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Sammanfattning 

 

Titel: Gör inte en höna av en fjäder: Individanpassat Stöd för att Reducera Medarbetares 

Förändringsmotstånd - En fallstudie av Gävle Kommun 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Anna Granström och Ida Segelsbo 

 

Handledare: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson och Daniella Fjellström 

 

Datum: 2016 – maj  

 

Syfte: Komplexa, offentliga organisationer genomgår ständigt organisationsförändring och det 

enda som är bestående är just förändring. Vi har valt att studera hur ledare hanterar medarbetare 

som inte tycker om att, eller vill, förändras då det är en vanlig situation enligt våra egna 

erfarenheter. Studien har genomförts för att utveckla forskningen inom området för hur ledare 

kan hantera sina medarbetares förändringsmotstånd inför en organisationsförändring.  

 

Syftet är att skapa förståelse för hur ett individanpassat stöd kan hjälpa ledaren att reducera 

medarbetarens kognitiva, känslomässiga samt medvetna förändringsmotstånd inför en 

organisationsförändring. 

 

Metod: Vi har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att samla in data. 

Den empiriska informationen analyserades därefter genom tematiska nätverk och presenterades 

som ett gemensamt empiriskt och analytiskt kapitel. 

 

Resultat & slutsats: De resultat vi funnit tyder starkt på att individanpassat stöd från ledarens 

sida har en inverkan på medarbetares förändringsmotstånd samt att de allra flesta medarbetarna 

har någon form av motstånd. Vidare fann vi inga belägg för att individanpassat stöd endast tillhör 

det transformella ledarskapet, utan vi påstår att detta stöd finns inom flera ledarskapsstilar. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att vår studie bör göras om i samma kontext, men med 

fler respondenter, för att på så sätt se om samma resultat framkommer samt att ha möjlighet att 

öka tillförlitligheten av våra resultat.  



 

 

 

 

Uppsatsens bidrag: Vårt teoretiska bidrag består av en djupare förståelse i hur ledare använder 

sig av individanpassat stöd samt hur det påverkar medarbetare med förändringsmotstånd. Vårt 

praktiska bidrag ger våra respondenter och andra chefer inom Gävle Kommun en tankeställare i 

hur förändring bör hanteras samt råd som kan användas vid framtida organisationsförändringar. 

 

Nyckelord: Organisationsförändring, offentlig organisation, förändringsmotstånd, 

individanpassat stöd, transformellt ledarskap. 

 

 

  



 

 

 

Abstract  

  

Title: Do not make a mountain out of a molehill: Individualized Support to Reduce Followers’ 

Resistance to Change – A Case Study of Gävle Kommun. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Anna Granström and Ida Segelsbo  

 

Supervisor: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson and Daniella Fjellström 

 

Date: 2016 – May 

 

Aim: Complex, public sectors go through constant organizational change and nothing endures 

but change. We have chosen to investigate how leaders deal with followers’ who do not like or 

want to change though this is common according to our own experiences. The study has been 

completed to contribute to science within the subject of how leaders reduce their followers’ 

resistance to change in the initial stage of an organizational change. 

 

The aim is to create an understanding in how an individualized support can help the leader to 

reduce followers’ cognitive, emotional and intentional RTC in the initial stage of an 

organizational change. 

 

Method: We have used a qualitative method and semi-structured interviews to gather our data. 

The empirical information was analyzed through theme networks and was presented as an 

empirical and analyzing chapter all together. 

 

Result & Conclusions: The results we found do confirm the most of our research questions 

including that individualized support used by the leader does have an effect on followers’ 

resistance to change as well as that most employees have some kind of resistance to change. 

Although we did not find any proof of individualized support only being a part of the 

transformational leadership. Instead, we think that this kind of support will be found in several 

leadership styles.  

 



 

 

 

Suggestions for future research: We believe that our study shall be done all over again within 

the same context but with more respondents and in that way see if there result will be the same. 

This would according to us also increase the reliability. 

 

Contribution of the thesis: Our theoretical contribution includes a deeper understanding of how 

leaders use individualized support together with the effect on employees with RTC. Our hands-

on contribution gives our interviewees and other leaders within the public sector an eye-opener of 

how change should be handled in future coming organizational change. 

 

Key words: Organizational change, public sector, resistance to change, individualized support, 

transformational leadership. 
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1.     Inledning 

I detta kapitel ger vi en introduktion till vad vår uppsats handlar om och varför vi valt att studera 

detta ämne. Vi börjar med att ge en bakgrund till problemet för att sedan diskutera fram varför vi 

anser att det finns ett behov av ytterligare forskning inom ämnet. Efter detta presenterar vi vårt syfte 

och våra frågeställningar samt de avgränsningar vi har för vårt arbete. 

1.1. Bakgrund 

“Det enda beständiga är förändring”
1
 [egen översättning] 

(Herakleitos, grekisk filosof) 

 

Den 14 december 2015 skedde ett paradigmskifte i Gävle Kommun, efter 100 år vid makten fick 

Socialdemokraterna lämna över styret till Alliansen (Carlsson, 2015, 14 december). Detta är endast 

en av många organisationsförändringar som ständigt pågår i en offentlig organisation som Gävle 

Kommun.  

 

“Kunde du se några fördelar med förändringen?” 

- “Nej, jag tror inte det.” (Medarbetare 4) 

 

Att medarbetare ofta har en negativ inställning till organisationsförändring är ett allmänt känt 

fenomen. Ett intressant ämne är därför hur negativitet hanteras i en organisation som ständigt 

förändras.  

  

Jörgensen, Owen och Neus (2009) har i sin studie funnit att ett stort antal ledare anser att deras 

organisation är inkompetent när det kommer till att hantera organisationsförändring. Al-Haddad och 

Kotnour (2015) delar denna uppfattning och menar att organisationsförändringar löper stor risk att 

misslyckas. Detta är ett kritiskt problem enligt Jörgensen et al. (2009) då dessa förändringar är ett 

fenomen som organisationerna ställs inför med allt högre intensitet. Det finns ett stort antal orsaker 

till varför en organisationsförändring erfordras, men gemensamt för dem alla är att ett effektivt 

ledarskap gör det lättare att hantera. 

 

Utifrån egna erfarenheter vill vi som sagt påstå att medarbetare generellt har en negativ syn på 

organisationsförändring, ett påstående som styrks av forskare som Smollan (2011) och Appelbaum, 

                                                 
1
 “Change alone is unchanging and nothing endures but Change” 
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Degbe, MacDonald och Nguyen-Quang (2015a). Med utgångspunkt i detta anser Appelbaum, 

Degbe, MacDonald och Nguyen-Quang (2015b) att ledarens bearbetning av medarbetarnas 

inställning till en organisationsförändring är fundamental för att nå ett lyckat resultat. Boga och 

Ensari (2009) menar dock att ledarskapet inte spelar lika stor roll om det är en mindre 

organisationsförändring jämfört med en förändring av större skala. Vi vill mena att medarbetares 

negativa syn på organisationsförändring är ett problem oavsett organisationsförändringens 

omfattning och att det är ledarens uppgift att hantera detta. Därför anser vi att en kapabel ledare 

alltid är av betydelse för att förändringsprocessen ska lyckas. 

1.2. Problemdiskussion 

Enligt Herold, Fedor, Caldwell och Liu (2008) är ledarskap och organisationsförändring två fält 

som intresserar både forskare och praktiker. Inom teorin har många forskare, bland andra 

Eisenbach, Watson och Pillai (1999) samt Abrell-Vogel och Rowold (2014), visat på sambandet 

mellan de två fälten. Herold et al. (2008) anser att det är viktigt att integrera dessa fält och skapa en 

förståelse för hur ledarskap hanteras i en kontext av organisationsförändring.  

 

Offentliga organisationer är mer komplexa än privata, menar van der Voet, Kuipers och Groeneveld 

(2015). De påpekar att, utöver de intressenter som samtliga verksamheter har, styrs offentliga 

organisationer även av politiska faktorer. Voet et al. (2015) visar att ledare inom den offentliga 

sektorn, med anledning av sin komplexa karaktär, har ett behov av att använda sig av mer planerade 

förändringsstrategier. Vår teori är dock att även offentliga organisationer hamnar i situationer som 

kräver en snabb förändring där en strategi inte har fått tid att utarbetas. Burnes (2003), Gilley, 

McMillan och Gilley (2009) och Jörgensen et al. (2009)  menar alla att organisationsförändringar 

har ökat både i takt och intensitet, något som gör ämnet mer aktuellt än någonsin. Som Burnes 

(1996) förklarar så finns det en mängd olika typer av organisationsförändringar och därmed finns 

det inte en enskild lösning för att hantera samtliga. 

 

Vi kan därmed konstatera att organisationsförändringar är komplexa fenomen som styrs av ett 

flertal olika faktorer. Higgs och Rowland (2005) menar att det är av största vikt att fastslå kontexten 

av en organisationsförändring för att forskningen ska ha ett bidrag, i vår studie fokuserar vi på 

organisationsförändringar som innebär samlokalisering och hopslagning av två eller flera 

verksamheter inom Gävle Kommun.  
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För att beskriva medarbetares motstånd till en sådan organisationsförändring använder sig 

Appelbaum et al. (2015a) av begreppet RTC (resistance to change), med andra ord medarbetares 

motstånd inför att genomgå en organisationsförändring. Appelbaum et al. (2015a) anser att RTC 

alltid finns som en utmaning att hantera för ledare inför en organisationsförändring. Smollan (2011) 

och Piderit (2000) beskriver att det finns tre olika typer av RTC; kognitiv, känslomässig och 

medveten. Vi anser att det är viktigt att fokusera på alla tre dimensioner då det finns en ambivalens i 

den tidigare forskningen gällande sambandet mellan de tre dimensionerna av RTC. Bordia et al. 

(2004) liksom Smollan (2011) diskuterar också bakomliggande orsaker till RTC och presenterar 

osäkerhet, orättvisa och bristande ledarskap. 

 

Medarbetares RTC kan styras genom ledarens egenskaper och stil, enligt Smollan (2006), och 

utifrån tidigare forskning anser han att transformellt ledarskap är en av de mest intressanta 

ledarskapsstilarna vad det gäller att leda i förändring. Detta med anledning av en transformell 

ledares starka anlag för att verka motiverande och inspirerande för sina medarbetare. Podsakoff, 

MacKenize, Moorman och Fetter (1990) har identifierat sex olika beteenden som används av 

transformella ledare. Dessa beteenden är att introducera en vision av framtiden, skapa en acceptans 

för gruppens mål, kommunicera förväntningar på starka prestationer, erbjuda intellektuell 

stimulans, forma lämpliga beteenden och erbjuda ett individanpassat stöd. Utav dessa sex beteenden 

kommer vi att inrikta oss på det individanpassade stödet. 

 

Bland andra Abrell-Vogel och Rowold (2014) har visat på ett samband mellan just individanpassat 

stöd och medarbetares positiva inställning till organisationsförändringar. Bommer, Rich och Rubin 

(2005) menar att medarbetare, genom att få ett personligt stöd, kan acceptera en 

organisationsförändring i ett tidigare skede. Carter, Armenakis, Feild och Mossholder (2013) menar 

att den personliga relationen mellan ledare och medarbetare påverkar medarbetares RTC medan 

Bordia et al. (2004) talar om informell kommunikation och både Bass och Avolio (1994) och 

Appelbaum et al. (2015a) framhäver delegering som en viktig del i det individanpassade stödet. Det 

finns många olika definitioner på vad detta stöd innebär och hur det utövas. Utifrån vår genomgång 

av teorierna har vi inte funnit någon vedertagen syn på vad som menas med individanpassat stöd. 

Detta anser vi är anmärkningsvärt då det enligt Abrell-Vogel och Rowold (2014) kan anses vara en 

avgörande faktor för ledaren i dennes arbete för att reducera medarbetarnas RTC. Av den 

anledningen vill vi fokusera på dessa två faktorer och deras ömsesidiga relation. 

 

Vår studie svarar på Bys (2005) önskemål om vidare forskning på succéfaktorer inom 

förändringsledarskap och Bordia et al. (2004) efterfrågan på vidare forskning om ledares 
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möjligheter att motverka medarbetares osäkerhet inför en organisationsförändring. De individuella 

olikheter som finns hos medarbetare anses av Herold, Fedor och Caldwell (2007) vara nyckeln för 

ledaren och de anser det vara av stor vikt att forskningen inom organisationsförändring fortsätter 

fokusera på detta. Med denna studie vill vi också bredda forskningsområdet genom att använda en 

offentlig organisation som empiriskt exempel. Detta finns som ett uttalat önskemål från Hechanova 

och Cementina-Olpoc (2013) som studerat privata och akademiska organisationer men efterfrågar 

forskning inom andra organisationstyper. 

 

Vidare anser vi att vi fyller ett gap i forskningen genom att vår studie kommer ha en kvalitativ 

metod. Majoriteten av studierna på området är gjorda med kvantitativ metod. Dessa studier ger en 

generaliserbarhet och en grund för att sambandet existerar. Vi vill därtill skapa en förståelse för hur 

detta samband fungerar och på så vis fördjupa kunskapen om ledarnas individanpassade stöd och 

hur det kan användas för att reducera medarbetares förändringsmotstånd.  

1.3. Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur ett individanpassat stöd kan hjälpa ledare att reducera 

medarbetares kognitiva, känslomässiga samt medvetna förändringsmotstånd inför en 

organisationsförändring. Studien avser kontexten offentlig organisation. 

1.4. Avgränsning 

Det finns många faktorer som påverkar medarbetarnas inställning inför en organisationsförändring. 

Vi kommer dock enbart fokusera på det individanpassade stödet från ledaren i denna studie. 

Studiens resultat är tolkningar ur ledare och medarbetares perspektiv och handlar om den 

förberedande fasen inför en organisationsförändring. 

 

Ett vedertaget nyckelbegrepp inom företagsekonomisk forskning är förkortningen RTC (resistance 

to change). I teorikapitlet har vi därför valt att behålla detta engelska begrepp i löpande text. På 

svenska översätts det till förändringsmotstånd vilket i denna uppsats bör ses som en synonym till 

RTC och kommer att användas i vår tolkning av begreppet. 

 

Denna studie är utförd i en offentlig organisation, en organisationskontext som skiljer sig från bland 

annat privata organisationer. Vi anser att det faktum att organisationen är offentlig och politiskt 

styrd har en påverkan på resultaten av studien. Därmed uppmanar vi till försiktighet vad det gäller 

att använda den aktuella studiens resultat för applicering på andra organisationstyper.  
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2.     Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenterar vi de existerande teorier som finns inom forskningsfältet. Syftet med detta 

kapitel är att skapa en tydlig bild av forskarnas syn på ämnet och vad de olika studiernas resultat 

visar. Vi har valt att strukturera detta kapitel efter de olika delområden vår studie inbegriper och 

teorikapitlets upplägg ser ut som följande: 

 

 

Figur 1: Översikt av teorikapitlet, egen illustration.  

2.1. Organisationsförändring 

By (2005) konstaterar i sin artikel att förändring är 

 

“En faktor som alltid existerar och påverkar alla organisationer”
2
 [egen översättning] 

(By, 2005, s. 378) 

 

Detta stöttas av Jörgensen et al. (2009) och Burnes (2003) som menar att förändring har en påtaglig 

påverkan på dagens organisationer. Enligt Jörgensen et al. (2009) är det inte längre rimligt att tro att 

en organisation har en förbestämd vardag som enbart avbryts av förändring ibland. Istället befinner 

sig dagens organisationer i en situation där förändring är en fortlöpande process som ständigt 

förnyar verksamheten. Gersick (1991) gör skillnad på successiva och radikala förändringar. Burnes 

                                                 
2
 “An ever-present element that affects all organizations” 



 

6 

 

(1996) och Farell (2000) gör sin uppdelning av förändringsstrategier genom att klassificera dem 

som planerade eller akuta.  

 

Carter et al. (2013) anser också att hänsyn bör tas till hur storskalig organisationsförändringen är, 

alltså om den enbart påverkar medarbetarna i organisationen eller om den även påverkar 

organisationens övriga intressenter. Tre ytterligare faktorer som bör beaktas presenteras av Boga 

och Ensari (2009); frekvensen mellan olika organisationsförändringar samt dess påverkan på kort, 

såväl som lång sikt. Vidare menar Herold et al. (2008) att organisationsförändringens effekt på den 

enskilda medarbetarens arbetsuppgifter är avgörande för dennes inställning gentemot förändringen. 

Många forskare, bland andra By (2005), Carter et al. (2013) och Jörgensen et al. (2009), menar att 

det är de successiva förändringarna som har störst inverkan på dagens organisationer.  

2.1.1. Organisationsförändringens kontext  

Higgs och Rowland (2005) anser att kontexten förändring bör specificeras. Med anledning av att det 

finns ett stort antal faktorer och dimensioner i en organisationsförändring anser de att det inte finns 

några legitimerade skäl för att undersöka organisationsförändring som ett generellt begrepp. Även 

Al-Haddad och Kotnour (2015) betonar vikten av att specificera organisationsförändringen men då 

snarare utifrån påståendet att en identifierad organisationsförändring ger ledaren bättre 

förutsättningar att hantera den. Al-Haddad och Kotnour (2015) anser att typen av förändring måste 

identifieras noggrant för att ledaren ska ha möjlighet att hantera den på bästa sätt. Rent praktiskt 

menar de att om en ledare inte förstår hur och varför organisationsförändringen uppkommit, har 

denne inte möjlighet att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare. Att fastslå 

förändringens art är också viktigt ur ett teoretiskt perspektiv menar Higgs och Rowland (2005). 

