärdata och deras 

användningsområden beror på vilka frågor som ställs. Som verktyg kräver de olika kompetens 

och de som använder sig av metoderna skiljer sig i förmåga när det gäller genomförandet av 

kvantitativa beräkningar eller analyser av kvalitativa data (Kvale, 1997). 
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Kvalitet syftar på egenskapen av något.  Den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull 

metod för att fånga undersökningspersonernas erfarenheter (Kvale, 1997). Jacobsen (2002) 

menar att en kvalitativ metod ger få begränsningar när intervjupersonen ger sina svar på 

frågorna, eftersom ingen påtvingar intervjupersonen fasta frågor med givna svarsalternativ 

(Jacobsen, 2002). Genom intervjuer kan dessa personer berätta om sin situation ur ett eget 

perspektiv och med egna ord (Bryman, 1997). En kvalitativ ansats är flexibel. Detta eftersom 

det går att ändra frågeställningen under arbetets gång, processen är interaktiv och kan ändras 

allteftersom intervjuaren får mer information. Den kvalitativa ansatsen är dock resurskrävande 

vilket gör att vi får nöja oss med få respondenter. Vi måste då se till att de respondenter vi 

väljer är representativa för vår frågeställning (Jacobsen, 2002). 

 

Kvantitet syftar på mängden av något (Kvale, 1997). En kvantitativ ansats kan beskriva ett 

givet förhållande exakt och vi kan därför generalisera svaren vi får (Bryman, 1997). Det är en 

ansats med låga kostnader vilket leder till att vi kan fråga många intervjupersoner. Svaren vi 

får är standardiserade vilket betyder att vi lätt kan behandla dem med datorer. Nackdelen med 

den kvantitativa ansatsen är att vi redan i förväg har bestämt svarsalternativen. Detta ger 

undersökningen en ytlig karaktär. Den kvantitativa ansatsen används främst när det finns en 

extensiv problemställning med en klar fråga (Jacobsen, 2002). 

 

 

3.2.1 Val av ansats 

 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Detta för att vi ville undersöka hur 

anställda kan påverkas av att byta chef. Vi ville att de anställda med egna ord, i intervjun, 

skulle berätta hur de påverkades av förändringen. Vi var dock medvetna om att 

intervjupersonerna kanske inte förmedlar det som de egentligen tänker, det är därför inte 

säkert att vi fått reda på hela sanningen. Vi vet även att frågor kan uppfattas olika från person 

till person. Dessa punkter anser vi vara en nackdel. Vi har försökt att hindra detta genom att 

skapa en trygghetskänsla samt ställa raka och okomplicerade frågor. 

 

En problemställning kan vara extensiv eller intensiv. Om frågeställningen går ut på att 

förklara vad som sker i en speciell situation, vilket var fallet för oss, bör en intensiv 

utformning väljas. I en intensiv utformning beskrivs och förklaras ett problem. För att göra 
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detta används jämförelser mellan ett fåtal enheter, och det kan även vara detaljstudier genom 

att beskriva en speciell situation i en organisation. Detta görs genom kvalitativa metoder, 

såsom intervjuer. En annan faktor som stödjer valet av kvalitativ ansats är om 

problemställningen är oklar (Jacobsen, 2002). Då vi inte visste så mycket om vårt problem 

skulle det ha varit svårt att göra en kvantitativ undersökning, med givna frågor och svar. 

 

 

3.3 Utformning av intervjuguide 

 

I en intervjuguide fastställs de ämnen vilka ligger till grund för undersökningen och i vilken 

ordning dessa ska tas upp under intervjun. Guiden ska alltså innehålla en översikt över de 

ämnen som ska täckas och förslag på frågor. Därefter är det upp till intervjuaren att avgöra 

hur strikt denne ska följa intervjuguiden eller om denne tillåter sig själv att sväva iväg med 

intervjuarens svar (Kvale, 1997). Vi valde att dela upp vår intervjuguide i de centrala begrepp 

som vi genomgående använder oss av i uppsatsen. Vi ställde sedan ett antal frågor under varje 

ämne för att kunna få de svar som krävs för att svara på vår problemformulering. 

 

Varje intervjufråga kan bedömas både tematiskt och dynamiskt. Tematiskt för att ta hänsyn 

till dess relevans för ämnet studien undersöker och dynamiskt med hänsyn till stämningen i 

intervjun. Detta för att en bra intervjufråga bör bidra tematiskt till studien och dynamiskt till 

att få ett bra samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 1997). 

 

Efter att ha sammanställt vår intervjuguide genomfördes intervjuerna. Vi kompletterade våra 

intervjuer några veckor senare genom att e-posta till alla fyra intervjupersonerna. Vi ville få 

svar på hur väl de ansåg att förändringskurvan och motivationsklyftan stämmer överens med 

deras upplevelser. Vi fick dock endast svar från två av våra intervjupersoner. Deras svar ansåg 

vi kunna vara tillräckliga och valde därför att använda oss av dem oavsett hur många av 

intervjupersonerna som svarade. En av dem ansåg att en avvaktandefas innan eller istället för 

motståndsfasen saknades i förändringskurvan. Eftersom de andra intervjupersonerna har 

berättat att de inte alltid upplevde motståndsfasen så valde vi att göra en ny tolkning av 

förändringskurvan. 
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3.4 Urvalsprocessen 

 

Det tillvägagångssätt vi använt oss av vid våra intervjuer är den öppna och individuella 

intervjun. Jacobsen (2002) berättar att detta tillvägagångssätt oftast sker ansikte mot ansikte 

och i samtalsform. Det är sedan upp till intervjuaren att sortera materialet i analysen. Det finns 

tre anledningen till att hålla öppna intervjuer. Den första är när det är relativt få enheter som 

undersöks. Den andra anledningen är då intervjuaren är intresserad av vad varje individ har att 

säga och slutligen när intervjuaren vill få en unik uppfattning om hur varje individ har tolkat 

situationen (Jacobsen, 2002). 

 

Intervjuaren kan välja att spela in intervjun. Fördelarna med det är att intervjun då finns 

ordagrant dokumenterad samtidigt som anteckningar inte stör samtalet. Bandspelaren kan 

dock även ge en negativ effekt, intervjupersonen blir nervös av att all dokumentation sparas 

och vågar kanske inte säga allt. Som tidigare beskrivit kan anteckningar störa samtalet, vilket 

är negativt när intervjuaren väljer att inte använda bandspelare utan endast väljer att skriva ner 

samtalet. Fördelen med att endast anteckna är att intervjupersonen slappnar av och därför talar 

mer öppet och naturligt (Jacobsen, 2002). Eftersom vi ansåg det var viktigt att få ett öppet och 

naturligt samtal valde vi att endast anteckna intervjun. Våra intervjupersoner pratade om hur 

de kan påverkas av att byta chef vilket kan vara en känslig fråga. Då personer har lättare för 

att tala om känsliga ämnen ansikte mot ansikte valde vi att endast genomföra personliga 

intervjuer och undvek därför telefonintervjuer. Dock ansåg vi att kompletteringarna kunde 

genomföras via e-post, då det var modeller som intervjupersonerna skulle granska och 

kommentera. 