Utan en bestämd förändringskontext anser de att forskningen inte kan ge ett bidrag då begreppet 

“organisationsförändring” är för allsidigt. 

 

Burnes (1996) menar att en dimension i förändring är hur förberedd organisationen är på att den ska 

ske, med andra ord om förändringen är planerad eller inte. Han ställer dessa två typer mot varandra 

och menar att, utifrån tidigare forskning, finns det två läger när det kommer till förändring. 

Antingen har organisationen en plan för hur förändring ska hanteras, detta för att arbeta 

förebyggande och öka chanserna till att vara förberedd när förändringen väl ska genomföras. Burnes 

(1996) menar dock att detta synsätt fått kritik då en förändring sällan är lik någon annan och 

planerna då inte spelar någon roll. I sin diskussion finner Burnes (1996) för- och nackdelar med 

båda förändringstyperna och menar att det enda som kan konstateras är att förändringsledarskap 
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handlar om val. Dessa val berör vad som ska förändras, under vilka förutsättningar förändring ska 

ske samt vilken metod som bör användas i den aktuella förändringen. 

 

Även frekvensen mellan olika förändringar bör beaktas enligt Carter et al. (2013). De menar att vid 

högre frekvens mellan respektive förändring, krävs ett starkare ledarskap. Detta med anledning av 

att medarbetarna behöver mer assistans och direktiv än om det är längre tid mellan förändringarna. 

Detta resonemang stöttas av Boga och Ensari (2009) som kopplar ihop frekvensen mellan 

förändringar till organisationens mål på kort och lång sikt. Boga och Ensari (2009) menar att om 

organisationen enbart prioriterar kortsiktiga mål blir det en högre frekvens av förändring då många 

mindre mål kan nås på kort tid. Med prioritet på långsiktiga mål präglas organisationen istället av 

en vilja att hitta fungerande metoder, då finns det också ett större tålamod att låta verksamheten 

anpassa sig under en längre tid, enligt Boga och Ensari (2009). De menar också att det ena inte är 

bättre än det andra utan det viktiga är att hitta en balans i frekvensen så att både kortsiktiga och 

långsiktiga mål kan uppfyllas. 

 

Hur omfattande en förändring är bör också definieras enligt Al-Haddad och Kotnour (2015). De 

menar att en förändring kan ses som storskalig om den påverkar flera intressenter i organisationen. 

Denna typ av förändring kräver mer resurser och därmed också ett starkare ledarskap. Motsatsen till 

detta är småskaliga förändringar som enbart påverkar de verksamma inom organisationen och 

därför inte är av lika starkt intresse för de utomstående intressenterna. Detta styrks av Herold et al. 

(2008) som menar att förändringens påverkan på den enskilda medarbetarens uppgifter är av 

fundamental betydelse för hur denne reagerar på en förändring. Vidare menar Herold et al. (2008) 

att detta påverkar ledarskapet och dess påverkan på medarbetaren. Herold et al. (2008) får stöttning 

i detta av Appelbaum et al. (2015a) som tar upp organisationsförändringens påverkan på 

medarbetarens arbetsvanor som en faktor som genererar högt förändringsmotstånd från 

medarbetarna. 

2.1.2.  Medarbetarens syn på organisationsförändringen 

Graetz och Smith (2010) presenterar det psykologiska perspektivet på ledarskap i en 

organisationsförändring och skriver att detta perspektiv bygger på ett antagande om att det är de 

individuella upplevelserna hos medarbetarna som är den primära dimensionen i förändringen. 

Dibella (2007) har forskat på förändring ur medarbetarens perspektiv. Han menar att medarbetares 

syn på planerad förändring styrs av två komponenter; om förändringen är efterlängtad och om 

förändringen anses vara sannolik. Beroende på hur dessa två faktorer upplevs, uppkommer 

förändringsmotstånd i olika grad och Dibella (2007) föreslår olika metoder för ledaren om hur 
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denne ska hantera medarbetarna för att frammana en positiv inställning. De förändringar vi har 

undersökt upplevs av majoriteten av medarbetarna som sannolik och svår att undvika samtidigt som 

nästan ingen upplevde den som efterlängtad. Enligt Dibella (2007) är denna uppfattning vanligast 

vid planerad förändring och en sådan kombination ska hanteras genom att försöka motivera sina 

medarbetare att se på förändringen mer positivt. Detta menar han till exempel kan göras genom att 

ändra planen för att få den mer tilltalande och önskvärd. 

 

De tre organisationsförändringar som är aktuella i vår studie är alla unika inom olika enheter av den 

offentliga organisationen. Vad de har gemensamt är dock att alla ska göra en sammanslagning av 

någon sort. Detta innebär för medarbetarna att de ska ändra sin arbetssituation genom att byta 

arbetsplats, chef och/eller kollegor. Organisationsförändringarna i vår studie är också alla 

successiva, planerade, storskaliga och långsiktiga. Eftersom målen i dessa förändringar varit 

långsiktiga är frekvensen relativt låg, menar Boga och Ensari (2009). Detta betyder att 

förändringarna sker successivt efter ett planerat beslut för att förbättra enheten på längre sikt. Det 

innebär också att förändringarna påverkar flera intressenter både inom och utanför organisationen 

och benämns därför som storskaliga. På grund av dessa likheter mellan förändringarna kan vi 

jämföra ledarskapet inför dem och även se på medarbetarna som jämförbara vad gäller 

förändringsmotståndet inför förändringarna. 

 

van der Voet, Groeneveld och Kuipers (2013) tar fram att transformella ledare har mindre påverkan 

på sina medarbetare i en planerad förändring än vad de har i en akut. Detta menar de kan bero på att 

planerad förändring redan har riktlinjer och ledarskap som driver igenom förändringen och att en 

närmsta ledare som är transformell därför får en mindre roll. Vad som dock enligt van der Voet 

(2013) hjälper en transformell ledare i planerad förändring är bland annat förmågan att identifiera 

och reducera förändringsmotstånd och att vara en förebild för sina medarbetare. Farell (2000) 

styrker detta med att den viktigaste faktorn för en framgångsrik förändringsprocess är att ledningen 

fokuserar på att skapa en lärande miljö för sina medarbetare, oavsett om förändringen är planerad 

eller inte. Farell (2000) visar också att det inte finns någon negativ effekt på förändring av andra 

ledarskapsstilar som transaktionellt och lasseiz-faire, men att transformellt ledarskap i egenskap av 

motivation, har mest positiv effekt på denna typ av lärande. 

2.1.3. Offentliga organisationer 

Offentliga organisationer är ofta stora och komplexa vilket leder till att de behöver planera 

förändring i en större utsträckning än privata företag, enligt van der Voet et al. (2015). De menar 

också att vanliga ledarskapsaktiviteter inom privata organisationer så som att definiera ett 
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förändringbehov, vara goda förebilder samt att motivera medarbetare, inte är lika effektiva i stora 

och komplexa organisationer. De menar istället att ledare i offentliga organisationer måste handla 

genom mer generella ledarskapsaktiviteter. Flera forskare, bland andra Burnes (2009) och Karp och 

Helgö (2008), beskriver att offentliga organisationer har större krav på ledarskapet än andra 

organisationer. Giauque, Anderfuhren-Biget och Varone (2013) visar dessutom att ledares 

engagemang för medarbetarna på ett personligt plan, har betydelse även i offentliga organisationer. 

 

I motsats till van der Voet et al. (2015), som beskriver ledares arbete inom offentliga organisationer 

som mer planerat, påstår Giauque et al. (2013) att organisatoriskt stöd, positiv feedback och 

personlig bekräftelse har visats minska medarbetares stress i offentliga organisationer. Van der Voet 

et al. (2015) visar att, för att undvika medarbetares motstånd till förändring i offentliga 

organisationer, så ställs ännu högre krav på planering. Giauque et al. (2013) menar däremot att 

tidigare forskning har visat att medarbetares ökade förväntningar på sig själva och sitt arbete delvis 

ökar medarbetares stress vid en förändring. Dock har Giauque et al. (2013) visat att vad som till 

största del påverkar individers stress inom offentliga organisationer är organisationens karaktär och 

inte personliga anlag. 

 

Carter et al. (2013) anser att organisationskontexten i vilka transformella ledare arbetar sällan 

definieras, något de anser vara en svaghet i tidigare studier som gjorts. Carter et al. (2013) menar att 

olika typer av organisationsformer har en inverkan på vilka krav som ställs på ledaren. Därför anser 

de att definitionen av organisationskontexten är både önskvärd och givande. Hechanova och 

Cementina-Olpoc (2013) har gjort en komparativ studie av en akademisk organisation och en 

företagsorganisation med avseende på transformella ledares förmåga att engagera sina medarbetare 

i en organisationsförändring. De fann stora skillnader mellan dessa två organisationer och deras 

teori är att mycket av dessa skillnader grundar sig i organisationsformen. Detta påstående stöttar 

Carter et al. (2013) och deras begäran om att tydligare definiera organisationskontexten. 

2.2. Förändringsmotstånd 

Som vi beskrev tidigare så är den generella ståndpunkten att medarbetare har en negativ inställning 

till organisationsförändringar vilket resulterar i förändringsmotstånd (RTC). Enligt Appelbaum et 

al. (2015a) och Graetz och Smith (2010) är det viktigt att identifiera anledningen till medarbetares 

negativa inställning till organisationsförändringen och sedan förebygga relaterade beteenden för att 

uppnå en framgångsrik förändringsprocess. Det mest effektiva sättet att förbereda en medarbetare 

inför en förändring är, enligt Neves (2009), att minska dennes RTC. Mumby (2005) menar dock att 
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nyare forskning har fokuserat mycket på möjligheterna som kommer med motstånd till förändring. 

Ett exempel på detta är Appelbaum et al. (2015a) som talar om att RTC skapar möjligheter för 

organisationen. Mumby (2005) själv håller dock inte med i detta då han anser att en romantisering 

av dessa möjligheter kan förbise det inflytande som kontroll och starkt ledarskap har. Appelbaum et 

al. (2015a) påpekar att ett för kontrollerande ledarskap, där risk för bestraffning föreligger, endast 

skapar mer RTC. De menar att detta ökar medarbetarnas oro, en bakomliggande faktor till RTC. 

 

När det kommer till RTC är det inte bara de medarbetare som visar ett aktivt motstånd som har en 

negativ inställning enligt Smollan (2011). Han visar i sin studie på att även de medarbetare som 

visar entusiasm mot organisationsförändringen har negativa känslor kring olika aspekter av 

densamma. Han menar att det hos samtliga medarbetare finns en motsättning mot en eller flera delar 

av en organisationsförändring. Piderit (2000) är enig med Smollan (2011) och hon menar dessutom 

att även om en medarbetares inställning uppfattas som negativ hos ledaren, kan det finnas 

bakomliggande orsaker som egentligen är positiva. Piderit (2000) menar till exempel att en 

medarbetare kan ifrågasätta en organisationsförändring utifrån att denne är orolig för hur 

förändringen ska slå mot organisationen. Detta är ett tydligt tecken på RTC, men den 

bakomliggande faktorn är en god intention. Det är utifrån detta resonemang Appelbaum et al. 

(2015b), Piderit (2000) och Smollan (2011) har valt att dela upp RTC i tre olika dimensioner. 

2.2.1. Tre dimensioner av förändringsmotstånd 

Begreppet RTC används av, bland andra, Appelbaum et al. (2015a) för att beskriva det 

förändringsmotstånd som kan förekomma hos en medarbetare vid en organisationsförändring. 

Smollan (2011) sammanfattar forskning kring motstånd till organisationsförändring och ger 

exempel på tre olika dimensioner av RTC som Piderit (2000) tagit fram. Dessa är kognitiv, 

känslomässig och medveten RTC. Piderit (2000) och Smollan (2011) menar att kognitiv RTC har 

att göra med medarbetarens syn på vad organisationsförändringen kommer generera, fördelar eller 

nackdelar. Den kognitiva processen menar Smollan (2006) finns i medarbetarens hjärna. 

Känslomässig RTC handlar, enligt Piderit (2000) och Smollan (2011), om vad medarbetaren har för 

känslor inför organisationsförändringen och återfinns enligt Smollan (2006) i medarbetarens hjärta. 

Den tredje typen är medveten RTC och denna menar Piderit (2000) handlar om medarbetarens 

avsikter att bidra till förändringen och denna dimension menar Smollan (2006) finns i 

medarbetarens handlingar. Skillnaderna mellan dessa tre dimensioner beskrivs av Smollan (2011) 

genom olika påståenden och frågor.  

 

Ett kognitivt påstående är: 
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“Jag kan inte se potentiella fördelar med denna organisationsförändring.” 

 

Ett känslomässigt påstående är: 

 

“Jag känner mig orolig när jag tänker på denna organisationsförändring.” 

 

En fråga för medveten RTC är: 

“I vilken utsträckning tänker du hjälpa till för att se till att organisationsförändringen utförs 

på ett effektivt sätt?” 

 

I forskningsområdet finns det olika syn på vad de olika dimensionerna innefattar. De två första, 

kognitiv och känslomässig RTC, är dock en majoritet av forskarna överens om vad de innefattar och 

hur de tar sig i uttryck. Däremot finns det ett flertal frågetecken när det kommer till den tredje 

dimensionen av RTC, den som vi har valt att benämna medveten RTC. Piderit (2000) skriver i sin 

artikel att det finns en ambivalens gällande detta begrepp, till och med till den grad att vissa 

forskare anser sig inte finna stöd för denna dimension av RTC och därmed utesluter den. Smollan 

(2011) benämner denna som beteendemässig/medveten RTC (behavioural/intentional RTC). Piderit 

(2000) själv däremot kallar denna för medveten RTC (intentional RTC). Piderit (2000) förklarar 

detta som att det inte nödvändigtvis behöver utmärkas i medarbetarens beteende utan det kan finnas 

i deras avsikt. Utöver detta gör hon en specifik separation mellan beteende och intention med 

argumentet att begreppet beteende blir för komplext om det ska sättas samman med medveten RTC. 

 

Det finns också en ambivalens när det kommer till de tre dimensionerna och sambandet dem 

emellan. Piderit (2000) menar att RTC innebär att en medarbetare har en negativ inställning inom 

alla dessa tre dimensioner. Därmed menar hon att stöd inför en förändring också behöver ha en 

grund inom alla tre dimensioner. Appelbaum et al. (2015a) anser däremot att RTC inte kräver att 

medarbetaren ska uppfylla alla tre dimensioner utan de menar att det räcker med en dimension för 

att medarbetaren ska anses ha RTC. Vidare menar Appelbaum et al. (2015a) att en ledare inte bör 

sträva efter att eliminera all RTC eftersom detta kan leda till att organisationsförändringen förlorar 

fokus och därmed kvalitet i sitt genomförande. Istället anser Appelbaum et al. (2015a) att ledaren 

bör fokusera på att minska medarbetarens RTC till en hanterbar nivå. Neves (2009) anser då att 

största fokus bör vara på känslomässig RTC då han påstår att den har störst inverkan på 

medarbetarens förberedelse inför en organisationsförändring. 
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2.2.2. Orsaker till förändringsmotstånd 

En övergripande anledning till att de flesta medarbetare har en RTC är oro och osäkerhet, menar 

Appelbaum et al. (2015a), Graetz och Smith (2010) samt Vakola och Nikolaou (2005). Bordia et al. 

(2004) delar denna uppfattning och nämner flera olika typer av osäkerhet. Detta betyder bland annat 

enligt Bordia et al. (2004) att en organisatorisk osäkerhet, så som en organisationsförändring, ger 

individen en osäkerhet inför dennes arbetsuppgifter. Smollans (2011) resultat visar också att förlust 

av makt, status eller inflytande har visat sig vara vanliga orsaker till motståndet. Vakola och 

Nikolaou (2005) presenterar i sin studie att även stress är en stark orsak till att medarbetare har en 

negativ inställning till en organisationsförändring. 

2.2.3. Reducerande av förändringsmotstånd 

På samma sätt som det finns tre dimensioner av RTC, menar Appelbaum et al. (2015b) att det finns 

tre faktorer som underlättar hanteringen och kan leda till en förminskning av RTC. Dessa tre 

faktorer är upplevda fördelar (perceived benefits), engagemang (commitment) och medverkande 

(involvement) i förändringen. Dessa tre kan tydligt kopplas till Piderits (2000) tre dimensioner av 

RTC. Appelbaum et al. (2015b) anser att om ledare utgår från dessa tre faktorer i sin strategi för hur 

RTC ska förebyggas och reduceras är det större chans att de uppnår sitt mål. 

 

Bordia et al. (2004) föreslår bland annat informell kommunikation och medverkande som två sätt 

att motverka osäkerhet och därmed motsättningen till en organisationsförändring. Karp och Helgö 

(2008) håller med om att delegering och stöd för att medarbetaren ska förstå 

organisationsförändringens syfte är ett krav för att denne ska kunna motiveras. Om detta saknas 

kommer medarbetaren, enligt Karp och Helgö (2008), ha RTC oavsett vilka metoder ledaren tar till 

för att hantera medarbetarens inställning till organisationsförändringen. 

 

Dibella (2007) anser att de medarbetare som ser en kommande organisationsförändring som 

ovälkommen oftast är de som innehar en negativ inställning och han anser att dessa individer bör 

vara fokuset för ledaren då dessa individer kräver mer bearbetning. Edmonds (2011) benämner 

dessa individer som “Blockers” men till skillnad från Dibella (2007) anser han att dessa individer 

enbart bör få sin makt och energi förminskad så att de inte influerar andra medarbetare med sin 

negativa inställning. Den främsta energin bör alltså inte läggas på att omvandla, utan snarare på att 

tysta ner den negativa inställningen, enligt Edmonds (2011). Det främsta fokuset bör istället, anser 

Edmonds (2011), ligga på de medarbetare som har maktfulla positioner men som inte prioriterar 

förändringen. Detta för att dessa individer har en stark påverkan på resterande medarbetare och 

därmed finns det en motverkande kraft hos dem som måste hanteras.  
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Slater, Evans och Turner (2015) föreslår reflektion, representation och realisation för att förebygga 

osäkerhet och negativ inställning till en förändring. Reflektion innebär att en ledare lyssnar aktivt, 

har konversationer och observerar en grupp för att kunna se de individuella behoven inom den. 

Representation betyder att ledaren sedan representerar de gemensamma egenskaperna för gruppen. 

Slutligen innebär realisation att ledaren organiserar möjligheter för gruppen. 

2.3. Individanpassat stöd 

Abrell-Vogel och Rowold (2014) bygger vidare på Podsakoff et al. (1990) olika 

ledarskapsbeteenden och Herold et al. (2008) studie och presenterar individanpassat stöd som en 

faktor med positiv inverkan på medarbetares inställning och lojalitet mot en 

organisationsförändring. De kunde däremot inte bekräfta de resterande fem beteenden som 

Podsakoff et al. (1990) tagit fram. Resultaten från Abrell-Vogel och Rowolds (2014) studie kan 

därför ifrågasättas då de inte ligger i linje med tidigare forskning. Dock är, med fokus på det 

individanpassade stödet, studiens resultat stöttat av tidigare forskning, men vidare forskning krävs 

för att kunna befästa sambandet.  

 

Bass (1995) menar att ledaren bör beakta varje medarbetare individuellt för att kunna ge det stöd 

och ledarskap som denne behöver. Han påstår att denna individuella omtanke är grundläggande 

genom att det ger en personlig fokusering på individen själv, vilket stöttar Abrell-Vogel och 

Rowolds (2014) argument. Neves (2009) förklarar det som att medarbetare utvecklas bättre med 

ledare som de uppfattar stöttande. De har lättare att följa ledare som bryr sig och har positiva 

värderingar. När ledare bryr sig om sina medarbetare och ser bidragen som de gör, skapas ett 

engagemang. Dels mot ledaren men även mot organisationen inför en förändring, menar Neves 

(2009). Bommer et al. (2005) visar även att medarbetare litar på, och har lättare att följa 

instruktioner från ledare som ser till deras individuella behov.  

2.3.1. Definitioner av individanpassat stöd 

Olika forskare definierar begreppet individanpassat stöd på olika sätt, men definitionerna har även 

flera likheter. 
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“Ett beteende från ledarens sida som indikerar att han/hon respekterar sina medarbetare och bryr 

sig om deras personliga känslor och behov”
3
 [egen översättning] 

(Podsakoff et al., 1990, s. 112) 

 

“Ledaren uttrycker respekt och intresse i medarbetares behov och känslor”
4
 

[egen översättning] 

(Abrell-Vogel & Rowold, 2014, s. 903) 

 

“Ett stöttande ledarskapsbeteende ska dämpa känslor av meningslöshet i en förändring. Vidare 

signalerar ett stöttande ledarskapsbeteende att medarbetaren ses som en individ”
5
 [egen 

översättning] 

(Bommer et al., 2005, s. 741) 

 

“Graden av uppmärksamhet och stöd som ges till individuella medarbetare”
6
   

[egen översättning] 

 (Bycio et al., 1995, s. 468) 

 

“Ledaren visar oftare individanpassat stöd genom att visa generellt stöd för de ansträngningar 

medarbetare gör”
7
  [egen översättning] 

 (Avolio & Bass, 1995, s. 202) 

 

“Individanpassat stöd skapas när en ledare vill utveckla sin personal och visar individuell 

uppmärksamhet för sina medarbetare och svarar lämpligt till deras personliga behov”
8
 [egen 

översättning] 

(Rafferty & Griffin, 2004, s. 333) 

                                                 
3
 “Behavior on the part of the leader that indicates that he/she respects followers and is concerned about their personal 

feelings and needs” 
 
4
 “Leader expresses respect and concern about followers’ needs and feelings” 

 
5
 “Supportive leader behavior should serve to mitigate feelings of futility regarding change. Further, supportive leader 

behavior signals the employee that he/she is valued as an individual” 

 
6
 “The degree of attention and support given to individual followers” 

 
7
 ‘‘The leader displays more frequent individualized consideration by showing general support for the efforts of 

Followers.” 

 
8
 “Individualized consideration occurs when a leader has a developmental orientation towards staff and displays 

individualized attention to followers and responds appropriately to their personal needs” 
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“Individanpassat stöd indikerar på ledarens beteenden som i sin tur reflekterar en genuin respekt 

för och avseende på medarbetarnas känslor och behov”
9
 

[egen översättning] 

(Gooty et al., 2009, s. 354) 

 

Likheterna mellan dessa definitioner är att individanpassat stöd hänvisar till ledarens ansvar att se 

till sina medarbetares personliga behov och respektera deras värderingar. Skillnaden är att några 

forskare vill specificera begreppet med hur detta ska ske. Avolio och Bass (1995) menar att ledare 

ska visa ett generellt stöd till medarbetares ansträngningar. Rafferty och Griffin (2004) visar 

däremot att ledare ska utveckla sina anställda och ge dem individuell uppmärksamhet för att 

uppfylla deras behov. Trots detta är den gemensamma uppfattningen att ledare ska få varje individ 

att känna sig värdefull på arbetet. 

2.3.2. Ledarens utövande av individanpassat stöd 

Carter et al. (2013) har i sin studie konstaterat att medarbetare presterar bättre i en förändring när de 

har en nära och stark relation till sin transformella ledare. De menar att detta grundas i en 

transformell ledares natur att inspirera och motivera. Vidare anser Carter et al. (2013) att den starka 

relationen mellan ledare och medarbetare kan byggas med hjälp utav socialt och individanpassat 

stöd. Med hjälp av den starka relationen och det individuella stödet kan ledaren hjälpa medarbetaren 

att skapa en bättre förståelse för organisationsförändringen och vad som krävs för att hantera den. 

Även Hechanova och Cementina-Olpoc (2013) anser att relationen mellan medarbetare och ledare 

är värdefull för hur medarbetarens inställning till en organisationsförändring är. I sin studie fann de 

resultat som visade att medarbetare med en positiv syn på sina ledare besatt en positivare inställning 

inför organisationsförändringen. 

 

Enligt Abrell-Vogel och Rowold (2014), som utgår från Podsakoffs et al. (1990) beteendemodell, är 

individanpassat stöd den enda faktor som faktiskt påverkar medarbetares reaktion och inställning till 

förändring. I sin studie har Abrell-Vogel och Rowold (2014) testat sambandet mellan respektive 

beteende och dess relation till medarbetarnas inställning. Där fann de att det enbart var det 

individanpassade stödet som hade ett signifikant, positivt samband med medarbetarnas inställning 

till en organisationsförändring. Trots att de andra beteendena kan ha en viss påverkan är detta 

                                                 
9
 “Individualized support indicates leaders’ behaviors that reflect a genuine respect for and consideration of followers’ 

needs and feelings” 
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samband för svagt för att bekräftas. Abrell-Vogel och Rowolds (2014) resultat var alltså både 

oväntade och motsägande mot tidigare forskning.  

 

Den sociala aspekten av det individanpassade stödet kan liknas vid Bordia et al. (2004) beskrivning 

av informell kommunikation. I sin artikel nämner Bordia et al. (2004) denna kommunikationstyp 

som en viktig faktor för att hantera medarbetares osäkerhet inför organisationsförändring, men de 

efterlyser vidare forskning kring huruvida socialt och verbalt stöd kan påverka medarbetare inför en 

organisationsförändring. 

 

Bass och Avolio (1994) har en annan syn på vad individanpassat stöd innebär och menar att en stor 

del i det individuella stödet finns i stöttande handlingar som delegering, som ska bidra till att 

individen själv ska uppfylla sina mål och på det sättet skapa en positiv inställning. Även 

Appelbaum et al. (2015a) och Bordia et al. (2004) nämner delegering och bemyndigande men då 

endast som delar i det individanpassade stödet. 

 

2.3.3. Transformellt ledarskap 

Herold et al. (2008) har i sin studie hittat ett samband mellan transformellt ledarskap och 

medarbetares lojalitet inför en organisationsförändring. Deras studie resulterar i en diskussion kring 

varför transformellt ledarskap är viktigt under en organisationsförändring och de kommer fram till 

att det beror på transformella ledares förmåga att få medarbetare att stödja deras valda riktning. 

Även Holten och Brenner (2015) har funnit att den transformella ledarskapsstilen har positiv 

påverkan på medarbetares inställning inför en förändring och de menar att detta främst gäller inför 

en kommande förändring. Det transformella ledarskapet har inte lika stark effekt på medarbetarnas 

inställning när förändringen pågår som det har inför en organisationsförändring.  

 

Vidare menar Holten och Brenner (2015) att transformellt ledarskap är den ledarskapsstil som 

fungerar bäst i förändring då den har både direkt såväl som indirekt positiv påverkan på 

medarbetarnas inställning inför en förändring. De vill även framhäva att detta gäller på både kort 

och lång sikt. Även fast dessa studier är gjorda inom privat sektor, finns forskning på att detta även 

gäller i offentlig sådan, beskriver Kim och Yoon (2015). De visar att det finns ett positivt samband 

mellan transformellt ledarskap och medarbetares inställning till en förändringskultur inom 

offentliga organisationer. van der Voet (2013) för en diskussion kring om att det finns en skillnad 

mellan privat och offentlig sektor vid organisationsförändringar men konstaterar att det inte finns 

tillräckligt med empirisk data för att dra någon slutsats. Han menar även att det därmed brister i stöd 
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på hur organisationsförändringar utförs framgångsrikt i offentliga organisationer. Som tillägg till 

detta skriver van der Voet (2013) att ledare måste handla mer i offentliga organisationer för att få 

sina medarbetare motiverade inför en organisationsförändring. 

 

Bass (1995) beskriver ledarskapsstilen som motiverande för medarbetare och menar att 

transformella ledare inspirerar sina medarbetare till att identifiera sig med ledarens vision och att 

arbeta för organisationens bästa. Gilley et al. (2009) nämner inte begreppet transformellt ledarskap, 

men visar att en motiverande och kommunicerande ledare är mer effektiv i att genomföra en 

organisationsförändring än andra. Detta menar Stone, Russel och Patterson (2004) beror på att 

transformella ledare har ett mer objektivt fokus inom organisationen än vad andra ledarskapsstilar 

har. Det transformella ledarskapet är även enligt Yukl (2012) och Stone et al. (2004) en 

ledarskapsstil som motiverar och organiserar medarbetare för att reformera organisationen. Marques 

(2015) beskriver det transformella ledarskapet med de tre orden relationsbaserat, influerande och 

stöttande.  

 

Eisenbach et al. (1999) och Appelbaum et al. (2015b) menar att teorin om transformellt ledarskap är 

en av de mest omfattande inom organisatorisk förändring och att denna ledarskapsstil är den 

naturliga när det kommer till att leda organisationsförändringar. Eisenbach et al. (1999) hävdar 

också att organisationsförändring är en naturlig kontext för transformella ledare, saknas detta anser 

de att det transformella ledarskapet sällan är användbart. Vidare menar Bass (1995) att denna typ av 

ledarskap genererar mer kreativitet, ansträngning och produktivitet hos medarbetarna än andra 

ledarskapsstilar. Detta stöttas även av bland annat Abrell-Vogel och Rowold (2014), Appelbaum et 

al. (2015b), Boga och Ensari (2009), Bommer et al. (2005), Carter et al. (2013) och Herold et al. 

(2008) som alla menar att det transformella ledarskapet har en positiv inverkan när organisationer 

förändras. Utöver detta visar Bommer et al. (2005) att transformellt ledarskap har en positiv 

påverkan på medarbetares inställning och menar att det förenklar förändringsprocessen. Bloch 

(2000) ställer detta på sin spets genom att påstå att transformella ledare är ett krav för att 

organisationer ska uppnå en lyckad och varaktig förändring. Han menar att transformella ledare är 

personer som avviker från normen på ett positivt sätt och i detta även har en positiv inverkan på sina 

medarbetare i kontexten av en organisationsförändring. 

 

Effekten av det transformella ledarskapet anses av flera forskare vara påverkat av olika 

organisationsfaktorer. Hechanova och Cementina-Olpoc (2013) menar att det transformella 

ledarskapets effekt på medarbetarna påverkas starkt av organisationskontexten. De menar att den 

transformella ledarskapsstilen har en starkare effekt på medarbetarna i akademiska organisationer 
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än vad den har på medarbetarna i företagsorganisationer. Nu eftersöker de dock vidare forskning på 

andra organisationstyper för att se det transformella ledarskapets effekt på medarbetarnas 

engagemang inför en organisationsförändring. 

2.3.4. Olika ledarskapsbeteenden 

Karp (2006) menar att de existerande teorierna för hur ledare ska hantera en 

organisationsförändring saknar både djup och bredd. Trots det pratar han om transformellt 

ledarskap för att kunna hålla ihop organisationen vid en förändring. Podsakoff et al. (1990) visar att 

transformella ledare har en indirekt effekt på sina medarbetare i och med förtroendet som skapas för 

ledaren. Detta kommer, enligt författarna, av att medarbetarna påverkas av ledarens egna 

värderingar och perspektiv. Podsakoff et al. (1990) ställer upp de sex olika beteenden som, i deras 

studie, har visats definiera en transformell ledare; att introducera en vision av framtiden, skapa en 

acceptans för gruppens mål, kommunicera förväntningar på starka prestationer, erbjuda intellektuell 

stimulans, forma lämpliga beteenden och att erbjuda ett individanpassat stöd.  

 

Bycio et al. (1995) använder sig av beteendena karismatiskt ledarskap, individuell hänsyn och 

intellektuell stimulans för att beskriva en transformell ledarskapsstil. De menar dock att dessa 

beteenden endast används för att göra en distinktion mellan tranformellt ledarskap och andra stilar. 

Rafferty och Griffin (2004) visar på en tvetydighet gällande transformella ledares beteenden i 

tidigare forskning och de, med stöd från sin egen studie, delar upp ledarskapet i fem olika 

dimensioner. Dessa är; att ha en vision, en inspirerande kommunikation, ett stöttande ledarskap, ge 

en intellektuell stimulans och en personlig bekräftelse. De kritiserar det faktum att Podsakoff et al. 

(1990) har presenterat egna dimensioner av ledarskapet och argumenterar för att det är viktigt att 

detta område utvecklas kumulativt. Rafferty och Griffin (2004) menar att Podsakoff et al. (1990) 

inte har skapat beteenden som passar inom ramarna för det traditionella ledarskapet. 

 

Förutom att Rafferty och Griffin (2004) valt att minska ner antalet beteenden är de kritiska mot ett 

av dessa. Kritiken gäller just det stöttande ledarskapet som benämns individanpassat stöd av 

Podsakoff et al. (1990). Detta är som tidigare nämnt vårt fokusbeteende och Rafferty och Griffins 

(2004) kritik ligger i att detta beteende har för mycket fokus på relationen mellan medarbetare och 

ledare istället för det hierarkiska ledarskapet dem emellan. Marques (2015) hävdar dock att det 

transformella ledarskapet är relationsbaserat och därmed bör det individanpassade stödet från 

ledaren ses som ett beteende hos transformella ledare. Även Stone et al. (2004) benämner 

individanpassat stöd som ett av de fyra verktyg en transformell ledare använder sig av och hävdar 

att det individuella stödet är ett sätt för just transformella ledare att utveckla sina medarbetare i en 
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stöttande miljö. Abrell-Vogel och Rowold (2014) kan enbart bekräfta det individanpassade stödet 

som en verklig påverkanskraft. Dock förnekar de inte att de andra beteendena har en påverkan på 

medarbetarnas inställning, men det är inget som de kan bekräfta utifrån sina data.  

 

Stone et al. (2004) beskriver det tjänande ledarskapet och finner där starka likheter till det 

transformella ledarskapet i framförallt en aspekt, nämligen det individanpassade stödet. Stone et al. 