 

 

3.4.1 Val av företag 

 

När vi valde företag var ett av kriterierna att de skulle ha haft flera chefer. Anledningen till 

detta var att det var grundförutsättningen för att kunna ta reda på hur anställda kan påverkas 

av en sådan förändring. Hittade vi ett företag som uppfyllde dessa kriterier skulle vi kunna 

intervjua rätt personer och få den information vi behövde. Enligt Jacobsen (2002) finns det tre 

steg att följa i den så kallade urvalsprocessen. Först ska undersökningsområdet i stort 



 21 

urskiljas. Denna population delas sedan in i undergrupper, dessa kan till exempel vara 

bransch, kön, ålder eller liknande. Sedan ska kriterier för val av företag och respondenter 

sättas upp (Jacobsen, 2002). Då vår undersökning går ut på att ta reda på hur de anställda i en 

organisation kan påverkas av en förändring ansåg vi att det var tillräckligt med anställda inom 

ett och samma företag. Då dessa har upplevt samma förändringar är likheter och skillnader 

lättare att urskilja. 

 

Vi hade kännedom om ett företag som hade haft flera chefer de senaste åren och valde att ta 

kontakt med den nuvarande chefen på detta företag. Vi träffade honom och berättade att vi 

skrev vår kandidatuppsats, samt beskrev vår problemformulering och dess syfte. Vi blev dock 

hänvisade till dennes chef, och kontaktade honom genom e-post. Han tyckte att ämnet 

verkade intressant och tillät oss att intervjua några anställda. Han ville dock att företaget 

skulle vara anonymt vilket vi kommer att respektera. Företaget vi har valt kommer i denna 

uppsats därför kallas för Affären. 

 

 

3.4.2 Val av intervjupersoner 

 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att se till att valet av intervjuperson blir så medvetet som 

möjligt. Därför valde vi att intervjua personer som har arbetat på företaget när en förändring 

har skett. De personer vi valde att intervjua var fyra stycken anställda i Affären. Vi anser att 

fyra intervjupersoner kan vara tillräckligt för att kunna få svar på vår fråga. Vi intervjuade 

dem för att ta reda på hur de kan uppleva förändringar och hur förändringar kan påverka dem. 

Då syftet med uppsatsen är att fokusera på hur de anställda påverkas, var det självklart för oss 

att det var de anställda som vi skulle intervjua. Vi valde även att hålla intervjupersonerna 

anonyma för att öka chanserna till att de skulle berätta mer ingående om hur förändringar kan 

påverka dem. 

 

Jacobsen (2002) menar att risken att identifiera enskilda intervjupersoner ökar vid en 

kvalitativ ansats. I vårt fall skulle svaren kunna bli vaga om vi inte kunde garantera att det 

intervjupersonerna sa förblev anonymt. Det är lätt att garantera anonymitet men ibland kan 

dessa löften vara svåra att hålla. Kanske finns det bara en man som är 40 år på företaget. Det 

kan då vara lämpligt att ändra någon uppgift i intervjun, bara det inte påverkar det slutgiltiga 
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resultatet (Jacobsen, 2002). Vi har valt att inte skriva ålder och kön på intervjupersonerna 

samt låtit deras namn vara anonymt. För att skilja på våra intervjupersoner kommer vi 

fortsättningsvis att kalla dem för A, B, C och D. 

 

 

3.5 Val av analysmetod 

 

Det finns fem olika analysmetoder att välja mellan. Dessa är koncentrering, kategorisering, 

berättelser, tolkning samt Ad hoc (Kvale, 2007). Vi har använt oss av meningstolkning i 

analysen. Enligt Kvale (2007) ger meningstolkning ett perspektiv på det som undersöks och 

intervjuerna kan sedan tolkas utifrån detta perspektiv. Det krävs dock en viss distans till det 

som sägs. Denna distans kan till exempel skapas genom en bestämd teoretisk hållning (Kvale, 

2007). Vårt val av analysmetod visas då vi tydligt följer teorin när vi analyserar empirin. Vi 

har lagt stor vikt vid att tolka intervjupersonernas svar, genom att till exempel höra deras 

berättelse för att sedan med hjälp av den insamlade teorin kunna förstå hur intervjupersonerna 

upplevde förändringarna. 

 

 

3.6 Kvalitet 
 

Kvalitet beskriver studiens tillförlitlighet och detta kan undersökas genom att granska 

validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). För att vår uppsats ska bli trovärdig är studiens 

kvalitet väldigt viktig för oss.  

 

 

3.6.1 Validitet 

 

Validitet betyder giltighet och undersöker om den valda metoden verkligen mäter det som 

avsetts att mäta. En individuell intervju mäter personliga känslor och synpunkter (Jacobsen, 

2002). Detta anser vi är rätt val för oss eftersom det är den enskildes påverkan av förändring 

som vi är ute efter.  
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Det är viktigt att kritiskt bedöma giltighet i en kvalitativ undersökning. Det finns två olika 

sorters giltighet, intern och extern. Intern giltighet är frågan om ifall vi fått tag i rätt 

information medan extern giltighet är om informationen även går att använda i andra 

sammanhang. Intern giltighet är enklare att få i en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ, 

eftersom det i denna undersökningsform är den för intervjupersonen ”sanna” informationen 

som kommer fram. Det är dock svårare att kunna använda informationen på andra företag, 

eftersom det vi får fram i en kvalitativ undersökning inte är generellt (Jacobsen, 2002).  

 

Vi anser dock att den information om hur anställda kan påverkas av att byta chef, som vi fått 

fram i vår kvalitativa undersökning, inte uteslutande behöver representera de anställda vi 

intervjuar, utan att deras eventuella påverkan även kan implementeras i andra företags 

förändringsarbete. Om vi fick ett svar som visade att alla de anställda vi intervjuade reagerade 

och påverkades på olika sätt skulle vi dock få ha tänkt över hur stor extern giltighet vår 

undersökning har. 

 

 

3.6.2 Reliabilitet  

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och betyder att resultatet som framkommer vid intervjuer 

ska stämma överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Begreppet används alltså för att 

bedöma hur väl intervjun går att lita på. För att öka reliabiliteten är det bra att följa 

intervjuguiden konsekvent under alla intervjuerna. Det är även en fördel om fler än en person 

analyserar svaren från intervjupersonerna (Kvale, 2007). 

 

Vi valde att följa vår intervjuguide likvärdigt på alla intervjuerna för att öka reliabiliteten. Vi 

försökte även ge alla lika mycket tid till att svara på frågorna för att ge alla samma chans. Det 

är intervjupersonernas egna upplevelser som vi presenterar och vi har låtit dem berätta dessa 

med egna ord. En persons reaktion vid en speciell situation anser vi inte kunna vara fel. Vår 

intervju som vi genomförde anser vi stämmer bra överens med verkligheten. 
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4. EMPIRI 

 

I vår empiri redogör vi för de svar vi fått från de intervjuer vi har hållit. Vi har delat upp 

svaren utifrån den teoretiska referensramens upplägg. Detta har vi gjort för att göra svaren 

mer överskådliga och för att i ett senare skede tydliggöra den analys som empirin leder fram 

till.  

 

 

 

4.1 Företagspresentation 

 

Företaget som våra fyra intervjupersoner arbetar på är en butik i Halland. Företaget vill vara 

anonymt och vi har därför valt att kalla den för Affären. Affären har funnits där i cirka fyra år 

och har haft åtta olika chefer sedan den öppnades (Personlig kommunikation, Intervjuperson 

B, 2008-04-01 & Intervjuperson D, 2008-03-28). Förutom chefen så har Affären åtta stycken 

fast anställda samt några anställda på vikariat (Personlig kommunikation, Chefen, 2008-05-

16). 

 

 

4.2 Chefskap 

 

För att inleda våra intervjuer började vi med att ta reda på hur många år de anställda har 

arbetat i Affären samt hur många chefer de har haft under denna tid. Intervjuperson A 

berättade att denne har arbetat tre år i Affären och haft fem stycken chefer.  

 
Det är viktigt att komma bra överens med chefen och det betyder mycket om det finns en bra 

gemenskap mellan oss. (Intervjuperson A, Personlig kommunikation, 2008-03-31) 

 

Intervjuperson B inledde med att berätta att denne har arbetat i Affären i fyra år och haft åtta 

stycken chefer. Intervjuperson B anser att chefen betyder mycket i arbetet och att chefen 
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därför är en viktig del för hela arbetsgruppen. Enligt B ska en bra chef stötta sina anställda, 

vara lyhörd och framförallt rättvis.  

 

Intervjuperson C har arbetat i Affären under drygt två år och haft fyra stycken chefer under 

denna tid. Intervjuperson C beskriver en bra chef som en person som lyssnar och löser de 

problem vilka kan uppstå på arbetsplatsen. C betonar vikten av att en chef upprätthåller en bra 

dialog med sina anställda, vilket är viktigt för att lära känna varandra bättre och på så sätt 

skapa ett bra arbetsklimat. 

 

Intervjuperson D har arbetat i Affären i nästan fyra år och har under denna tid haft åtta 

stycken chefer. D anser att chefen betyder mycket för planeringen av arbetet då denne har 

ansvaret för att allt ska bli gjort. För att de anställda ska trivas på arbetsplatsen är det även 

viktigt att chefen är rättvis mot sina anställda för att skapa ett bra arbetsklimat. 

 

 

4.3 Ledarskap 

 

Alla intervjupersoner har kunnat urskilja olika ledarskapsstilar hos sina olika chefer. 

Intervjuperson A anser exempelvis att vissa chefer har varit mer auktoritära än andra. Detta 

kunde visa sig genom att någon chef pekade med hela handen, vilket tydligt markerade vem 

som bestämde. Andra chefer förlitade sig mer på den kunskap som de anställda besatt. Det vill 

säga, chefen lät de anställda ta mera ansvar och litade på deras beslut. 

 

Intervjuperson B berättar att några chefer har haft en mer bekväm ledarskapsstil än andra. De 

chefer som B anser har varit bra ledare har lyssnat och tagit till sig idéer från de anställda.  

 
En dålig chef tar inte tillvara kompetensen på företaget utan förkastar våra idéer. Detta bidrar till 

att vi inte känner oss delaktiga i företaget och att vi inte känner oss motiverade att komma med 

nya idéer. Dessa skulle ändå inte lyssnas på. (Intervjuperson B, Personlig kommunikation, 2008-

04-01) 

 

Intervjuperson C anser att de chefer vilka haft en bra ledarskapsstil får de anställda att må bra 

på arbetsplatsen. De får de anställda att må bra genom att ge bra och konstruktiv kritik, vilket 
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bidrar till att de anställda kan utvecklas. En annan egenskap som är viktig hos chefen är att 

denne lyssnar på sina anställda. 

 

Även Intervjuperson D beskriver hur vissa chefer har pekat med hela handen medan andra 

istället varit på samma nivå som de anställda. D menar att ledarstilen som chefen använder 

påverkar på så sätt att om chefen pekar med hela handen känner den anställde sig mer 

stressad, vilket bidrar till oordning. Om chefen däremot är på samma nivå som sina anställda 

utförs arbetet mer noggrant, då de anställda inte känner sig stressade. Det är även viktigt att 

kunna diskutera med sin chef, vilket är lättare om chefen är på samma nivå som sina 

anställda. 

 

 

4.4 Förändring 

 

Alla fyra som tillfrågades om reaktionen vid förändringar svarade att det berodde på vilken 

chef som bytts ut. Intervjuperson A anser att de faktorer som har spelat in är vad A tyckte om 

den tidigare chefen samt hur bytet har gått till. A berättade dock att anledningen till bytet inte 

påverkade reaktionen. 

 
 Det spelar ingen roll om chefen har slutat frivilligt eller ofrivilligt, det påverkar inte hur vi 

hanterar förändringen. (Intervjuperson A, Personlig kommunikation, 2008-03-31) 

 

A berättar trots allt mer ingående om ett specifikt chefsbyte där en omtyckt chef omplacerades 

till en ny affär mot sin egen och de andra anställdas vilja. Den nya chefen fick då ingen ärlig 

chans, eftersom personalen och chefen var en sammansvetsad grupp. A tror att alla anställda 

tycker det är jobbigt att byta chef på grund av att arbetssättet förändras och att gemenskapen 

med den tidigare chefen försvinner. A anser sig dock inte påverkad av andra anställdas 

reaktioner utan fokuserar endast på sin egen reaktion.  

 

Intervjuperson A tycker att förändringskurvan är en bra beskrivning av att byta chef. A anser 

dock att fasernas längd är olika beroende på vilka chefer som har kommit och gått. I vissa fall 

har motståndsfasen och reaktionsfasen övervägt, andra gånger har den nya chefen accepterats 

fortare. Intervjuperson A berättar vidare att denne ibland har gjort motstånd till förändringen 
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genom att våga säga ifrån. Det vill säga om det var något som den anställde inte höll med om 

vågade denna stå på sig. Intervjuperson A anser att arbetsgruppen förändras vid chefsbyte.  

 
När det kommer en ny till gruppen blir det splittringar och alla får börja om på nytt, då det är en 

ny person att lära känna. (Intervjuperson A, Personlig kommunikation, 2008-03-31) 

 

Intervjuperson A anser att chefsbytena hade kunnat ske smidigare och medger även att 

reaktionerna blir annorlunda om den utbytta chefen inte är omtyckt. 

 

Intervjuperson B beskriver att vissa chefsbyten har varit mindre jobbiga, då förändringen var 

väntad. Det vill säga då B en längre tid har förstått att en förändring ska ske är B mer 

förberedd på beskedet, vilket gör att förändringen inte kommer som en chock. Några 

förändringar har B tagit emot med lättnad, eftersom kemin med den gamla chefen inte stämde, 

medan andra förändringar uppfattades som väldigt jobbiga. Vid ett jobbigt chefsbyte som 

inträffade berättar B att de anställda inte fick något konkret svar på motivet till bytet. Detta 

ledde till besvikelse och förvirring bland de anställda, vilket bidrog till splittringar i 

arbetsgruppen. Dessa jobbiga förändringar uppkom då B tyckte att chefen var duktig och 

omtyckt. B uppfattade medarbetarnas reaktioner liknande som de B själv upplevde och 

försökte att inte påverkas av de andra anställda.  