(2004) anser därmed att det individanpassade stödet inte är exklusivt för det transformella 

ledarskapet, men det är ur detta ledarskap majoriteten av forskningen uppkommit. Vidare menar 

Stone et al. (2004) att det tjänande ledarskapet likställs med det transformella ledarskapet av vissa 

forskare. Stone et al. (2004) menar istället att det är två olika ledarskapsstilar där den ena dock inte 

behöver utesluta den andra.  

2.4. Teoretisk referensram 

Utifrån dessa teorier och studieresultat kan vi konstatera att det finns en stark teoretisk bakgrund i 

det ämne som vi studerar. Vi vill dock påstå att det är få forskare som har kopplat samman de tre 

fälten organisationsförändring, förändringsmotstånd (RTC) och det individanpassade stödet. Vi har 

därför gjort en egen koppling mellan dessa områden och vi har följande syn på detta: 

 

 

Figur 2: Sammanfattning av teori, egen illustration. 
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I denna studie har vi valt att fokusera på arbetet som sker inför en förändringsprocess, det stadie i 

processen som avgör om förändringen ens ska bli av. Utifrån de teorier vi presenterat ovan kan vi 

konstatera att ledaren har en avgörande roll för hur förändringen tas emot av medarbetarna och det 

är därför vi har valt att fokusera på hur det fungerar inför en förändring. 

 

Det transformella ledarskapet anses av bland annat Holten och Brenner (2015) vara den 

ledarskapsstil som är mest passande att använda inför en organisationsförändring. I vår 

informationssökning har vi kunnat konstatera att det finns starka belägg för det. Bland annat menar 

Bass (1995) och Yukl (2012) att det beror på transformella ledares förmåga att motivera och 

inspirera sina medarbetare. 

 

Utifrån Podsakoff et al. (1990) uppdelning av sex ledarskapsbeteende har vi inriktat oss på det 

individanpassade stödet. Detta med anledning av bland annat Abrell-Vogel och Rowolds (2014) 

kvantitativa studie som visade på att individanpassat stöd hade en positiv påverkan på 

medarbetarnas inställning inför en organisationsförändring. Vi har i vår teorisökning funnit att det 

individanpassade stödet har ett flertal definitioner och ett flertal verktyg. Genom det 

individanpassade stödet anser Abrell-Vogel och Rowold (2014) samt Bass (1995) att ledarna kan 

förbereda sina medarbetare inför organisationsförändringen samt arbeta för att förbättra 

medarbetarnas inställning gentemot densamma. 

 

Ett av huvudmomenten i vår studie finner vi i medarbetarnas förändringsmotstånd. Appelbaum et 

al. (2015a), Smollan (2011) och Bordia et al. (2004) är alla överens om att det finns en negativ 

inställning till en organisationsförändring hos en majoritet av medarbetarna. Graetz och Smith 

(2010) vill också påstå att ledaren bör fokusera på att ta reda på de bakomliggande orsakerna till en 

medarbetares negativa inställning. Detta för att ha möjlighet att hantera och förbättra medarbetarens 

inställning. 

 

Appelbaum et al. (2015a), Piderit (2000) och Smollan (2011) använder alla begreppet RTC för att 

benämna medarbetares negativa inställning till en organisationsförändring. Piderit (2000) menar att 

många forskare pratar om olika dimensioner av RTC men att de inte sammanförts i en och samma 

studie. Därför valde hon att bryta ner RTC i tre olika dimensioner: kognitiv, känslomässig och 

medveten RTC. Smollan (2011) menar att ledare bör ta reda på vilken typ av RTC som är aktiv hos 

respektive medarbetare för att på ett effektivt sätt hantera medarbetarens inställning. 
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3.     Metod 

I detta kapitel presenterar vi hur vi gått tillväga när vi genomfört denna studie. Metodkapitlet startar 

med en förklaring av vår syn på kunskap och hur vi utifrån detta valt att lägga upp vår uppsats och 

arbetet bakom densamma. Efterföljande redogör vi för en kritisk granskning på vår egen uppsats 

samt hur vi samlat in och bearbetat vår data. 

3.1. Vetenskapsteoretisk referensram 

Hur en forskare ser på sin omgivning och på kunskap är avgörande faktorer för hur denne sedan 

lägger upp sitt arbete. Vi har därför valt att redogöra för arbetets verklighets- och kunskapssyn för 

att ge läsaren en förståelse för de val och argument som presenteras i denna studie. I detta avsnitt 

har vi även valt att redogöra för vår strategi i utförandet och strukturen av detta arbete. Här förklarar 

vi även de kvalitetskriterier vi haft samt vilket perspektiv vi arbetat utifrån. 

3.1.1. Verklighetssyn 

I denna uppsats har vi valt att syna det individanpassade stödet mellan ledare och medarbetare då vi 

anser att relationen och samspelet mellan olika individer på en arbetsplats är en avgörande faktor 

för en organisations framgång. Vi anser att det mänskliga samspelet är av större intresse för hur en 

organisation ska utvecklas och effektiviseras jämfört med processer av materiell karaktär. Arbetets 

ontologiska grundsyn är att verkligheten skapas av människor och dialogen dem emellan. Vi menar 

att människor påverkar och utvecklar verkligheten genom det sociala samspelet. Denna 

verklighetssyn leder till att vi är en del av verklighetens utveckling och att det är upp till oss att leda 

denna. Arbetet är skrivet med utgångspunkt i detta tankesätt och har därför utformats i enlighet med 

de riktlinjer som kommer med detta.  

 

Allwood och Erikson (2010) såväl som Sohlberg och Sohlberg (2013) benämner denna ontologiska 

ståndpunkt som social konstruktionism. Det finns en del kritik mot denna typ av ontologi. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) beskriver problemet i social konstruktionism som att tid och historia är de 

främsta faktorerna inom social konstruktionism och de kopplar då detta problem till rekonstruering 

av verkligheten. Vi har förståelse för denna invändning men enligt oss så är människor hela tiden i 

en utveckling av verkligheten och detta anser vi vara, precis som forskning, ett kumulativ skeende 

som bygger på tidigare historia. Vi anser att individer inte har en medfödd uppfattning om världen 

men att de däremot har en förmåga att ta till sig tidigare verklighetsuppfattning. Utifrån dessa kan 

verkligheten sedan (re-)konstrueras. 
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Enligt oss har människor möjlighet att, i samspel med ledare och kollegor, utveckla sin verklighet. 

Detta samtidigt som de själva, utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser, kan vidareutveckla 

sin verklighet. Denna verklighet bildas för individen själv och behöver inte nödvändigtvis vara ny 

men den har ändå bildats och utvecklat den enskilda individens verklighet. Allwood och Erikson 

(2010) gör en distinktion mellan konstruktionism och konstruktivism. Konstruktionism anses vara 

en social uppbyggnad mellan flera parter medan konstruktivismen anses vara beroende av individen 

och dennes erfarenheter. Även om begreppen särskiljs från varandra vill vi mena att de båda 

inbegrips i vår verklighetssyn. Dessa två begrepp kan enligt oss beskrivas som en utveckling av 

verkligheten i olika dimensioner. Vi tror att det finns en kollektiv verklighet men att människor till 

viss del uppfattar den olika med anledning av våra erfarenheter och kunskaper. Detta speglas tydligt 

i vår studie där vi kan se att olika människor upplever samma situation och relation på olikartade 

sätt.  

 

Att ontologi har betydelse för det arbete vi bedriver i samband med denna uppsats kan sägas vara 

givet. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att ontologi är den syn en människa har på verkligheten 

och hur densamma konstrueras. Med andra ord handlar det om vad verkligheten är för oss. Utifrån 

denna ontologiska ståndpunkt har vi format vårt arbete, ett arbete som skulle kunna se annorlunda 

ut med en annan ontologisk utgångspunkt. Med anledning av den vitala betydelse detta har för en 

forskares arbete ansåg vi att det fanns ett behov av att redogöra för vår ontologiska ståndpunkt. 

Detta gjorde vi främst för läsarens skull då det finns anledning för oss att tro att våra läsare innehar 

olikartade ontologiska föreställningar. Med hjälp av denna redogörelse kan vi hjälpa läsaren att 

skapa en djupare förståelse för vår studie. 

3.1.2. Kunskapssyn 

Begreppet som står för en människas kunskapssyn är epistemologi enligt Allwood och Erikson 

(2010) och Sohlberg och Sohlberg (2013). Vår kunskapssyn kan förklaras genom att vi skapar 

kunskap genom våra egna tolkningar. Detta är tydligt speglat i denna studie genom dess subjektiva 

och tolkande analys. Kunskap uppstår när vi bearbetar någonting och syftet med att uppnå kunskap 

är att skapa förståelse. I vårt arbete har vi intervjuat ett flertal personer och sedan använt detta som 

underlag för vår egen, subjektiva analys. I analysen har vi tillgodogjort oss en djupare förståelse för 

en ledares individanpassade stöd genom att jämföra respondenternas tankar och känslor med andra 

respondenters upplevelser såväl som med den tidigare forskningens teorier. I denna studie vill vi 

skapa en förståelse för ett samband, vi vill inte mäta det eller enbart konstatera det. Istället har vi en 

önskan om att tillgodogöra oss en djupare förståelse för hur sambandet fungerar och hur det kan 

användas. Allt detta med hänsyn till dess kontext. 
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Att enbart verifiera, mäta och generalisera det individanpassade stödet är inget vi anser vara varken 

intressant eller möjligt. Istället intresserar vi oss av det samspel mellan människor som ledarskap är 

och vi har en stark tro på att människor inte är generaliserbara. Vi anser att vi är för komplexa, både 

som individer och som grupp, för att det ska kunna sägas något som är både intressant och 

generaliserbart. Vi menar att det i den humanitära vetenskapen finns ett behov av tolkningar och 

eftertanke för att teorier ska bildas. Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver den epistemologiska 

ståndpunkten som heter hermeneutik och detta arbete är skrivet med utgångspunkt i denna. Med 

denna ståndpunkt menas att förnuftet är vår kunskapskälla och kunskap uppstår i människans 

tolkning av omvärlden. Gilje och Grimen (2007) menar också att hermeneutiken utgår från att 

ingenting är förutsättningslöst och att forskarens såväl som läsarens tidigare erfarenheter kommer 

att påverka resultatet och därmed kunskapen. Detta bekräftar vår tolkning av hermeneutiken. 

3.1.3. Forskningsdesign 

För denna studie valde vi att använda oss av en fallstudiedesign. Detta kändes som det naturliga 

valet för oss då syftet är att skapa förståelse och vi därför ville tillämpa en kvalitativ metod. Med 

denna studie ville vi behandla ett aktuellt ämne som finns naturligt i den sociala kontexten och 

därmed ansåg vi, med stöd från Yin (2007), att en fallstudie var den bäst lämpade designen för vårt 

arbete. 

 

Vi har gjort en detaljerad studie av en enskild offentlig organisation, vilket Bryman och Bell (2013) 

definierar som en intern fallstudie. De menar att det är vanligt att använda en kvalitativ 

forskningsmetod vid fallstudier och det är precis vad vi har gjort. Genom detta har vi fått en insyn i 

specifika detaljer inom organisationen. Denna insyn har ett holistiskt perspektiv på flera enheter 

inom organisationen, vilket Yin (2007) beskriver som en enfallsdesign med flera analysenheter. 

Detta innebar att vi kritiskt granskade flera enheter inom Gävle kommun för att sedan få ett 

helhetsperspektiv på organisationen och utifrån detta kunna dra slutsatser för det specifika fallet. 

 

Fallstudiedesign får ofta utstå en hård kritik med anledning av att somliga forskare anser att en 

fallstudie inte kan generaliseras och därmed inte bidrar till forskningen, enligt Flyvbjerg (2006). Att 

en fallstudies resultat och slutsatser inte bör generaliseras är sant. Det är dock inte heller syftet med 

vår fallstudie. De resultat vi presenterar i denna uppsats syftar till att skapa ett djup inom 

forskningen. Att generalisera är något som Flyvbjerg (2006) menar att studier med en större 

population kan lyckas med, eftersom den typen av studier har en bredd. Däremot saknar de ofta det 

djup som vi vill uppnå och därför var fallstudiedesignen bättre lämpad för vår studie. Vi ansåg 
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också att detta kan kopplas till vår syn på verkligheten och kunskap; att människan är för komplex 

för att kunna generaliseras. Denna kritik mot fallstudier som ändå existerar, anses av Flyvbjerg 

(2006) vara anledningen till att det finns en undervikt av fallstudier inom sociologiska 

ämnesområden. Detta behov gav oss ytterligare ett argument för att utforma vår uppsats som en 

fallstudie. 

3.1.4. Forskningsmetod 

Majoriteten av den befintliga forskningen på området indikerar att det individanpassade stödet har 

en positiv påverkan på medarbetarnas inställning till en organisationsförändring. Dock är denna 

forskning gjord med kvantitativ metod. Vi ansåg att vår studie, med kvalitativ metod, därför skulle 

uppfylla ett teoretiskt gap i form av att skapa djupare förståelse för detta ledarskapsbeteende. 

 

Precis som Miles (1984) förklarar kvalitativa data som väl grundade förklaringar kring en process 

som sker lokalt, ville vi ta fram logiska förklaringar till sambandet mellan ledarskap och 

medarbetares förändringsmotstånd inför en organisationsförändring för att, på ett sätt som ökar 

förståelsen, belysa ämnet. Bryman och Bell (2013) beskriver även en kvalitativ metod som ett sätt 

att se på ämnet genom respondenternas ögon. De menar också att det är viktigt att beskriva detaljer 

kring resultatet som ger en djupare förståelse av kontexten. Till exempel var det viktigt för oss att ta 

reda på vilken position respondenten har samt vilka värderingar och beteenden som präglar denne 

för att kunna skapa en detaljrik bild av respondenten som gör att läsaren kan tolka resultaten och få 

en förståelse för dem. Gummesson (2006) diskuterar den komplexitet som finns inom 

ledarskapskontexten och menar att denna behöver rum för kvalitativ forskning som kan skapa 

förståelse istället för att försöka passa in denna komplexitet i ekvationer och dylikt. Med detta stöd 

kan vi därför motivera vårt val av forskningsmetod. Vi tycker att vi har förvandlat komplex 

forskning inom områdena organisationsförändring och ledarskap till ett tätare samband som visas 

med hjälp av informationsrika figurer och diskussioner. Detta har vi gjort med rekommendation 

från Gummesson (2006) som menar att ledarskap som forskningsområde inte behöver minska 

komplexitet utan istället kondenseras för att tillverka modeller och diskussioner med tätare 

information och att detta görs bäst med en kvalitativ forskningsmetod. 

 

Trots Bryman och Bells (2013) kritik om att en kvalitativ metod kan göra att forskningen blir för 

påverkad av forskarens uppfattningar, så har vi valt den. Bryman och Bell (2013) menar också att 

en kvalitativ metod kan vara svårare att replikera än en kvantitativ, samt att den inte är 

generaliserbar. Vi ansåg däremot att förståelsen för ledare och medarbetares subjektiva åsikter 

kunde ge en bättre förståelse än en kvantitativ metod skulle eftersom ingen situation är den andra lik 
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och att de alla behöver förklaras på olika sätt. Just eftersom ledarskap är starkt kopplat till ledaren 

som person, valde vi att ta med deltagarnas uppfattningar, som krävs för att förklara det verkliga 

sambandet mellan ledarskap och medarbetarens inställning till organisationsförändring. Bryman och 

Bell (2013) bekräftar att deltagarnas uppfattning hör samman med en kvalitativ forskningsmetod. 

 

Bland andra Gooty, Gavin, Johnson, Frazier och Snow (2009) har använt sig av Podsakoff et al. 

(1990) mätinstrument vid undersökning av i vilken grad de medverkande ledarna är transformella. 

Detta är en kvantitativ metod som vi anser ger högre trovärdighet. Trots detta har vi medvetet 

minskat trovärdigheten för att istället kunna fokusera mer på hur ledarna agerar inför en förändring 

och mindre på att ledarna identifieras som transformella. 

 

Vi som forskare och författare har genomgående haft en hermeneutisk syn på vetenskap då vi ansåg 

att vi inte kan framställa förståelsen för ämnet utan att påverka läsaren med våra perspektiv. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver att en tolkande och förståelseinriktad forskningstradition 

som denna ofta tillhör hermeneutiken. Därför var detta en av anledningarna till vårt kvalitativa 

förhållningssätt. 

3.1.5. Forskningsansats 

När vi påbörjade arbetet med denna studie var det teorin som stod i fokus, det var utifrån denna som 

vi formade vårt syfte. Vår studie utgår alltså från tidigare forskning och vi valde detta 

forskningsområde utifrån en kumulativ synpunkt, det fanns ett teoretiskt gap i vetenskapen. Denna 

forskningsansats benämns vanligtvis som deduktiv teori enligt bland andra Philipson (2013). Med 

en deduktiv ansats utgår forskningen från ett teoretiskt problem för att sedan leta svar på detta med 

hjälp av empiriskt material. Det främsta syftet vi hade med en deduktiv teori var att finna ett 

teoretiskt gap att svara på för att på så sätt utveckla forskningen inom området, vilket vi har gjort. 