 

Intervjuperson B anser att förändringskurvan stämmer till största delen överens med hur B 

upplever förändringar. B menar dock att motståndsfasen ibland kan ta väldigt lång tid 

beroende på vem den nya och gamla chefen är.  

 
Jag tycker att det saknas någon form av avvaktandefas som kommer mellan reaktionsfasen och 

motståndsfasen. Man är avvaktande för att känna efter om man måste göra motstånd eller inte. 

(Intervjuperson B, Personlig kommunikation, 2008-04-30) 

 

Intervjuperson B menar att det ibland inte uppstår någon motståndsfas. Intervjuperson B 

berättar att vid ett tillfälle gjorde de anställda motstånd genom att medverka på fackmöten för 

att förhindra förändringen. B anser att en ny chef förändrar arbetsgruppen eftersom ny 

personal oftast anställs i samband med förändringar. För att underlätta för de anställda vid en 

förändring anser B att det krävs personalmöte och en övergångsperiod vilket troligen hade lett 

till färre konflikter.  
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Personalmöten hade förhindrat ryktesspridning och klarlagt nya rutiner. (Intervjuperson B, 

Personlig kommunikation, 2008-04-01) 

 

Intervjuperson C anser att de chefsbyten då en omtyckt chef har fått gå har varit jobbigast. 

Vid dessa besked har reaktionerna varit starka eftersom känslan av att inte vilja förändra 

uppstår. Vissa besked har uppfattats som chockande, medan andra har uppfattats som 

glädjande, då en mindre omtyckt chef har slutat. Intervjuperson C anser även att förändringen 

känns svårare om chefen inte har valt detta själv, det vill säga inte har slutat frivilligt. C 

uppfattade att medarbetarna reagerade på samma sätt som denne själv men menade att 

medarbetarnas reaktioner säkert omedvetet har påverkat.  

 

Intervjuperson C berättar att denna gjorde motstånd vid en förändring. Detta syntes genom att 

C medverkade på fackmöten för att få visa sina åsikter. C anser att arbetsgruppen förändras 

när en ny chef tillsätts, på grund av att nya anställda oftast tillkommer. Detta bidrar till att 

gruppen blir splittrad då arbetsgruppen ska lära känna nya medarbetare. Vid en av 

förändringarna som har skett hade även den nya chefen som avsikt att splittra de som tidigare 

arbetat tillsammans, för att arbetsgruppen inte skulle vara så sammansvetsad. Detta bidrog till 

att det uppstod två olika läger i arbetsgruppen. C anser att bättre kommunikation, till exempel 

genom personalmöten, hade underlättat för de anställda vid förändring. 

 
Förändring är en mycket jobbig känsla. (Intervjuperson D, Personlig kommunikation, 2008-03-

28) 

 

Denna känsla uppkommer då de anställda på nytt får visa för den nya chefen vad de kan och 

vad de går för. Den nya chefen blir även en ny person att lära känna vilket kräver sin tid och 

kraft. Intervjuperson D upplevde att de andra medarbetarna reagerade på samma sätt men att 

de inte påverkades av varandra.  

 

Intervjuperson D gjorde även motstånd till några förändringar genom att denne vågade säga 

ifrån om D ansåg något vara fel och på så sätt föra fram sin åsikt. D anser dock inte att 

arbetsgruppen förändrades när en ny chef tillsattes eftersom gruppen kände varandra och höll 

ihop ändå. D funderade ett tag på vad som hade kunnat göras bättre för att underlätta för de 

anställda vid en förändring men kom inte på något specifikt som hade kunnat genomföras. 
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4.5 Motivation 

 

Intervjuperson A berättar att motivationen att utföra ett bra arbete höjs om denne har roligt på 

arbetsplatsen. Det är även viktigt att anställda ska kunna skämta med varandra och med 

chefen, samt att det finns en bra gemenskap mellan alla. Intervjuperson A känner dock inte att 

motivationen påverkades av att få en ny chef eftersom A fortfarande vågade vara sig själv och 

säga sin åsikt. Intervjuperson A anser trots detta att det uppstår en motivationsklyfta. A menar 

att de anställda behöver tid på sig att anpassa sig till den andra personen samt att få alla att 

fungera som en grupp. 

 

Intervjuperson B motiveras till att utföra ett bra arbete om nya idéer uppmuntras och om 

förslag diskuteras fram gemensamt. Det är viktigt att alla medarbetare på arbetsplatsen får en 

chans att utvecklas samt att alla känner sig uppskattade på arbetet, vilket höjer motivationen. 

Vid chefsbyten anser B att motivationen påverkas eftersom de anställda känner sig osäkra på 

om även arbetsuppgifterna och målen är ändrade. Intervjuperson B tycker att en 

motivationsklyfta ibland kan uppstå mellan de anställda och ledningen. 

 

Intervjuperson C blir motiverad att utföra ett bra arbete om denne känner sig uppskattad på 

arbetet. Det är viktigt att alla har ett gemensamt mål att sträva efter och att alla gör det de ska. 

Känner gruppen av att de gemensamt strävar åt samma håll så ökar deras motivation. 

Intervjuperson C anser att motivationen påverkas i och med att det tar mycket energi att lära 

känna den nya chefen. 

 

Intervjuperson D blir motiverad att arbeta snabbare då det innebär att denne antagligen får 

sluta tidigare eller bli klar med arbetsuppgiften tidigare.  

 
Min motivation ökar då jag blir peppad till att hela tiden arbeta snabbare. (Intervjuperson D, 

Personlig kommunikation, 2008-03-28) 

 

Intervjuperson D anser att motivationen påverkas när en ny chef tillsätts. Detta visas genom 

att motivationen till att arbeta snabbare ibland minskade vilket självklart ledde till att 

arbetsuppgifter tog längre tid att genomföra. 
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4.6 Trygghet 

 

Alla intervjupersoner anser att trygghet på arbetsplatsen är en viktig faktor. Intervjuperson A 

anser att trygghetskänslan påverkas då en ny chef tillsätts, det vill säga då en förändring sker. 

Detta på grund av att det tar tid att lära känna den nya chefen samt att det tar tid att ta reda på 

var de har varandra. Intervjuperson B menar också att trygghetskänslan påverkas av att byta 

chef. Även B beskriver att det tar ett tag att lära känna den nya chefen och att  

grundtryggheten på arbetsplatsen därför kan rubbas. Intervjuperson C anser att det är en 

trygghet att veta hur chefen tycker och tänker vid olika situationer, vilket inte inträffar med en 

ny chef. Därför sjunker tryggheten vid varje förändring.  

 
Det är otryggt att inte veta hur många fler förändringar som ska göras. (Intervjuperson C, 

Personlig kommunikation, 2008-04-01) 

 

Intervjuperson C menar att spekulationer som att anställa ny personal eller att dra ner på 

personal skapar en stark oro i arbetsgruppen vilket bidrar till en otrygg miljö för alla berörda.  