Dessutom påpekar Qu och Dumay (2011) det viktiga i att vara väldigt påläst och ha färdiga teorier 

vid insamling av empiriska data i form av intervjuer för att kunna få fram de svar som passar 

forskningen vilket var ännu en anledning till att samla in all teori före empirin.  

3.1.6. Kvalitetskriterier 

Vi har valt att granska vårt eget arbete för att ge läsaren en inblick i varför vi gjort som vi gjort 

utifrån två grundkriterier som Guba och Lincoln (1994) menar tillhör konstruktivismen; 

trovärdighet och äkthet. Under trovärdighet har vi även diskuterat tre kategorier vilka också 

rekommenderas av Guba och Lincoln (1994). Dessa är pålitlighet, överförbarhet och bekräftelse. 
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Viktigast av dessa anser Mitic (2012) vara pålitligheten som enligt honom ofta är det som är svårt 

att visa på i en kvalitativ studie. 

 

Vi anser att detta arbete har en pålitlighet, dels på grund av beskrivningar av de metoder vi använt 

och rekommendationer vi tagit hänsyn till och dels att vi uttryckligen noga följt dem under 

framförallt insamlingen av data. Ett sätt vi har skapat tillförlitlighet på är att skicka tillbaka de 

transkriberingar vi gjort till våra intervjupersoner för att de skulle få godkänna att vi inte misstolkat 

deras svar och möjlighet att lägga till eller ta bort information som sedan blivit vårt empiriska 

material. Efter att alla godkännanden hade kommit in och vi korrigerat utefter önskemål hade vi 

alltså sett till att det vi skrivit i vår empiri och analys stämmer med respondenternas egna åsikter. 

Detta kallar Bryman och Bell (2013) för deltagarvalidering vilket de också bekräftar ökar 

pålitligheten. 

 

Några av de hjälpmedel vi använt för att visa på en pålitlighet är att bifoga den information som gått 

ut till våra intervjupersoner samt den guide vi använt oss av vid intervjuerna som bilagor till denna 

uppsats. Vi har även i detta kapitel redogjort för till exempel urval av intervjupersoner och 

innehållsanalys vilket annars hade kunnat göra läsaren osäker om processen gått till “på rätt sätt”. 

Bryman och Bell (2013) hävdar att fältanteckningar och intervjuutskrifter kan öka pålitligheten. 

Trots det har vi valt att utelämna dessa, dels på grund av våra respondenters önskemål om 

anonymitet och dels på grund av den stora utsträckning material som kvalitativ forskning utan detta 

ändå utger. Vi vill dock påstå att arbetet är transparent då exempelvis innehållsanalysen, under 

rubrik 3.5.1. och 3.5.2., är beskriven på så sätt att en annan forskare skulle kunna använda samma 

modell igen. 

 

Eftersom vår studie syftar till att skapa en förståelse hos läsaren för hur detta samband fungerar 

inom en specifik organisation, har vi ämnat att beskriva varje detalj på ett sätt som gör att läsaren 

själv får tolka huruvida resultatet är överförbart på andra kontexter eller tidpunkter. Detta är enligt 

Guba och Lincoln (1994) en indikation på överförbarhet inom kvalitativ forskningsdesign. Vi anser 

att vårt resultat kan vara överförbart på andra enheter inom samma organisation, vilket är 

anledningen till vårt praktiska bidrag. Men under skrivandets gång har vi valt att så utförligt som 

möjligt beskriva teori och empiri för att skapa en egen tolkning hos varje läsare. 

 

Anledningen till att vi använt oss av en intervjuguide var att vi är oerfarna intervjuare, vilket vi 

insåg skulle kunna få oss att lägga personliga eller teoretiska värderingar i frågorna till 

intervjupersonerna. Med hjälp av denna guide tror vi att vi fått en bättre möjlighet att bekräfta att 
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resultaten vi fått fram är verkliga, vilket Mitic (2012) poängterar är viktigt för trovärdigheten. Trots 

detta kan vi inte styrka resultaten till fullo på grund av upplevd nervositet och/eller osäkerhet hos 

respondenterna. Något som minskade detta en aning var anonymiteten. Vi valde att göra alla 

intervjupersoner anonyma i resultatet på grund av att vi vill ha mer sanningsenliga svar med mindre 

risk att till exempel medarbetarna var rädda att förlora sin relation till ledaren eller till och med 

förlora sitt jobb. Denna studie kan inte ses som objektiv, dels på grund av den kunskapssyn som 

arbetet utgått ifrån och dels på grund av ovan nämnda faktorer. Detta har dock aldrig varit vår 

intention. 

 

Vi anser att arbetets äkthet kan ses i det praktiska bidraget. Vi har närmat oss en rättvis bild av 

respondenternas åsikter genom att se samma problem ur två olika perspektiv, medarbetarnas och 

ledarnas. Bryman och Bell (2013) bekräftar att detta är en indikation på en rättvisande bild. 

Samtidigt som vi ger respondenterna rättvisa, ger detta arbete underlag för tolkning av alla som 

läser det. Vi anser alltså i det praktiska bidraget att de som medverkat i vår studie kommer att ha 

nytta av resultatet, dels eftersom de själva fått reflektera över sin egen situation, men också för att 

de får läsa hur andra i samma situation har känt och agerat. Vår undersökning har inte förändrat de 

medverkandes möjlighet att förändra sin situation praktiskt, dock tror vi att den öppnar ögonen för 

andra sätt att tänka vilket kan skapa möjligheter för förändring. Vad som kan ifrågasätta äktheten av 

detta arbete är valet av en deduktiv metod. Philipson (2013) diskuterar huruvida en deduktiv 

utgångspunkt gör att teorin påverkar respondenterna för mycket under intervjuerna vilket kan 

påverka resultatet. Genom att inte tala om vad teorin säger om detta område i början av intervjuerna 

utan endast informera om ämnet i stort anser vi att intervjupersonerna hade möjlighet att svara 

utifrån egna erfarenheter och inte efter vad de tror förväntas från oss. Detta samtidigt som vi ställde 

frågor specifika nog för att få ut den information som behövdes för att svara på våra 

frågeställningar. 

 

Om vi hade gjort detta arbete igen skulle vi möjligtvis ha kompletterat studien genom att använda 

oss av en surveyundersökning för urvalet av transformella ledare. Detta kallar Lewis (1998) för 

triangulering vilket kan vara till hjälp i en kvalitativ studie då en kvantitativ undersökning kan 

underlätta urvalet av respondenter.  Problematiken hade kunnat vara tid, dels för oss att hinna 

genomföra studien och dels för just dessa ledare som skulle ha tid att medverka. Vi tror dock att en 

sådan undersökning skulle kunna få fram mer specifikt hur transformella ledare i offentliga 

organisationer använder sig av individanpassat stöd vilket besvarar fler frågor än vad vi kunnat göra 

nu. Som tidigare nämnt har Gooty et al. (2009) använt sig av denna metod för att identifiera 

transformella ledare med hjälp av en kvantitativ undersökning, vi valde dock bort triangulering till 
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fördel för att kunna fokusera på vårt syfte som behandlar sambandet mellan det individanpassade 

stödet och förändringsmotstånd djupare än kopplingen mellan transformellt ledarskap och 

individanpassat stöd. 

3.1.7. Kritisk granskning 

Genom hela arbetet har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till insamlade data och vårt eget arbete. 

Vi anser att det är av största vikt att använda datakällor som är relevanta för vårt ämnesområde och 

vårt syfte. Därför har vi varit noggranna med att enbart använda böcker och vetenskapliga artiklar 

som är publicerade inom det företagsekonomiska området alternativ i något specialområde så som 

metodspecifika publikationer. Det finns dock ett undantag från detta i form av Hsieh och Shannon 

(2005) som är publicerad inom ett annat ämnesområde. Vi anser dock att artikelns innehåll inte 

påverkas av att ämnesområdena skiljer sig från varandra, samtidigt som vi anser att innehållet är 

mycket relevant för vår uppsats då det belyser kvalitativ innehållsanalys. Ett ytterligare sätt att 

stärka kvaliteten på uppsatsen har varit att i största möjliga utsträckning använda oss av 

vetenskapliga artiklar. Enligt oss, och många med oss, är de dessa artiklar den datakälla som är mest 

vetenskaplig. I vissa delar av uppsatsen har det dock funnits ett behov av att komplettera detta med 

tryckt litteratur. Trots att forskningen inom detta område är bred och omfattande har vi alltid använt 

oss av förstahandskällor, det vill säga att all teori och alla citat kommer från ursprungskällan. 

 

På samma sätt som vi granskat teorin och den tidigare forskningen, har vi varit kritiska i vår analys 

av det empiriska materialet. Vi har lagt stor vikt vid att framställan av respondenternas svar och 

åsikter inte ska misstolkas eller tas ur sitt sammanhang. Detta har vi gjort för att få en så rättvis 

presentation av det empiriska materialet som möjligt. I samband med att vi gör en subjektiv 

tolkning av det som sägs finns det alltid en risk att vår tolkning inte stämmer överens med 

respondenternas mening. Med anledning av detta har vi valt att i stor utsträckning återge 

respondenternas egna citat för att läsaren själv ska få en chans att göra sin egen tolkning av det 

empiriska materialet.  

3.1.8. Perspektiv 

I uppsatsen har vi valt att presentera ledarnas såväl som medarbetarnas perspektiv på det 

individanpassade stödet. Detta val grundar sig i att det vi tittar på är ett beteende som upplevs av 

såväl ledarna som deras medarbetare. Upplevelserna skiljer sig dock med anledning av att den ena 

parten utövar beteendet samtidigt som den andra parten är målet med beteendet. Vi såg mönster i 

tidigare forskning att ledare och medarbetare har olika fokus på det individanpassade stödet. Därför 

ville vi ge ett bidrag till forskningen där både ledares och medarbetares utsagor beaktas för att få ett 
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bredare perspektiv. Att skapa en sådan jämförelse mellan ledarna och deras medarbetare är också ett 

önskemål från Higgs och Rowland (2005) som anser att det är en metod som kan användas för att 

bekräfta respektive parts uppfattning och upplevelse. Vi ansåg därför att detta skulle öka 

trovärdigheten bakom våra resultat då vi på detta sätt reducerat risken för att ledarna enbart 

framhäver sina positiva sidor. 

3.2. Insamling av data 

För att skapa denna uppsats behövde vi samla in teoretisk såväl som empirisk data. Eftersom vi 

valde att ha en deduktiv ansats påbörjades datainsamlingen i form av teori och tidigare forskning. I 

denna fann vi intressanta teorier som vi bestämde oss för att använda. Med dessa som grund gick vi 

sedan vidare ut i organisationen Gävle Kommun och utförde tio stycken kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes med fyra ledare och deras anställda då vi i detta 

arbete vill presentera båda dessa perspektiv.  

3.2.1. Teoretisk datainsamling 

Som tidigare nämnts så var det våra teoretiska data som stod i fokus i inledningen av arbetet. Vi var 

tidigt överens om att vi ville skriva en uppsats som handlade om ledarskapet i kontexten av 

förändring. Vi sökte i första hand i databaserna Emerald, Sage och Taylor and Francis för att hitta 

intressanta artiklar samtidigt som vi på det här sättet fick en god överblick över forskningsfronten. I 

startskedet var “organizational change” och “change management” de två nyckelord vi hade. 

Genom sökning på dessa två nyckelord fann vi Journal of Change Management i databasen Taylor 

and Francis. Vi började då leta efter de artiklar som var mest lästa, mest citerade samt nyligen 

publicerade i Journal of Change Management. 

 

Utifrån de artiklar vi fick fram ur Journal of Change Management sökte vi sedan i referenslistor och 

citeringar för att fördjupa oss inom området. Vi kunde även bryta ut nya nyckelord som “RTC”, 

“change leadership” och “individualized support”. Efter ungefär två veckors teorisökning hade vi 

samlat ihop cirka 70 vetenskapliga artiklar till vår egen databas. De insamlade artiklarna gick vi 

igenom i abstract och sammanfattning för att få en uppfattning om dess innehåll och relevans för 

vårt arbete. 15 av artiklarna sorterades bort då de inte ansågs ha ett bidrag till vår studie. Resterande 

artiklar gick vi igenom och samlade den viktigaste informationen från varje artikel i ett eget 

dokument. Utifrån detta påbörjades sedan arbetet med att forma den teoretiska referensramen. 

 

Under hela den tid vi arbetat med uppsatsen har en iterativ process pågått genom att vi har sökt fram 

nya artiklar. Syftet med att hitta nya artiklar har varit att det funnits behov av dem vartefter vi 
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utvecklat vår text och våra begrepp. De vetenskapliga artiklarna har även kompletterats med böcker 

och då främst metodlitteratur. Målet har dock hela tiden varit att använda oss av vetenskapliga 

artiklar i största möjliga utsträckning med anledning av att de anses vara av högre vetenskaplig 

grad. 

3.2.2. Urval av organisation 

I denna studie har vi valt Gävle Kommun som den organisation vi hämtat vårt empiriska material 

ifrån. Anledningen till att vi valde Gävle Kommun var för att vi ville göra denna studie på en 

offentlig organisation utifrån det faktum att det saknades forskning i den organisationskontexten. 

Att det blev just Gävle Kommun och inte någon annan offentlig organisation grundar sig i att det 

kom en gästföreläsare från Gävle Kommun som föreläste om ledarskap på Högskolan i Gävle. Vi 

fick kontakt med denna person som sedan kunde hjälpa oss med vidare kontakter inom 

organisationen. 

 

Det enda kriteriet vi hade inför vårt val av organisation var att det skulle vara en offentlig 

organisation så att valet föll på Gävle Kommun var delvis ett bekvämlighetsurval. Patton (1990) 

beskriver att fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att det går snabbt och är billigt. Med 

anledning av att vi hade begränsade resurser var detta mycket fördelaktigt för oss. Patton (1990) 

menar också att det finns negativa aspekter av ett bekvämlighetsurval, nämligen att faktorer som 

bör prioriteras inte tas i beaktning. Dessa faktorer för oss var hur lämplig organisationen var utifrån 

informationsrikedom och erfarenhet av relevanta fenomen. Vi tog dock dessa faktorer i beaktning 

då vi var medvetna om att det skett ett flertal organisationsförändringar inom de olika 

förvaltningarna på senare tid. Detta kunde vi konstatera utifrån pressmeddelanden och privata 

kontakter inom organisationen. Därför anser vi att vi tog hänsyn till de primära faktorerna för 

urvalet av organisation, nämligen hur lämplig den var för att använda som vårt fall. 

3.2.3. Urval av respondenter 

Studien utfördes på olika förvaltningar inom Gävle kommun där första kontakt skedde med 

förvaltningschefen på näringsliv & arbetsmarknad Gävle som delegerade oss vidare till en HR-

strateg inom ledarskap och medarbetarskap. Vi bokade in ett förutsättningslöst möte med HR-

strategen, som tillsammans med en av sina kollegor lyssnade till vårt syfte och önskemål. Därefter 

bad hon oss att skriva ett informationsbrev (se bilaga 1) inkluderande en beskrivning av oss, 

studiens syfte och önskemål från framtida respondenter till ledare som kunde tänkas ha tid att 

besvara våra frågor för utskick till potentiella intervjupersoner. Bedömningen av vilka ledare inom 

kommunen som ansågs passa vår målgrupp, det vill säga vara transformella, gjordes av HR-
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strategen som därmed gjorde den största delen av urvalet åt oss. Därefter skickades brevet ut som 

mail till de utvalda ledarna som sedan kontaktade oss via telefon och mail för att boka in den tid 

som passade dem bäst. Slutligen var det fyra av dessa ledare som hade möjlighet att träffa oss.   

 

Av de ledare som medverkat i vår studie fanns det ingen som vi anser passar in på samtliga attribut 

den tidigare forskningen tillskriver en transformell ledare. Dock kunde vi se drag av det 

transformella ledarskapet hos de fyra ledarna. Vi anser att detta är intressant då det visar på att 

teorin saknar den nyanserade bild av verkligheten som vi kan se. Att placera en ledare inom en 

enskild ledarskapsstil tror inte vi är möjligt utifrån det vi har sett. Däremot kunde vi se tydliga drag 

av det transformella ledarskapet och då allrahelst i form av det individanpassade stödet. Utifrån 

detta anser vi att de ledare som medverkat i studien kvalificeras som transformella ledare.  

 

När vi fått kontakt med de ledare som skulle medverka gjorde respektive ledare ett urval av två 

medarbetare som ansågs mest lämpade att delta i intervjuer om sin närmsta ledare och den 

förändringsprocess de gått igenom tillsammans. Denna typ av urval kallas för snöbollsurval enligt 

Patton (1990) samt Bryman och Bell (2013) och innebär att nya respondenter utses efterhand av 

tidigare respondenter och på det sättet ökas antalet medverkande. Trots att Bryman och Bell (2013) 

visar på urvalets brist i slumpmässighet bedömde vi att detta var bästa sätt att, med våra resurser, 

hitta de intervjupersoner som var mest relevanta för vårt syfte. Med anledning av att vi själva inte 

hade någon vetskap vad det gäller medarbetarnas erfarenhet av den organisationsförändring som 

genomgåtts ansåg vi att deras ledare var bättre lämpade att göra detta urval.  