Även intervjuperson D anser att trygghetskänslan påverkas när en ny chef tillsätts. Ibland 

påverkas den mer och ibland mindre, beroende på vilken chef som byts ut. Det vill säga, om 

det är en chef som den anställde inte hunnit lära känna ännu eller en chef som de anställda 

känner sig otrygga med, så påverkas tryggheten mindre. Byts däremot en omtyckt chef ut, 

som har haft sin position ett längre tag, försämras tryggheten på arbetsplatsen mer. 
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4.7 Sammanfattning av empirin 

 

Vi har valt att göra en kort sammanställning över empirin, vilken vi visar i en modell. Detta 

för att ge en snabb tillbakablick över hur våra intervjupersoner svarade, innan vi går över till 

det femte kapitlet, där vi analyserar våra svar utifrån den teoretiska referensramen. 

 

Intervjuperson: A B C  D 

Hur länge har du arbetat på företaget? 3 år 4 år 2 år 4 år 

Hur många chefer har du haft under  

denna tid? 5 chefer 8 chefer 4 chefer 8 chefer 

Har de olika cheferna haft olika  

ledarskapsstilar? Ja Ja Ja Ja 

Påverkar ledarskapsstilen dig? Ja Ja Ja Ja 

Hur reagerade du när du fick veta att  

en förändring skulle ske? Olika Olika Jobbigt Jobbigt 

Hur gjorde du motstånd till förändringen? Sa ifrån Fackmöte Fackmöte Sa ifrån 

Påverkas motivationen vid förändring? Nej Ja Ja Ja 

Påverkas tryggheten vid förändring? Ja Ja Ja Ja 
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5. ANALYS 

 

I vår analys kommer vi att koppla samman den teori vi byggt vår uppsats på med de svar vi 

fick fram i empirin. Detta för att se om våra intervjupersoner har påverkats på samma sätt 

som vi förutsatt utifrån den teori som vi har studerat. Analysen kommer sedan att ligga till 

grund för vår slutsats och diskussion. 

 

 

 

5.1 Chefskap 

 

En chef kan både vara strikt och strukturerad. Det är även bra om chefen kan lyssna på sina 

anställda, vara stark men mänsklig samt ha ett bra självförtroende och vara ödmjuk mot sina 

anställda. Det finns egenskaper och beteenden som kan öka sannolikheten för att en person 

inte bara blir en chef utan även blir en ledare (Engquist, 1992). Chefens uppgift kan även vara 

att skapa ett arbetsklimat där de anställda samarbetar och känner tillit till varandra 

(Omvårdnadsmagasinet, 2006). Sammanfattningsvis kan chefskapet gå ut på varför en uppgift 

ska genomgöras samt vad uppgiften gäller (Berggren et al., 2001). 

 

Chefen ska enligt intervjupersonerna lyssna, stötta sina anställda, vara rättvis samt 

upprätthålla en bra dialog. Några av de tillfrågade ansåg även att det var viktigt att ha en bra 

gemenskap med chefen. Flera av de tillfrågade ansåg också att ett bra arbetsklimat var viktigt 

för att trivas på arbetet, vilket är en av chefens uppgifter. Om de anställda och chefen trivs 

med varandra och arbetsklimatet är det enligt Hägglund & Lager (2005) lättare att genomföra 

förändringar på ett så bra sätt som möjligt. Det finns även andra faktorer som kan bidra till att 

genomföra förändringar på ett så bra sätt som möjligt, såsom ansvar och lön. Faktorer som 

påverkar arbetsmiljön är därför viktig då chefens och de anställdas uppfattningar om 

förändringsprocessen, ligger till grund för hur bra genomförandet av förändringar kommer att 

gå (Hägglund & Lager, 2005). 
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En nybliven chef som vill arbeta tillsammans med sina anställda kan få de anställda emot sig. 

Detta händer när chefen inte klarar av att platta ut den hierarkin som de anställda har skapat. 

På detta sätt kan det skapas en auktoritär chef även fast anställda ogillar det här (Engquist, 

1992). En av intervjupersonerna ansåg att chefen är en viktig del för hela arbetsgruppen och 

en uppgift som chefen har är att lösa problem, som uppstår på arbetsplatsen. För att 

underlättar denna uppgift kan det därför vara viktigt för chefen att ha de anställda med sig 

istället för emot sig.  

 

 

5.2 Ledarskap 

 

Till skillnad från chefskapet så handlar ledarskapet om hur det ska gå till att lösa en viss 

uppgift (Berggren et al., 2001). Gill (2003) menar att makt är en styrka som kan påverka 

människors inställning och beteende mot ett önskat mål. Enligt Krona och Skärvad (1997) kan 

ledarskap ses som en process som går ut på att motivera de anställda på företaget. På så sätt 

kan ledaren få de anställdas mål att samarbeta med företagets mål (Krona & Skärvad, 1997). 

Yukl (2006) menar att olika ledares former av styrka visar att en effektiv ledare kan vara mer 

beroende av personlig makt än positions makt (Yukl, 2006). Våra intervjupersoner menar att 

ett bra ledarskap är då ledaren tar tillvara kompetensen på företaget och därmed lyssnar på de 

anställdas idéer. Intervjupersonerna anser även att det är viktigt med en bra gemenskap mellan 

de anställda och chefen för att få ett bra arbetsklimat och på så sätt trivas på arbetet. 

 

Laius & Leijon (1996) menar att det i grunden kan vara ledarens människosyn som är 

avgörande för om ledningen blir lyckad eller inte. Detta kan sammanbindas med Lowy 

(2008), som anser att en ledare som upptäcker ett riskfyllt och avgörande problem och som 

ändå lyckades öppna en ny bana för de anställda och företaget, oftast är en ledare som de 

anställda kommer ihåg som en bra ledare. Intervjupersonerna menar att de chefer som haft en 

bra ledarskapsstil får de anställda att må bra på arbetet genom att lyssna och ge bra och 

konstruktiv kritik. 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2001) kan det i vissa fall krävas helt nya ledningsformer för att 

utnyttja medarbetarnas kunskaper på ett kreativt sätt. Intervjupersonerna menade att det 

ledarskap som chefer använder påverkar dem på olika sätt. Enligt Levi (2007) så anpassar sig 
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gruppen till ledarens roll och till makten som ledaren har (Levi, 2007). En an 

intervjupersonerna förklarade att om chefen pekar med hela handen känner den anställde sig 

stressad, vilket kan bidra till oordning på arbetsplatsen. Om chefen däremot kommunicerar 

konstruktivt utförs arbetet oftast mer noggrant eftersom den anställde inte känner sig stressad.  

 

 

5.3 Förändring 

 

Ett företags livscykel kan innehålla olika stora förändringar (Jacobsen & Thorsvik, 2001). Det 

bästa sättet för människan kan vara att se förändringar som något positivt och istället betrakta 

dem som utmaningar. Förändringar borde därför ses som en möjlighet att kunna utvecklas 

personligen (Berggren et al., 2001). Intervjupersonerna ser inte förändringarna som några 

personliga utmaningar. De har givetvis påverkats av förändringarna och ibland kunnat se det 

positivt att byta en chef, men de anser inte att de har utvecklats personligen av chefsbytena. 

 

Carr et al. (1996) menar att den bästa vägen till förändring inte alltid är den enklaste vägen. 