 

Till fördel för vår urvalsstrategi såg alla förändringars struktur likadana ut, i den meningen att 

ledarskapet inför dem gick att jämföra. De var med andra ord alla successiva, planerade, storskaliga 

och långsiktiga vilket gjorde att ett bekvämlighetsurval inte påverkade utfallet nämnvärt ur den 

aspekten. Något som urvalsmetoden dock påverkat var vår förmåga att med säkerhet benämna 

ledarna som transformella. Det finns en viss risk för att de som svarade vårt informationsbrev 

prioriterades på grund av tid snarare än deras transformella ledarskapsbeteende. 

3.2.4. Kvalitativa intervjuer 

Vi ville skapa en djupare förståelse för relationen mellan ett transformellt ledarskap och 

medarbetares förändringsmotstånd genom att göra djupgående intervjuer, vilket både Berry (1999) 

samt Boyce och Neale (2006) kopplar samman med kvalitativa data. Vi ville utforska synpunkter 

hos både ledare på olika nivåer samt deras medarbetare vilket Boyce och Neale (2006) 

rekommenderar djupgående intervjuer för. Även Berry (1999) och Qu och Dumay (2011) förklarar 
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att djupgående intervjuer används för att förstå respondentens perspektiv och åsikter kring ämnet 

vilket ingår i vårt syfte med studien.  

 

Vi hade förberett öppna frågor där respondenterna fick, till så stor utsträckning som möjligt, tolka 

frågorna själva vilket enligt Berry (1999) är ett sätt att hantera respondenternas åsikter. Vi använde 

oss av detta för att kunna jämföra svaren mellan olika ledare och medarbetare. Denna typ av 

intervjuer kallar Qu och Dumay (2011) för semistrukturerade intervjuer. Om flera personer 

intervjuas samtidigt menar Berry (1999) att öppna frågor är ett bra redskap för att få ut så 

opåverkade svar som möjligt. Vi tror dock, med stöd från Qu och Dumay (2011) att detta även kan 

användas vid enskilda intervjuer. En annan anledning till att vi valt semistrukturerade intervjuer är 

för att ämnet vi studerar är ganska smalt, vilket kräver mer specifika frågeställningar enligt Bryman 

och Bell (2013). För att vi skulle komma åt svaren som förväntas i teorin, hade vi färdiga teman vi 

ville ta upp, vilket Qu och Dumay (2011) bekräftar kan hjälpa till när forskare vill styra intervjun 

mot ett specifikt område som det vi hade. 

 

Boyce och Neale (2006) menar dock att intervjuer har begränsningar. Bland annat är de mer 

tidskrävande än andra metoder. Dessutom kan respondenterna vara partiska och manipulera svaren 

för att visa sig själva ur ett mer positivt perspektiv. Även Qu och Dumay (2011) för kritik mot 

intervjuer som metod och menar att intervjupersoner inte alltid är moraliskt korrekta i sina 

uttalanden. För att minska risken för eventuell partiskhet hos ledaren intervjuade vi dess 

medarbetare för att se om de gör vad de säger att de gör och för att få ytterligare ett perspektiv på 

förhållandet mellan ledare och medarbetare. 

3.2.5. Våra intervjuer 

Enligt rekommendationer från Qu och Dumay (2011) använde vi oss av en intervjuguide vid 

utförandet av intervjuerna, det vill säga några förberedda frågor (se bilaga 2). Denna guide 

användes dels för att behålla den röda tråden inom ämnet och få svar på de frågor vi behövde till 

studien. Dels användes den också för att vi som oerfarna intervjuare ska hålla oss till rätt typ av 

frågor och inte omedvetet leda in intervjupersonen på ett förutfattat spår eller ställa frågor som kan 

vara känsliga. 

 

Ur en etisk synpunkt informerade vi varje intervjuperson om Vetenskapsrådets (2002) fyra olika 

typer av individskyddskrav som ska tas hänsyn till vid samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska få information om studiens syfte vilket vi 
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uppfyllde genom att dels skicka ett informationsbrev vid förfrågan om intervjupersoner, dels att vid 

början av intervjun ge förhandsinformation. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna 

frivilligt medverkar i intervjun. Detta ger sig självt eftersom endast de personer som ville medverka 

i en intervju kontaktade oss för att boka en tid. Vi talade även om, vid början av intervjun, att 

personen i fråga hade rätt att när som helst avbryta och lämna intervjun utan att det skulle påverka 

dem negativt. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter vi fått från personerna förvaras på så 

vis att någon utomstående inte kan identifiera personerna. Detta innebär att vi har namngivit 

transkriberingarna med dag, tid och mötesplats istället för namn eller position. Nyttjandekravet 

innebär slutligen att all insamlad information endast används till studiens syfte. Både 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förklarades i början av intervjun för att sedan förklara 

för intervjupersonen att han/hon är helt anonym. 

 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna ta vara på all information vi fått från 

respondenterna, valde vi att spela in intervjuerna med samtycke från alla deltaganden. Anledningen 

till detta var att båda vi författare kunde lyssna aktivt och ställa passande följdfrågor istället för att 

vara upptagna med att anteckna. Bryman och Bell (2013) påpekar också att viktiga citat och åsikter 

kan missas och glömmas bort vid frånvaro av ljudinspelning, som annars, enligt samma författare, 

är det vanligaste sättet att spara information vid kvalitativa intervjuer.  

 

Innan vi började ta kontakt med personer på Gävle Kommun hade vi inte bestämt hur många 

intervjuer vi ville göra. Men efter vi genomfört den åttonde intervjun bestämde vi att vi skulle göra 

tio intervjuer totalt. Anledningen till detta var dels att vi insåg att det är bättre att göra bra, 

djupgående analyser av tio intervjuer än att göra fler intervjuer men inte hinna analysera dem. Vi 

ansåg att våra resurser endast räckte till dessa tio. Dels började vi också se ett mönster i svaren som 

vi fick och ansåg att vi uppnått en mättnad. Svaren på huruvida ledarna använde sig av 

individanpassat stöd eller inte, skilde sig mycket. Men på vilket sätt de använde det var ganska lika 

och det började vi inse mot slutet av intervjuprocessen. Tidsåtgången för varje intervju varierade 

mellan 30 och 60 minuter, vilket enligt Philipson (2013) är normalt för kvalitativa intervjuer. Dessa 

transkriberade vi för att sedan skicka varje dokument till respektive respondent.  

3.5. Bearbetning av data 

Utifrån det material vi samlat in valde vi sedan att göra en kvalitativ innehållsanalys. Att analysera 

ett kvalitativt material är något som erbjuder forskaren en kreativ utmaning då tydliga riktlinjer 

saknas. För att finna den analysmetod som vi sedan valde att använda sökte vi dels bland 
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vetenskapliga artiklar som behandlar just kvalitativ metod men vi sökte även efter vetenskapliga 

artiklar och tidigare uppsatser vars analysmetod vi ansåg vara intressant och givande att genomföra. 

Vi bestämde oss utifrån det vi fann att en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats var det 

som skulle hjälpa oss att gå igenom materialet på bästa sätt. Vi valde utöver detta att använda oss av 

tematiska nätverk för att strukturera all data vi samlat in. 

3.5.1. Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna genomföra en innehållsanalys krävdes det att vi transkriberade de intervjuer vi 

genomfört. Vi ansåg att detaljerad transkribering, där hela intervjun skrivs ut ord för ord, var den 

bästa metoden för oss. Det skulle ge oss en innehållsrik text där inget försvinner på vägen på grund 

av egna tolkningar i tidigt skede. Dessutom valde vi att genomföra transkriberingarna själva. Detta 

var ett mycket tidsödande arbete men vi såg det som en del av analysen där vi fick lära känna våra 

empiriska data och skapa en djupare förståelse för materialet vi samlat in. När vi transkriberat våra 

intervjuer var vi redo att göra vår analys av det empiriska materialet. Ett första problem vi stötte på 

när vi skulle bestämma oss för hur innehållsanalysen skulle göras var det som Bryman och Bell 

(2013) såväl som Attride-Stirling (2001) konstaterar, nämligen att det inte finns några etablerade 

metoder för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Vi själva insåg snart att det finns riktlinjer 

och strategier att förhålla sig till men att dessa enbart är ramar som ger forskaren stora utrymmen 

för fria tolkningar. Cassell, Buehring, Symon och Johnson (2006) menar att det finns en stor 

ambivalens gällande begreppet kvalitativ metod inom ledarskapsforskning. De anser att den 

kvalitativa metoden behöver en djupare distinktion från den kvantitativa metoden än att den ser till 

text snarare än siffror. 

 

Vi anser att det intressanta i en kvalitativ metod sitter i analysen. I analysen finns det stora 

möjligheter att skapa en flerdimensionerad och nyanserad förståelse för sociala fenomen, en 

egenskap som vi anser att den kvantitativa metoden saknar. Även Attride-Stirling (2001) påstår att 

den kvalitativa analysen erbjuder en möjlighet att skapa en djupare förståelse för sociala fenomen 

och dynamik, något hon menar är ett välkommet inslag i forskningen. Cassell et al. (2006) såväl 

som Attride-Stirling (2001) menar att ett återkommande diskussionsämne vad det gäller kvalitativa 

analyser är forskarens epistemologiska ståndpunkt. Med anledning av att olika epistemologiska 

övertygelser har olika syn på bland annat en människas förförståelse och hur forskningsresultat ska 

hanteras och verifieras. Cassell et al. (2006) menar att positivistiska forskare ofta kvantifierar sina 

kvalitativa resultat för att uppnå en, enligt dem, högre validitet. Med grund i den hermeneutiska 

ansats vi har i detta arbete har vi varit noga med att inte kvantifiera våra resultat. Vi har inget behov 
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av det då den kvalitativa prägel våra resultat har skapar både ett djup och en bredd som vi anser att 

ett kvantitativt resultat saknar.  

3.5.2. Tematiska nätverk 

Utifrån de artiklar vi samlat ihop kunde vi fastslå att vi skulle göra en tematisk innehållsanalys med 

deduktiv ansats. Den tematiska analysen utgår ifrån ett antal teman som är väsentliga för studiens 

syfte. I vår studie har vi valt att använda oss av tematiska nätverk som beskrivs av Attride-Stirling 

(2001). Hon menar att denna metod är en av flera för att utföra en tematisk analys. Att vi ville 

genomföra en tematisk analys var vi tidigt överens om, dock kvarstod vår osäkerhet kring hur denna 

skulle utföras. När vi fann Attride-Stirlings (2001) förklaring av tematiska nätverk ansåg vi att det 

var en metod som skulle hjälpa oss att utföra en grundlig och givande analys. Attride-Stirling 

(2001) menar att tematiska nätverk är en metod för att strukturera och systematisera sin analys. Med 

många av de mer traditionella metoderna, beskrivna av bland annat Bryman och Bell (2013) och 

Philipson (2013), hade vi en känsla av att något saknades för att analysen skulle bli som vi föreställt 

oss. Antingen var de inte anpassade till vårt syfte eller så saknade de en tydlig hermeneutisk 

riktning. Med Attride-Stirlings (2001) tematiska nätverk upptäckte vi en analysmetod som var 

passande för vårt syfte såväl som vår epistemologiska övertygelse. Den visade också på en konkret 

och explicit metod för att genomföra en tematisk analys, något vi saknat hos övriga analysmetoder. 

De tematiska nätverken erbjöd oss en möjlighet att stärka transparensen i vårt arbete. 

 

Det finns tre nivåer av teman i ett tematiskt nätverk enligt Attride-Stirling (2001). De tre nivåerna 

benämner vi som bas-teman, organiserande teman och huvud-teman. Våra bas-teman är härledda 

direkt ur våra kodade transkriberingsdata. De olika bas-temana är fragment ur texten och temat i sig 

ger ingen bild av textens helhet, de finns snarare till för att bidra till en helhet än att förklara en 

helhet. När flera bas-teman sattes i kontext med varandra och fick en latent betydelse hade vi skapat 

ett organiserande tema. De organiserande temana skapades därmed genom ett kluster av bas-teman 

som behandlar samma del av texten. Dessa teman är mer abstrakta och kan därmed inte härledas 

direkt ur våra rådata. De organiserande temana ger en starkare bild av textens helhet. När våra 

organiserande teman sedan hade sammankopplats skapades huvud-teman. Ett huvud-tema 

representerar ett konstaterande eller en teori då huvud-teman summerar och sammanfattar de övriga 

teman som finns däri, bekräftar Attride-Stirling (2001). Utifrån detta skapade vi våra egna tematiska 

nätverk bestående av 42 bas-teman, 13 organiserande teman och tre huvud-teman (se bilaga 3). 
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3.5.3. Deduktiv analys 

Att vi valde att ha en deduktiv ansats för vår analys var ett givet val utifrån det faktum att vi har en 

deduktiv ansats för vår uppsats. Hsieh och Shannon (2005) förklarar den deduktiva ansatsen som en 

strukturerad ansats där de teman och koder som används i analysen utgår ifrån tidigare teorier. Med 

anledning av att vi skapat en djupgående teoretisk referensram, och ville skapa ett kumulativt bidrag 

till forskningsområdet, vill vi mena att det krävdes en deduktiv ansats för att detta mål skulle 

uppfyllas. Attride-Stirling (2001) föreslår den deduktiva ansatsen för tematiska nätverk. Ett 

ytterligare argument för att använda den deduktiva ansatsen var att vi genom detta skapade en mer 

explicit koppling mellan vår teori och empiri. Detta ledde till en tydligare röd tråd för läsaren som 

därmed får en bättre förståelse för vårt arbete. 

3.5.4. Genomförande 

Själva genomförandet av vår analys började med att vi utformade koder för att segmentera den data 

vi samlat in. Koderna härleddes ur vårt teoretiska kapitel och de teorier som tas upp där, vilket är en 

vanlig process enligt Philipson (2013). 

 

 

Koder för kodning av transkriberade intervjuer 

Komplexitet i offentlig organisation 

Ledarskap i offentlig organisation 

Förändringstakt 

Förändringsomfattning 

Förändringsfrekvens 

Förändringspåverkan (på individs arbetsuppgifter) 

Osäkerhet och oro 

Personlighetstyper 

Ledarskapsstil övriga 

Transformellt ledarskap 
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Delegering 

Planerade samtal 

Formell information 

Informell kommunikation 

Dialog 

Teamfokus 

Individuellt fokus 

Tidigare relation 

Tidigare förändringserfarenheter 

Underlättande handlingar 

Närvarande chef 

Tabell 1: Koder, egen tabell. 

 

Utifrån de koder som valts påbörjades en kodningsprocess av det empiriska materialet. Vi använde 

oss av kodningsprogrammet Nvivo vilket gav oss möjlighet att kunna ladda upp våra 

transkriberingar i programmet och lägga in våra egna koder. Därefter markerade vi del för del med 

de olika koderna. När kodningen var klar kunde programmet sammanfatta all text som fanns under 

samma kod vilket underlättade för oss att jämföra svaren inom samma område från de olika 

respondenterna. 

 

När texten kodats inledde vi arbetet med att finna bas-teman. Detta var en iterativ process där de 

teman som konstaterats förfinades och förändrades under arbetets gång. Som Attride-Stirling (2001) 

beskriver så handlar denna process om att hitta en balans i temana, de ska vara specifika nog att 

beröra en idé samtidigt som de behöver vara breda nog för att samtliga text-delar ska kvalificera sig. 

Såhär långt in i analysen var noggrannhet och uthållighet två ledord med anledning av den stora 

mängd data som skulle bearbetas. 

 

Då vi klarlagt våra bas-teman började vi koppla ihop dessa med varandra och skapade på så vis våra 

organiserande teman. Utifrån de organiserande temana fick vi sedan fram våra huvud-teman; 
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organisationsförändring, förändringsmotstånd och individanpassat stöd. Utifrån våra tematiska 

nätverk kunde vi alltså presentera tre huvud-teman. Att en analys innehåller ett flertal huvud-teman 

menar Attride-Stirling (2001) är vanligt eftersom en analys har en sådan komplex karaktär. När vi 

skapat våra tematiska nätverk analyserade och jämförde vi dessa mot de teorier vi presenterat i 

teorikapitlet. Detta resulterade i en diskussion där empiri och teori sammanfördes med våra tankar. 

Utifrån denna diskussion sammanfattades sedan arbetet för att svara på det syfte som presenterats i 

inledningen av arbetet samt att uttrycka det teoretiska och praktiska bidrag som vi kunde se utifrån 

diskussionen. 

  



 

39 

 

4.     Resultat/analys 

Det fjärde kapitlet består dels av en presentation av det empiriska materialet som vi har samlat in 

för denna studie. Dessutom kommer vi redovisa den analys vi har genomfört och ställa det 

empiriska materialet mot de teoretiska data vi tagit fram. Resultatet och analysen presenteras 

löpande i texten då vi anser att det upplägget är det som gynnar läsaren på bästa sätt. 

4.1. Förutsättningar 

Vår empiri består av tio intervjuer på fyra enheter inom Gävle Kommun varav fyra intervjupersoner 

är ledare och sex är medarbetare. Dessa benämns här som Ledare 1, Ledare 2, Ledare 3 och Ledare 

4 samt Medarbetare 1-6. Medarbetarna tillhör tre av dessa ledare, men kopplingen mellan dem är 

irrelevant för vår analys. På grund av Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer att hålla 

intervjupersoner anonyma tillsammans med respondenternas egna önskemål, har vi i detta kapitel 

bytt ut namn, kön och andra detaljer som kan påvisa personernas identiteter, mot mer generella 

begrepp. 

4.2. Organisationsförändring 

Detta huvudtema tar upp organisatoriska teman som förändringskontext, offentlig organisation, 

ledarskap i förändring och förändring för individen.  

 

 

Figur 3: Organisationsförändring i tematiskt nätverk, egen illustration. 

4.2.1. Förändringskontext 

Organisationsförändringar kan skilja sig från varandra i flera aspekter. En av de mest intressanta 

faktorerna i en organisationsförändring är tiden. Både i form av hur snabbt en 
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organisationsförändring genomförs såväl som med vilken frekvens organisationsförändringarna 

sker. Samtliga organisationsförändringar som våra respondenter har gått igenom har präglats av ett 

högt tempo i genomförandet.  

 

Medarbetare 1: “Alltså det här, det här skedde ju så fort…” 

 

Medarbetare 2: “Ja det gick ju lite fort. Mer tid.” 

 

Medarbetare 3: “Det gick ju väldigt fort det här, det gjorde det.” 

 

Ett flertal av medarbetarna, och även ledarna, önskade att det hade funnits mer tid för att planera 

och förbereda inför förändringen. Att det hade gått fort mellan beslut och genomförande var något 

som det dock fanns en förståelse och acceptans för. Medarbetarna klandrade inte sina ledare för att 

vara orsaken till detta utan de förstod att det var något som deras ledare inte hade möjlighet att 

påverka. Ett exempel på detta är Medarbetare 1 som ansåg att ledaren gjort vad denne kunnat 

utifrån den tid som fanns.  

 

Burnes (1996) och Farell (2000) förklarar att det finns akuta och planerade 

organisationsförändringar. Med utgångspunkt i respondenternas påståenden så anser vi att de 

aktuella organisationsförändringarna har varit av akut karaktär för medarbetarna. Även om 

förändringarna har fått god tid för planering i högre instanser, upplever medarbetarna att de får 

information om organisationsförändringen tätt inpå det att den ska genomföras. Detta får medhåll 

även av ledarna som anser att högre instans kräver att genomförandet görs på en kortare tid än vad 

dem själva önskar.  

 

Ledare 4: “Och gäller det kommuner, stora saker i kommunen, från toppen ner till botten - det tar 

tre år. Det kanske har landat hos politikerna 2 år, säger vi, och så tjänstemännen 1 år. Och när de 

har fattat allting, och jag, då ska det ske på en månad. Det funkar inte. Det som tagit lika lång tid 

där uppe kommer ta lika lång tid här nere.” 

 

Något som dock verkar finnas som en trygghet hos medarbetarna är det faktum att 

förändringsfrekvensen är hög och att det därmed finns en vana, hos både ledare och medarbetare, av 

att hantera organisationsförändringar. Carter et al. (2013) menar att en hög frekvens mellan 

organisationsförändringar kräver ett starkare ledarskap i form av att medarbetarna kräver högre grad 

av assistans och direktiv. Vi anser att detta är sant i de fall medarbetarna inte har samma frekvens 
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av organisationsförändringar som deras ledare har. Det vi har förstått av respondenterna är att de, 

från sin vana, har en högre toleransnivå för organisationsförändringar. Det blir inte en lika stor 

händelse om det har gjorts förr.  

 

Medarbetare 1: “Vi som jobbar med det här har liksom en slags vana i att, jaha hoppsan, nu jädrar 

blir det annat liksom.” 

 

Boga och Ensari (2009) menar att en organisations förändringsfrekvens till viss del kan förklaras av 

om det är kort- eller långsiktiga mål som prioriteras. Om det är långsiktiga mål menar de att det 

generellt finns en högre tolerans för förändringsarbete eftersom det då handlar om att hitta 

fungerande processer för att driva verksamheten. Vi anser att det finns långsiktiga mål för de 

organisationsförändringar som är aktuella för denna studie och vill därför påstå att det är en 

anledning till medarbetarnas tolerans inför organisationsförändringar. Boga och Ensari (2009) 

påpekar dock att det är viktigt att skapa en balans mellan kort- och långsiktiga mål. Det är ju trots 

allt så att den löpande verksamheten ska fungera även i nuet. Organisationsförändring innebär också 

nya rutiner och en förändrad arbetssituation, något som vi anser att ledarna tagit hänsyn till i sin 

implementering. Detta anser vi vara en avgörande faktor för att medarbetarna ska ha en hög 

toleransnivå för organisationsförändringar. 

4.2.2. Offentlig organisation 

Som vi nämnt tidigare ansåg vi att det fanns anledning att välja en offentlig organisation för 

medverkan i vårt arbete. Just offentliga organisationer har en säregen uppbyggnad med anledning 

av dess politiska styre. Hur detta politiska styre påverkar den dagliga verksamheten verkar dock 

skilja sig mellan de olika enheterna. På frågan om hur det nyligen genomförda regimskiftet i Gävle 

Kommun påverkat deras arbete fick vi följande svar: 

 

Medarbetare 3: “Ja politiska strömningar slår ju naturligtvis mot vårt jobb ganska hårt.” 

 

Ledare 3: “Det tror inte jag så mycket på i offentlig verksamhet, att det skiljer så mycket, inte så här 

snabbt i alla fall.”  

 

Medarbetare 1: “Regimskiften gör ju att helt plötsligt så, det som gällde för en månad sen, det 

gäller inte längre.” 
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Att det skiljer sig mellan de olika verksamheterna anser vi dock vara förståeligt utifrån det faktum 

att de politiska parterna har sina respektive hjärtefrågor inom olika verksamhetsområden. Därför 

kan vissa verksamheter vara mer utsatta än andra för det politiska spelet. Regimskiften är en av alla 

de orsaker som finns för att en organisationsförändring ska genomföras. Flera av respondenterna 

menar att organisationsförändringar och ledarskap är mer komplexa i offentliga organisationer än i 

privata. Detta är något som de får stöd i av van der Voet et al. (2015), Burnes (2009) och Karp och 

Helgö (2008). Trots detta kan vi inte fastslå huruvida det finns en avgörande skillnad mellan privata 

och offentliga organisationer vad gäller hantering av förändring. van der Voet (2013) pratar om en 

skillnad men kan inte heller visa stöd för detta på grund av brist i empiriskt material. Vi anser att 

van der Voet (2013) har rätt i att det är en skillnad, men hur stor denna skillnad är anser vi oss inte 

ha möjlighet att få klarhet i.  

 

Ledare 2: “Jag tror att det kan gå mycket effektivare i den privata och jag tror också att man kan 

göra andra prioriteringar, ekonomiska andra prioriteringar.” 

 

Ledare 3: “Nu har ju vi kommunalbidrag, kommunbidrag, så att vi behöver ju inte tänka på att få in 

pengar. Utan vi ska förvalta pengarna på ett kvalitetsfullt sätt för den enskilde individen.” 

 

Med de ekonomiska prioriteringarna tolkar vi Ledare 2 som att offentliga organisationer får en 

budget som är svår att rubba. Detta med anledning av offentliga organisationers svårighet att tjäna 

mer pengar än budgeterat. Utifrån detta menar Ledare 2 att det är svårare för offentliga 

organisationer att få ihop pengar så att det räcker för att göra en effektiv organisationsförändring. 

Ledare 3 har ett annat perspektiv på den ekonomiska aspekten av en organisationsförändring och 

menar att fokus är på att förvalta de pengar som finns. Klart är dock att ledarna upplever att de 

ekonomiska prioriteringarna är annorlunda i en offentlig organisation och att detta bidrar till att 

organisationsförändringen blir en större utmaning att hantera. Detta stämmer väl överens med de 

teorier vi har sett i forskningen gällande offentliga organisationer. Carter et al. (2013) och Al-

Haddad och Kotnour (2015) är tydliga med att ledarskap i offentlig organisation kräver mer av 

ledaren. Både i form av kompetens såväl som resurser. Vi kan alltså, med stöd i våra respondenters 

påståenden, fastslå att Gävle Kommun innehar den komplexitet som kännetecknar en offentlig 

organisation. 

4.2.3. Ledarskap i förändring 

Precis som att medarbetarna har en vana av att genomgå organisationsförändring finns det en fördel 

för de ledare som har en erfarenhet av att leda en organisationsförändring.  
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Ledare 3: “Det är inte första förändringen jag gör utan jag har ju varit med tidigare också.” 

 

Ledare 1: “Men annars så, förändringsarbete, det är inga konstigheter. Det är nya direktiv hela 

tiden.” 

 

När ledaren själv har utvecklat verktyg att använda i sitt förändringsarbete, och kan förbereda inför 

vad som komma skall, har denne en trygghet att falla tillbaka på. Det finns möjlighet att preparera 

inför organisationsförändringen. Att ledaren har erfarenhet av att leda organisationsförändringar är 

också en trygghet för medarbetarna. Medarbetare 1 anser att hens erfarenhet av ledarens agerande i 

tidigare förändringar är att ledaren har skapat förutsättningar för ett lyckat resultat. Vi tror att detta 

kan vara av stor vikt för medarbetarnas inställning inför en organisationsförändring då det finns en 

tillit till ledarens kompetens. I detta avseende talar dock empirin mot teorin. Burnes (1996) menar 

att en vanlig kritik när det talas om erfarenhet av, och förebyggande arbete med, 

organisationsförändring är det faktum att ingen förändring är den andra lik och därmed antas planer 

inte spela någon roll. Vi är beredda att hålla med om att olika förändringar ser olika ut, men vi 

menar också att en ledares erfarenhet har en positiv effekt på medarbetarnas känsla av trygghet. Vi 

anser att detta kan kopplas till Bass (1995) teori om transformella ledares förmåga att vara en 

förebild för organisationens medarbetare. Om ledaren har hanterat en organisationsförändring på ett 

framgångsrikt sätt förr, kan det motivera medarbetarna att göra detsamma samtidigt som det 

reducerar medarbetarnas förändringsmotstånd vad det gäller förändringsprocessen och arbetet med 

densamma. 

 

Även Ledare 1 är övertygad om att det är lättare för medarbetarna att följa en ledare som är tydlig 

med att visa vad denne tror på och har en vilja att genomföra. Däremot anser Ledare 1 att detta är 

ett problem för många ledare inom offentlig organisation i form av att ledare inom offentlig sektor 

ser sitt yrkesutövande som en roll. Det saknas själ och passion för arbetet och ledarna går inte in 

med sin egen person i samma utsträckning som i privata organisationer. Att arbeta med detta anses 

dock vara viktigt av Giauque et al. (2013) då de funnit att ledarens engagemang för sina 

medarbetare på ett personligt plan har en positiv påverkan på medarbetare även i offentliga 

organisationer. Detta får dock motstånd från van der Voet et al. (2015) som anser att transformella 

verktyg, till exempel att vara en förebild, inte har någon effekt på medarbetare i offentlig 

organisation. Vi anser dock att Giauque et al. (2013) och Ledare 1 har starka argument för att det 

finns ett behov av att vara en förebild för medarbetarna. Dessa kan även stöttas med den generella 
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åsikt vi uppfattade hos respondenterna att ledarens engagemang och intresse i medarbetarna var ett 

önskvärt moment. 

 

Att leda en organisationsförändring i en offentlig organisation har också en inverkande faktor i form 

av det politiska styret. Enligt vår uppfattning finns det dock en förståelse hos medarbetarna att det 

är en anledning till att beslutsordningen är mer komplex. Vi upplevde att detta underlättade 

medarbetarnas förståelse för ledarskapet, det var inte ledaren själv som var orsaken till 

medarbetarnas förändringsmotstånd.  

 

Medarbetare 3: “För att som chef, då kan man ju inte bara göra. Utan man behöver ju ha liksom 

politiskt stöd bakom.” 

 

Något som däremot var ett återkommande problem enligt medarbetarna var ledarnas närvaro och 

tillgänglighet. De ansåg att de ofta var svåråtkomliga och att det var negativt för situationen. 

Medarbetare 1 och Medarbetare 3 ansåg båda att ledaren kändes avlägsen och att det var svårt att få 

tid med varandra. Medarbetare 5 kände däremot att ledaren hade varit mycket närvarande och att 

det hela tiden fanns en trygghet att hen hade tillgång till sin ledare. Ledarna själva anser dock att de 

tydligt förklarat, och visat, att de hela tiden finns där för sina medarbetare. 

 

Ledare 2: “Du kanske inte är på plats alltid men det går alltid att få tag på dig på telefon eller mail. 

Men då får ju jag försöka påpeka åter och åter igen att jag finns.” 

 

Ledare 3: “Så att jag är ganska närvarande chef. Så är det, jag finns om det är någonting.” 

 

I detta kan vi se att det finns en tydlig skillnad mellan ledarnas och medarbetarnas upplevelser. Vi 

anser att detta är ett problem då en majoritet av medarbetarna beskriver att de har ett behov av att ha 

en närvarande ledare att vända sig till. Ledarna har en uppfattning om att de är närvarande och finns 

där för sina medarbetare, men budskapet når inte ut till medarbetarna. En teori till att ledarna inte 

känns närvarande kan enligt Medarbetare 1 förklaras genom att ledaren har en större 

arbetsbelastning och därmed saknar tid. 

 

Medarbetare 1: “Ja naturligtvis. Chefen är mer stressad nu, det är mer som ska göras och hen 

upplever en större stress och man får inte samma tillgång till hen kanske, så är det.” 
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Vi anser dock att det är en prioriteringsfråga. Enligt medarbetarna var det en av ledarna som var 

mycket närvarande inför organisationsförändringen och de ansåg att det fanns ett tydligt fokus på 

detta från ledaren. Det går alltså att skapa tid för detta men då i utbyte mot att prioritera bort andra 

aktiviteter. Ledare 1 hade dock en annan strategi jämfört med övriga ledare. Utifrån samtal med 

Ledare 1 och dennes medarbetare kunde vi konstatera att det fanns ett gemensamt ansvar i gruppen. 

Det var i grupp som samtal skedde och det var även där medarbetarna kunde söka stöd. 

 

Ledare 1: “Och sen så har jag ju organiserat det så att jag har teamledare. Och de nyttjar ju jag 

som språkrör. De har inget personalansvar, ingenting, men de för ut informationen och för in till 

mig. [...] jag tror att de vänder sig till sitt team först, för det är den organisationen jag har skapat. 

För annars hade jag inte hunnit med. Så det är en kvalitetssäkring för mig, att de känner sig trygga 

utan mig.” 

 

En annan faktor flera av ledarna tog upp var att de själva kunde förbättra hur målen för 

organisationsförändringen kommunicerades. Ledarna kände att de saknade en tydlighet när de 

kommunicerade ut målen och att detta skapade osäkerhet och förvirring hos medarbetarna. 

Podsakoff et al. (1990) tar upp vikten av att skapa en acceptans för målen. Ledare 2 och Ledare 3 

var båda överens om att detta var vad de, nu i efterhand, främst kunnat och haft en vilja att förbättra. 

Utifrån våra respondenters svar kan vi se en tydlig likhet mellan empiri och teori. Det finns en 

gemensam linje som går ut på att en förståelse för målen med organisationsförändringen, är 

avgörande för medarbetarnas vilja att bidra till förändringsarbetet. Vi menar att detta är en 

grundsten när det kommer till att leda i en organisationsförändring. 

4.2.4. Förändringen för individen 

Medarbetare 2: “Ja så att... Nej men det var ju bara kaos. Januari, februari, en del av mars kan 

man säga, var egentligen kaos.” 

 

Medarbetare 5: “Men jag tror vi alla upplever att det kommer bli en försämring av vår 

arbetssituation.” 

 

Medarbetare 1: “Vi är vana att sitta i ett stort öppet kontorslandskap och nu sitter vi liksom i små, 

såhär mindre, konstellationer.” 

 

Medarbetare 6: “För vi får ju uppgifter som inte alltid tillhör vårt område. Och då måste vi kunna 

veta att, ska vi ta det här nu?”  
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Medarbetare 3: “Alltså där hade jag, och dels en del av kollegorna men också vår chef då, lite olika 

uppfattning av vad som behövs. Och då tycker jag att jag bytte ner mig.” 

 

I samband med respektive organisationsförändring har medarbetarna fått förändrade 

arbetsuppgifter. Det kan betyda att individen ska utföra nya arbetsuppgifter som denne inte haft förr 

såväl som att denne tappat vissa av sina uppgifter och får ett större fokus på de arbetsuppgifter 

denne har i behåll. Vi upplever att flera av medarbetarna har känt en oro för detta. De vet inte vad 

de ska göra i sina nya arbetsuppgifter samtidigt som de känner en saknad efter gamla 

arbetsuppgifter. Enligt vår uppfattning grundar sig en stor del av medarbetarnas 

förändringsmotstånd i detta, något som även tidigare forskning kunnat se. 