Förändringar på företag kan oftast vara förknippade med förväntningar som inte uppfylls och 

därmed minskad trygghet på arbetsplatsen (Skinner, 2005). Människor som har gått igenom 

svåra, sorgliga eller andra komplicerade förändringar kan oftast dra pessimistiska och 

felaktiga slutsatser kring bytet. Dessa människor blir därför oftast misstänksamma över 

motiven som finns till förändringen (Kotter, 1996). Intervjupersonerna menade att de har 

påverkats av hur tidigare byten av chef har gått till. De har även påverkats mer om de 

anställdas relation till den utbytta chefen varit bra. Vid ett jobbigt chefsbyte, som en 

intervjuperson beskiver om, fick de anställda heller inget konkret svar på motivet till bytet, 

vilket ledde till förvirring bland de anställda. Denna händelse bidrog till att de anställda 

istället spekulerade kring motiven, vilket betydde att mycket energi lades i detta istället för på 

arbetsuppgifterna. 

 

Sterling (2003) menar att en strategi för att få ett samarbete mellan ledare och de anställda kan 

vara att låta dem bli involverade i förändringen (Sterling, 2003). En av intervjupersonerna 

tyckte att det är viktigt att ta tillvara på kompetensen hos de anställda för att dessa ska känna 

sig delaktiga i företaget. På så sätt blir de anställda mera motiverad till att arbeta, då de känner 

sig involverade i företaget. 
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Beslut vilka påverkar verksamheten eller organisationen kan uppkomma plötsligt. Även om 

det är en förändring som är väntad kan beslutet ändå upplevas som plötsligt. Detta kan bero på 

att de berörda inte är beredda eller att de trodde att beslutet skulle vara annorlunda, vilket 

leder till att många reagerar med chock, förvirring och förnekelse (Ljungström, 1996). Våra 

intervjupersoner svarade att de förändringar som har varit väntade upplevdes som enklare 

jämfört med förändringar som har varit minde väntade. Eftersom de anställda innerst inne 

redan visste vad som skulle ske var förändringen inte lika chockerande, vilket bidrog till att 

dessa förändringar var lättare att hantera för de anställda. 

 

Ljungström (1996) skriver om att det finns olika faser som människan kan gå igenom när en 

förändring sker, vilket visas i förändringskurvan (Ljungström, 1996). En av 

intervjupersonerna tyckte att det saknades en fas i kurvan som denne ville kalla för 

avvaktandefas. Fasen borde enligt intervjupersonen ligga mellan reaktionsfasen och 

motståndsfasen och skulle innebära ett avvaktande innan de anställda väljer att göra motstånd 

eller inte (se figur 4). 

 

 

        I fas                              Reaktionsfasen                               Avvaktandefasen 

   

 

 

      Satsningsfasen                      Undersökningsfasen                       Motståndsfasen 

             

                        

Figur 4. Egen tolkning av: Förändringskurvans faser (Ljungström, 1996, s. 15) samt 

komplettering (Intervjuperson B, Personlig kommunikation, 2008-04-30). 

 

Motstånd handlar om organisationens förutsägbara, lagliga och mänskliga rätt att försvara sig 

mot förändring (Ahrenfelt, 2001). Graden till motstånd varierar främst beroende på 

förändringsidéns tydlighet, vad det är som ska förändras och hur omfattande förändringen är 

(Gill, 2003). Anledningen till att en del människor gör motstånd och andra inte är troligen att 

en del är mer benägna än andra (Folaron, 2005). En förändring kan ibland upplevas som ett 

angrepp mot gruppen, vilket kan leda till starka motåtgärder från gruppen (Jacobsen, 2005). 

Ahrenfelt (2001) beskriver tre viktiga motståndsfaser. Den första av dessa faser handlar om 
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medarbetarnas tvivel på förändringen. När medarbetarna kommer in i den andra 

motståndsfasen har de haft tid att bearbeta förändringen. I den tredje motståndsfasen går 

medarbetarna däremot från ord till handling genom att börja agera, då de känner att ingen 

lyssnar på dem (Ahrenfelt, 2001). Flera av våra intervjupersoner har vid en förändring gått 

samman och kontaktat facket för att föra fram sin åsikt kring chefsbytena och för att motverka 

dessa. Samtliga intervjupersoner vågade även säga sin åsikt till nya chefer, vilket även kan 

vara ett slags motstånd. 

 

I satsningsfasen borde en utvärdering av förändringen ske där chefen tillsammans med 

medarbetarna går igenom vad förändringsprocessen har lärt dem. Detta för att de anställda ska 

kunna utvecklas som grupp på bästa sätt (Ljungström, 1996). Graden till motstånd varierar 

främst beroende på förändringsidéns tydlighet, vad det är som ska förändras och hur 

omfattande förändringen är (Jacobsen, 2005). Enligt våra intervjupersoner är det sällsynt med 

personalmöten. Framförallt saknar de personalmöten vid chefsbytena. De tror att 

personalmöten hade gjort övergången smidigare samt gjort det lättare att acceptera 

förändringen. Vid bytena fick de ingen utvärdering alls och fick istället veta nya rutiner 

ryktesvägar. Personalmöten kan därför vara ett bra tillfälle, enligt intervjupersonerna, att 

tydligt redogöra för eventuella förändringar som ska genomföras på företaget. Det kan även 

vara bra att förklara för de anställda vilka motiv som finns bakom förändringen och hur detta 

kan påverka de anställda. 

 

Organisationen borde förstå hur förändringen kan påverka de enskilda personerna och deras 

sociala relationer. Förändringar kan dock påverka människor och grupper på olika sätt 

(Folaron, 2005). Trots att den anställde ser behovet av förändring kan den anställde välja att 

vara negativ till förändringen på grund av personliga känslor, såsom relationer till den utbytta 

chefen (Jacobsen, 2005). En av intervjupersonerna menar att förändring kan upplevas som en 

jobbig känsla för de anställda. Denna jobbiga känsla uppkommer framförallt om den utbytta 

chefen är omtyckt.  

 

Om organisationer ständigt har en omsättning på anställda kan organisationen inte förvänta 

sig att den nya anställda ska fungera på samma sätt som den tidigare anställde. Människor 

som börjar på ett nytt arbete anpassar oftast sin arbetsuppgift till sin egen stil och sina egna 

önskemål. Detta kan i förlängningen leda till att organisationen förändras varje gång en ny 

person anställs (Jacobsen, 2005). Förändring kan utmärka sig genom att människor ser 
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förändringsresultatet som osäkert (Carr et al., 1996). Några intervjupersoner menar att 

spekulationer kring att anställa ny personal eller personalneddragningar skapar en stark oro i 

arbetsgruppen. Dessa spekulationer kan i sin tur leda till en otrygg arbetsmiljö för de anställda 

på företaget. 

 

 

5.4 Motivation 

 

Enligt Maslow (1970) måste de grundläggande behoven som mat och bostad vara uppfyllda 

innan arbetsmotivation kan uppstå. Faktorer som har med människans personlighet att göra 

kan ha betydelse för människans motivation. Han menar dock att de situationsspecifika 

faktorerna har minst lika stor betydelse (Maslow, 1970). Motivation i arbetet kan uppstå utav 

hög arbetstillfredsställelse (Hanberger, 2005). Motivationsfaktorer kan vara själva 

arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och de andra anställda på företaget (Krona, 1997).  

 

Intervjupersonerna menade att en viktig motivationsfaktor är att känna glädje på arbetsplatsen 

och att det finns en bra gemenskap till de andra anställda. Andra faktorer som kan påverka 

motivationen är om nya idéer uppmuntras och att förslag diskuteras fram gemensamt mellan 

chefen och de anställda. Intervjupersonerna tycker även att alla anställda bör får en chans att 

utvecklas och att alla känner sig uppskattade på arbetsplatsen. Det är enligt en intervjuperson 

viktigt att alla har ett gemensamt mål att sträva efter och att alla gör sin del. Egna personliga 

mål som att prestera bättre för varje arbetspass kan vara en annan motivationsfaktor. Det var 

dock inte alla intervjupersoners motivation som påverkades vid förändring. Men de vars 

motivation påverkades menade att de kände sig osäkra på arbetsuppgifterna samt en tvekan 

över de uppsatta målen som företaget har. De svarade även att det tar mycket energi att lära 

känna den nya chefen och att denna energi hade kunnat gå till att prestera bättre 

arbetsmässigt. Den intervjuperson vars motivation inte påverkades ansåg sig så stark i sig 

själv och i sina egna mål att detta inte försämrade motivationen. 

 

När ledningen har accepterat en förändring och fått motivationen till att genomföra den kan 

det hända att de tror att även medarbetarna har kommit till samma tillstånd. Detta stämmer 

oftast inte eftersom medarbetarna har fått beskedet om förändring senare. Då uppstår en så 

kallad motivationsklyfta (Ahrenfelt, 2001). De intervjupersoner vilka fick titta på 
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motivationsklyftan anser att en sådan ibland kan uppstå på arbetsplatsen. De menar att de 

anställda behöver tid på sig att anpassa sig till den andra personen samt att få alla anställda att 

fungera som en grupp. 

 

 

5.5 Trygghet 

 

Om det inte finns tydliga riktlinjer för vilka mål anställda ska arbeta efter eller vem det är som 

bestämmer på företaget kan det lätt uppstå förvirring och otrygghet bland de anställda (Laius 

& Leijon, 1996). Det vill säga att om de anställda känner sig trygga med sin chef resulterar 

detta i att de anställda presterar bättre (Weiss, 2007). Alla intervjupersoner anser att trygghet 

på arbetsplatsen är en viktig faktor för att det inte ska uppstå förvirring kring de mål som de 

ska arbeta efter. De ansåg även att tryggheten är en faktor som påverkar dem då en ny chef 

tillsätts. Intervjupersonerna menade att trygghetskänslan kan påverkas då det kommer en ny 

chef som inte de anställda känner skapar detta en oro rörande chefens personlighet, 

ledarskapsstil och så vidare. 

 

Enligt Angelöw (1991) finns det två sorters trygghet; grundtrygghet och situationsrelaterad 

trygghet. Grundtryggheten kan betyda att det finns tillit till sig själv, och denna trygghet 

grundas redan som liten. Den situationsrelaterade tryggheten kan vara kopplad till en viss 

situation och hur denna situation upplevs. En känsla av trygghet kan vara nödvändig för en 

människa att vilja genomföra en förändring (Angelöw, 1991). Faktorer som påverkade 

trygghetskänslan vid chefsbytena rörde främst den period som det tar att lära känna den nya 

chefen. Det är enligt intervjupersonerna en trygghet att veta hur chefen tycker och tänker vid 

olika situationer. Innan de anställda och chefen har tagit reda på vart de har varandra så kan 

de anställda samt chefen arbeta i en ovisshet. De anställda kan även känna oro över om detta 

nya tillstånd är kvar eller om nya förändringar ska genomföras. 
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5.6 Metodkritik 

 

En kritik som kan komma att riktas mot vår uppsats är att vi inte gjorde någon pilotstudie 

innan vi genomförde våra intervjuer. En sådan förundersökning hade enligt Jacobsen (2002) 

kunnat stärka giltigheten på vår intervjuguide och kanske hade vi inte behövt komplettera våra 

intervjuer. Anledningen till att vi medvetet valde bort att göra en pilotstudie var helt enkelt att 

kandidatuppsatsen har en tidsbegränsning att vi ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för 

att en pilotstudie i vårt fall skulle kännas relevant. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna i olika miljöer beroende på vem vi skulle intervjua. Detta 

var ett medvetet val då vi ville att våra intervjupersoner skulle känna sig trygga, den naturliga 

miljön ansåg vi borde ge mer naturliga svar.  

 

Då vår uppsats är avsedd att studera hur anställda kan påverkas av att byta chef var det för oss 

inte aktuellt med en kvantitativ ansats. Vi är inte ute efter att generalisera de svar vi har fått, 

utan vill komma åt hur den enskilde anställde kan påverkas och reagera vid chefsbyte och 

sedan se om det finns några likheter respektive skillnader i denna eventuella påverkan. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

I vår slutsats kommer vi att redogöra för de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår 

kvalitativa undersökning. Vi kommer att föra en diskussion kring vad som i dagsläget finns 

skrivet i teorin, samt redogöra för vad vår uppsats har bidragit med. Slutligen kommer vi att 

ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

 

 

6.1 Slutsats 

 
För att en chef ska uppfattas som bra ska denne vara rättvis, lyhörd och stöttande. Det är även 

viktigt med en god gemenskap på arbetsplatsen. För att detta ska fungera anser vi att det kan 

vara en fördel om chefen har bra självförtroende, vara ödmjuk samt kunna kommunicera med 

sina anställda. Vid dålig kommunikation kan chefen istället få sina anställda emot sig. 

 

Ett bra ledarskap anser vi är när ledaren tar tillvara kompetensen på företaget. Lyckas chefen 

med detta kan denne få sina anställdas mål att stämma överens med företagets mål. Vi anser 

att ledarskapsstilen påverkar företagets anställda. Ett bra ledarskap får därför de anställda att 

må bra och trivas på arbetsplatsen. 

 

En anställd utvecklas personligen vid förändringar på arbetsplatsen. Våra intervjuer menar 

dock att detta inte stämmer på dem. Vi tycker att vi kan urskilja personlig utveckling i de svar 

vi har fått fram utan att de anställda är medvetna om det. Vi anser att vid varje förändring har 

de lärt sig någonting nytt om sig själva och varandra. De anställda har till exempel fått följa 

olika ledarskapsstilar, då de har haft olika chefer, vilket i sin tur har gett dem nya kunskaper. 

Vi anser även att de anställdas tidigare erfarenheter av förändringar hjälper dem att gå igenom 

fortsatta förändringar. 

 

Faktorer vi har kommit fram till påverkar de anställda vid förändring är de relationer de har 

byggt upp med sin chef samt tidigare erfarenheter. Det förefaller även väldigt viktigt för de 

anställda att få korrekt och utförlig fakta om förändring och att informationen kommer i rätt 
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tid, innan spekulationer hinner uppstå. Vi anser därför att det är väldigt viktigt med 

personalmöten, framförallt vid förändringar, där alla som berörs av förändringen kan 

medverka och ta del av nya rutiner. Personalmötena bör även följas upp med en utvärdering 

för att fånga upp missnöjda anställda direkt. 

 

Vi anser att förändringskurvan är en bra beskrivning på hur de anställda upplever en 

förändring men den tycks vara något förenklad. Vi tycker att en avvaktandefas kan utveckla 

kurvan ett steg vidare. Enligt våra undersökningar uppstår oftast en avvaktandefas, dock inte 

alltid en motståndsfas. Vi har därför valt att komplettera förändringskurvan (se figur 4). Om 

motstånd uppstår vid en förändring utnyttjar de anställda sina rättigheter för att protestera och 

visa sitt missnöje. 

 

                              

          I fas                              Reaktionsfasen                     Avvaktandefasen 

                 

 

        

     Satsningsfasen                        Undersökningsfasen    Motståndsfasen 

 

 

Figur 4. Egen tolkning av: Förändringskurvans faser (Ljungström, 1996, s. 15) samt 

komplettering (Intervjuperson B, Personlig kommunikation, 2008-04-30). 

 

Vi har kommit fram till att de viktiga motivationsfaktorerna på en arbetsplats är gemenskap, 

glädje och uppmuntran från ledningen. Motivationen påverkas dock olika från anställd till 

anställd på företaget. Hos några anställda går energin, vilken tidigare har lagts på 

arbetsuppgifter, till att hantera förändringen istället, vilket minskar arbetsmotivationen. Vi 

anser därför att det är viktigt att motivera de anställda för att hindra att en motivationsklyfta 

uppstår. Detta anser vi görs på bästa sätt genom att chefen och ledningen ska ge de anställda 

tillräckligt med tid för att acceptera förändringen. 

 

Trygghet på arbetsplatsen är viktigt för de anställda. För att öka trygghetskänslan behöver de 

anställda tydliga riktlinjer. Det är även viktigt att chefen och ledningen inser att de anställda 
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arbetar i ovisshet i en längre period när en förändring har genomförts. Vi tycker därför att de 

anställda kan behöva extra stöd för att öka trygghetskänslan på företaget. 

 

 

6.2 Avslutande diskussion 

 

Vi anser att vår uppsats kommer att kunna hjälpa företagsledare att förstå hur förändringar 

kan påverka de anställda och hjälpa dem att förbereda förändringen för att få bästa respons 

och resultat. 

 

Den fråga vi ville besvara vid uppsatsens start var följande: 

Hur kan anställda inom ett svensk detaljhandelföretag påverkas av att byta chef? 

 

Vi anser att vi i vår slutats har fått fram information som kan besvara denna frågeformulering. 

Vårt teoretiska bidrag anser vi framförallt är en utförligare beskrivning av hur anställda kan 

påverkas vid chefsbyten. Vårt praktiska bidrag är att ledningen kan använda sig av de 

slutsatser vi har kommit fram till och på så sätt göra processen från förändring till acceptans 

kortare hos de anställda. 

 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

 

Ett förslag på fortsatt forskning inom ämnet kan vara att jämföra två olika företag och 

undersöka om de anställda hanterar förändringar annorlunda beroende på vilket företag de 

arbetar på. Undersökningen kan hjälpa företagsledare genom att jämföra om de anställda 

påverkas olika beroende på vilket företag de arbetar på och hur de förbereds för förändringen. 

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning kan vara att praktiskt se hur lönsamheten kan påverkas 

vid ett chefsbyte. En sådan undersökning hade kunnat visa mer konkret hur stor påverkan en 

förändring egentligen är för de anställda och hur mycket det påverkar deras arbetsmotivation. 

Vi har i vår uppsats sett att chefsbyten kan påverka motivationen hos de anställda och 
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motivationen borde i sin tur påverka lönsamheten för företaget. Det hade därför varit till hjälp 

för företagsledare att se konsekvenserna av chefsbyten. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka hur den nya chefen hanterar att komma till en ny 

arbetsplats och i vilken utsträckning nyrekryteringen påverkar företaget. Vid en sådan 

undersökning hade det varit intresseväckande att jämföra olika nyrekryterade chefers 

erfarenheter med varandra. Att undersöka hur chefer hanterar den nya arbetsplatsen kan vara 

till hjälp för både chefen och företagsledningen genom att de då lär sig av varandra. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 

 

Bakgrunds fakta 

 1. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 

Chefskap 

 2. Hur många chefer har du haft under tiden du arbetat på företaget? 

 3. Vad betyder din chef för dig i ditt arbete? 

 

Ledarskap 

 4. Har de olika cheferna du haft använt olika stilar? 

5. På vilket sätt påverkar ledarskapet som din chef använder (finns olika ledarstilar hos         

olika chefer) ditt dagliga arbete? 

 

Förändring  

 6. Hur reagerade du när du fick besked om att en förändring skulle ske? 

 7. Hur uppfattade du dina medarbetares reaktioner när det kom en ny chef? 

 8. Påverkades du av dina medarbetares reaktioner? Om ja: hur? 

 9. Gjorde du motstånd till förändringen? Om ja: hur? 

10. Anser du att arbetsgruppen förändrades när en ny chef tillsattes? Om ja: På vilket sätt       

ändrades den 

11. Vad hade kunnat göras annorlunda för att göra det lättare för er anställda att genomgå            

en förändring? 

 

Motivation 

 12. Vad motiverar dig att utföra ett bra arbete? 

 13. Påverkades din motivation till att utföra ditt arbete av att få en ny chef? Om ja: hur? 

 

Trygghet 

 14. Är trygghet på arbetsplatsen en viktig faktor för dig när du utför ditt arbete? 

     15. Påverkades din trygghetskänsla av att få en ny chef? Om ja: hur? 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide 2 

 

1. Tycker du att figuren nedan är en bra sammanfattning över hur du påverkades i en 

förändring, det vill säga hur du påverkades av att byta chef?  

 

2. Anser du att dessa faser stämmer överens med hur du hanterade situationen? 

Om ja: Är det någon fas som du känner var utmärkande?  

Om nej: Varför inte? Är det någon fas som inte passar in eller är det någon fas som 

saknas? 

 

Förklaring till modellen: 

 I fas – Innan en förändring är människan i fas, vilket betyder en känsla av tillhörighet. 

Motståndsfasen – I denna fas görs motstånd av dem som är emot förändringen. 

Reaktionsfasen – I denna fas reagerar många med chock, förvirring och förnekelse. 

Undersökningsfasen – I denna fas innebär det att människan är inne i ett slags kaos och 

förvirring då denne börjar försöka se förändringen på ett annat sätt. 

Satsningsfasen – I denna fas är energin tillbaka och människan är snart åter i fas. 

 

 
       

                         I fas                       Reaktionsfasen                        Motståndsfasen 

 

             

              Satsningsfasen                                    Undersökningsfasen 

 

 



 

 
 

3. Enligt teorin kan det uppstå en motivationsklyfta (se figuren nedanför) mellan ledningen 

och de anställda. Detta händer när ledningen har accepterat en förändring innan de 

anställda och på så sätt fått motivationen till att genomföra den tidigare. Detta kan dock 

förhindras genom att ge de anställda mer tid till att bli motiverade. 

  

  Känner du att en motivationsklyfta uppstår vid förändring? Utveckla gärna svaret. 

 

 

      Motivation 
 
       Ledning 
    
 
 
 
                   
              Motivationsklyfta            Medarbetare  
 
 
 
                   Tid 