 

Hur en organisationsförändring påverkar individen och dennes arbetsuppgifter anses av Herold et 

al. (2008) och Appelbaum et al. (2015a) vara den viktigaste frågan för individens 

förändringsmotstånd. Vidare menar Graetz och Smith (2010) att det är medarbetarnas individuella 

upplevelser som har den avgörande rollen för hur organisationsförändringen kommer lyckas. Att 

förändra sin arbetssituation är problemfritt för vissa individer medan det för andra är en stor 

omställning. Vi håller med Herold et al. (2008) och Appelbaum et al. (2015a) i att ju mer påverkan 

förändringen har på individens arbetsuppgifter, desto större motstånd. Arbetssituationen en individ 

har är ofta en trygghet för densamme och vi anser att ledaren har en stor utmaning i att hantera 

detta. Inte bara i form av att motverka förändringsmotstånd utan även genom att vara tydlig i vad 

den nya arbetssituationen kommer innebära för den dagliga verksamheten. Ovissheten om vad som 

kommer ingå i arbetsuppgifter, och vad det finns för tanke med dem, var något som en majoritet av 

medarbetarna reagerade över.  

 

Det är dock inte bara den egna arbetssituationen som påverkar individens känsla inför 

organisationsförändringen. Förändringen har flera dimensioner och kan ofta ske på flera olika plan. 

En organisationsförändring påverkar individen i sig men även genom dess påverkan på övriga 

organisationsmedlemmar och verksamheten. Al-Haddad och Kotnour (2015) skriver om 

organisationsförändringens omfattning och hur denna påverkar ledarskapets utövande. Vid mer 

omfattande förändringar krävs ett starkare ledarskap, något som medarbetarna har fått uppleva på 

olika sätt. Vi kan dock konstatera att Ledare 2 och Ledare 3 har haft ett fokus på detta. Ledare 2 

genom att vara tydlig med vad hen har för mål att verksamheten ska uppnå med ledarskapet, och 

Ledare 3 genom att vara närvarande och delaktig i individernas förändringsarbete. 
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4.3. Förändringsmotstånd 

Förändringsmotstånd (RTC) är ett beteende hos medarbetare som ledare vill reducera. Därför har vi 

analyserat tre dimensioner av detta, nämligen kognitivt förändringsmotstånd, känslomässigt 

förändringsmotstånd och medvetet förändringsmotstånd. Utöver dessa finns en teori om att ledare 

som väljer att använda sig av medarbetares motstånd använder sig av romantisering av 

förändringsmotstånd, vilket vi analyserat sist inom detta huvudtema. 

 

 

Figur 4: Förändringsmotstånd i tematiskt nätverk, egen illustration. 

4.3.1. Kognitivt förändringsmotstånd (Kognitiv RTC) 

Kognitivt förändringsmotstånd är enligt Piderit (2000) ett beteende där personer ser på för- och 

nackdelar med en förändring. Detta beteende är utpräglat hos flera medarbetare i vår studie. 

 

Medarbetare 5: “Jag har jättesvårt att för min egen del se några praktiska fördelar med det, jämfört 

med hur vi har det idag.” 

 

Medarbetare 3: “Men jag säger inte att det bara är dåligt. Men det är bara annorlunda för mig.” 

 

Medarbetare 4: “Kunde du se några fördelar med förändringen?”  

- “Nej, jag tror inte det.” 
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Medarbetare 5 nämner att ledarens förklaring till den bakomliggande orsaken har viss relevans, men 

att hen fortfarande inte kan se fördelarna med den. Detta menar vi är en förståelse till förändringen 

men trots det en ovilja, just på grund av de negativa aspekter som medarbetaren intellektuellt kan se 

med förändringen. Medarbetare 3 och 4 uttrycker sitt kognitiva förändringsmotstånd som tankar 

kring förändringen i dess initiala stadie, att de till en början inte kunde se några fördelar med den. 

De påpekar dock senare i intervjuerna att det fanns fördelar och att de kunde se dessa under ett 

senare stadie av förändringsprocessen. Det som alltså till en början var ett kognitivt motstånd hos 

dessa förvandlades med processen till en förståelse och en acceptans. Vi anser att detta är en 

utmaning för ledare som står inför en organisationsförändring, att få medarbetarna att förstå 

fördelarna och fokusera på dem istället för nackdelarna. 

 

Ledare 1, 2 och 3 använde sig av risk- och konsekvensanalyser för att hantera det kognitiva 

motståndet inför förändringen. Det innebar att medarbetarna fick skriva ner de tankar som fanns 

kring förändringen, positiva och negativa aspekter av den och hur de tror att förändringen kommer 

arta sig och påverka just dem. Alla medarbetare konstaterade att de hade fått fylla i risk- eller 

konsekvensanalyser men pratade inte djupare om det. Ledarna 1-3 ville dock påstå att dessa var 

verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tyckte och trodde om förändringarna, vilket vi har sett i 

teorin kallas för just kognitivt förändringsmotstånd. Genom att formellt ta reda på vad medarbetarna 

tyckte om förändringen tror vi att ledarna kan ta till sig kritiken samt hantera det 

förändringsmotstånd som fanns. Dock var alla förändringar så pass nya att ledarna ännu inte hunnit 

analysera detta eller hanterat det ännu. Enligt Appelbaum et al. (2015a) kan kognitivt 

förändringsmotstånd vara tillräckligt för att en medarbetare ska anses som motståndare till 

förändringen och måste därför hanteras därefter. Vi tror att detta eventuellt kan vara en anledning 

till att ledarna direkt vill se källan till motståndet för att kunna hantera det. Piderit (2000) menar att 

kognitivt förändringsmotstånd kan ha en positiv avsikt med sitt motstånd. Vi vill mena att det av 

ledarna kan ses som användbar kritik, speciellt om de får det konstruktivt skrivet i en 

konsekvensanalys. 

4.3.2. Känslomässigt förändringsmotstånd (Känslomässig RTC) 

Piderit (2000) beskriver känslomässigt förändringsmotstånd som det vanligaste motstånd hos 

medarbetare och att det bör hanteras för att kunna föra förändringen framåt. Även Neves (2009) 

anser att fokus bör vara på det känslomässiga förändringsmotståndet. Han menar att det är denna 

dimension som är den starkaste drivkraften bakom en medarbetares förändringsmotstånd. Med 

resultatet från vår studie vill vi hålla med om att denna typ av förändringsmotstånd är vanligast 
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bland just medarbetare och att det kan uttryckas på många olika sätt. Några exempel vi har sett är 

oro för nya rutiner, oviss framtid och den tidigare relationens inverkan på motståndet. 

 

Ledare 1 beskrev att en av medarbetarna i just denna förändring kände att “Det är en jättestor sak 

att flytta fysisk plats”. Denna ledare menade också att “Och då är det mitt dilemma att personen 

mår bra i det”. 

 

Ledare 2 sa att vissa medarbetare kände att “Det är okänt, det är nytt, det kan gå åt vilket håll som 

helst.” vilket ansågs vara en negativ del av förändringen. 

 

Samtidigt sa Medarbetare 4 att “Fast jag brukar inte vara så orolig, jag tror nog att allt löser sig 

och blir bra”.  

 

Med medarbetare 4 fanns flera som också menade att de såg positivt på förändringar i allmänhet 

och så även på denna, trots att det kanske fanns delar inför denna förändring som de var oroliga 

kring. Vi tror, i enlighet med Piderit (2000), att de flesta känner oro eller känslomässigt 

förändringsmotstånd mot någon del av förändringen på grund av osäkerhet eller andra faktorer. 

Trots att de i efterhand kan se att de hade en positiv syn på förändringen i allmänhet. Alla 

medarbetare hade olika grad av oro inför förändringarna och Ledare 1 sa att detta spektra sträcker 

sig allt från “jättelätt” till de som är “så stressade”. Både Medarbetare 3 och 4 började beskriva sin 

oro på ett sätt men avslutade intervjun med att sammanfatta sitt motstånd på ett annat sätt. Vi tror 

att detta beror på insikt under intervjun i hur de egentligen kände under den tidsperioden. 

Medarbetare 4 beskrev till exempel först sitt känslomässiga förändringsmotstånd som negativt, men 

under intervjuns gång togs fler positiva aspekter upp och vi insåg att det endast var en liten del av 

förändringen som denne kände oro över.  

 

En annan orsak till förändringsmotstånd menar Smollan (2011) är orättvisa. Vi har uppfattat att 

Ledare 1 instämmer med detta då hen menar att alla medarbetare ska känna sig rättvist behandlade.  

 

Ledare 1: “Men det är inte rättvist att det är lika. Behöver du [gå till tandläkaren] så, men du 

behöver faktiskt inte det, så du får inte.” 

 

Ledare 1 menar också att det inte är rättvist att behandla varje medarbetare på samma sätt, vilket ger 

oss en indikation om individanpassat stöd. Istället tolkar vi det som att varje medarbetare ska få 

göra vad han eller hon behöver för att kunna prestera på jobbet. Vi tror därför att medarbetare som 
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blir rättvist behandlade känner sig trygga på arbetsplatsen och är mindre benägna att motstå 

förändring, precis som Smollan (2011) också har kommit fram till. 

 

Alla medarbetare vi har intervjuat har sedan tidigare även haft en god relation till deras ledare. Få 

av dem kan dock påstå att denna relation har påverkat deras känslomässiga förändringsmotstånd 

inför förändringen. Till exempel sa Medarbetare 1 att det finns en förståelse för att dennes ledare 

upplever mer stress under en förändring och att relationen till ledaren inte är lika aktiv som vanligt. 

Detta har dock ingen negativ ton utan är mer ett konstaterande att relationen i sig är bra men att den 

inte har med känslorna kring förändringen att göra. Ledare 2 förklarade att relationen är viktig, men 

att en brist i relation före förändringen inte har påverkat medarbetarnas inställningar till den. 

 

Ledare 2: “Man måste bygga en relation, man måste tro på medarbetarna.” [...]  

“Tror du att det har påverkat medarbetarna att ni inte hade hunnit bygga upp en relation innan 

förändringen kom?” 

- “Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det.” 

 

En annan aspekt som enligt Ledare 1 påverkar det känslomässiga förändringsmotståndet desto mer 

är formell information och att den kan skapa trygghet. Denne menar därför att det är viktigt att vara 

snabb med information för att den ska få sjunka ner, att medarbetarna ska få sova på saken. Ledare 

3 sa under intervjun att det är viktigt att informera och förklara allt från början, trots att ledaren 

redan har kommit längre i processen. Ledare 4 pratade också om vikten av att upprepa sig tålmodigt 

och att “få med alla på tåget”. Utifrån detta tror vi att ledarna undermedvetet räknar med en tillit 

från medarbetarna, att de sedan innan förändringen vet att de får all information och att det skapar 

en större trygghet i förändringen.  

 

En annan faktor som i ett sammanhang av sammanslagningar påverkar oron kring en 

organisationsförändring, och därmed kan skapa känslomässigt förändringsmotstånd, är 

kulturkrockar. Medarbetare 1 beskrev hur gruppen kommer slås ihop med två andra enheter vilka 

denne kunde se tydliga skillnader med vad det gäller arbetskultur. 

 

Medarbetare 1: “Ja kulturkrockarna främst. Det kan jag känna oro för.” 

4.3.3. Medvetet förändringsmotstånd (Medveten RTC) 

Piderit (2000) talar om medvetet förändringsmotstånd som en underdimension av 

förändringsmotstånd som inte är lika självklar och diskuterar därför dess existens. Hon menar att 
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det inte finns tillräckligt med indikationer för att kunna bekräfta denna, vilket vi kan hålla med om 

efter våra intervjuer. Ledare 2 nämnde att vissa medarbetare ifrågasatte förändringen och detta visar 

på ett, enligt Piderit (2000), medvetet motstånd. Dock finns inga fler indikationer i vår empiri och vi 

finner denna kommentar otillräcklig för att kunna etablera begreppet. Till skillnad från kognitivt 

och känslomässigt förändringsmotstånd är det inte lika accepterat att medvetet motverka 

förändringen. Vi anser att alla de medarbetare vi har studerat har en stor respekt för sina ledare och 

arbetsplatser, vilket gör att de inte uttrycker sina åsikter på detta sätt. Appelbaum et al. (2015a) 

menar att medvetet förändringsmotstånd kan skapa möjlighet för organisationen att förbättras, men 

vi tror att den goda relationen medarbetarna har till sina ledare gör att de kan tala om hur de tänker 

eller känner inför förändringen, men att de inte motsätter sig den på grund av tacksamhet mot sina 

arbetsgivare. 

4.3.4. Romantisering av förändringsmotstånd (Romantisering av RTC) 

Med romantisering av förändringsmotstånd menar Appelbaum et al. (2015a) att ledare kan skapa 

möjligheter av ett medvetet förändringsmotstånd, även Mumby (2005) visar på tidigare forskning 

kring detta. Mumby (2005) tror dock inte själv på detta utan menar att det kan förbise det inflytande 

som kontroll och starkt ledarskap har. I likhet med medvetet förändringsmotstånd var det svårt för 

oss att undersöka om det fanns någon romantisering av förändringsmotstånd då medarbetare sällan 

uttrycker sitt förändringsmotstånd på ett sådant sätt. Vi tror dels inte att medarbetarna skulle vilja 

tala om för oss om de hade ett medvetet motstånd då det fanns en rädsla för att förlora sitt arbete. 

Dels säger flera ledare att medarbetare i denna offentliga organisation är vana vid förändring och 

Ledare 1 specificerar detta genom att säga att de flesta, både ledare och medarbetare, inom 

organisationen har det arbete de har för att de kan hantera förändring. Den enda i vår studie som 

pratade om romantisering av förändringsmotstånd var Ledare 4 som, i likhet med Appelbaum et al. 

(2015a) anser att det är nyttigt att använda sig av det motstånd som uppkommer vid förändring.  

 

Ledare 4: ”Och sen finns de som sätter sig emot, och det tycker jag också är jättebra. För de 

personerna är faktiskt de som ifrågasätter saker, som kan hitta svaga länkar, som gör att det blir 

mycket, mycket bättre. När de finns ska man använda [dem] i gruppen också […]” 

 

Hen förklarade med andra ord att ett medvetet motstånd kan hjälpa till för att påverka förändringen 

positivt vilket bekräftar Appelbaums et al. (2015a) definition av romantisering av 

förändringsmotstånd och hur det kan vara till hjälp. Dock kan vi som sagt inte visa på om det 

används av ledare då våra intervjupersoner i allmänhet inte pratar om det. 
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4.4. Individanpassat stöd 

Vi har funnit att individanpassat stöd, i enlighet med tidigare presenterade teorier, även i praktiken 

har påverkan på medarbetares förändringsmotstånd. Dock kommer vi nedan diskutera dess koppling 

till transformellt ledarskap, vikten av att se individen, huruvida medarbetarna behöver delaktighet i 

förändringen samt hur samtal och vägledning påverkar det förändringsmotstånd som finns. 

 

 

Figur 5: Individanpassat stöd i tematiskt nätverk, egen illustration. 

4.4.1. Transformellt ledarskap 

En del av vår teoridel handlar om det transformella ledarskapet och hur transformella ledare agerar 

motiverande och är förebilder för sina medarbetare, vilket är ett påstående från författare som 

Podsakoff et al. (1990), Bass (1995) och Russell och Patterson (2004). Under intervjuerna insåg vi 

att det finns drag av det transformella ledarskapet hos många ledare men att ingen av ledarna i våra 

intervjuer är rent transformella. Vi tror inte heller utifrån vår studie att det finns sådana ledare som 

teorin ger bilden av. Alla ledare har olika personligheter vilket leder till att de har drag från flera 

olika ledarskapsstilar och alla ledare hanterar olika situationer på olika sätt, verkligheten är mer 

nyanserad än teorins värld. 

 

Ledare 1: “För mig är det ju viktigt med situationsanpassat ledarskap.” “Så när någon kommer till 

mig, då så säger jag alltid, ”vad kan jag göra för dig?” [...] ”Ska jag plocka bort arbetsuppgifter, 

vill du ha fler arbetsuppgifter?” Och då börjar man förstå vad det egentligen gäller.” 
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Utifrån dessa påståenden kan vi se att Ledare 1 anpassar sig själv och sitt ledarskap efter varje 

medarbetare vilket enligt oss innebär att det inte alltid passar med transformellt ledarskap i dess 

traditionella bemärkelse. Även Ledare 4 pratade om en annan typ av ledarskap. 

 

Ledare 4: “Salutogent ledarskap. Bygga från det goda. Att vara snäll kommer du långt med. Vet ni 

varför?” [...] “De som man skapar relationer med, om de skulle ha onda avsikter, så om man är 

funtad på ett bra sätt i grund och botten, så är det jättesvårt att lura en sådan person tillbaka.” 

 

Detta anser vi också vara annorlunda från det som det transformella ledarskapet enligt teorin 

innebär. Denna typ av ledarskap bygger mer på respekt och ömsesidigt förtroende än transformellt 

ledarskap som mer handlar om ledarens ansvar att motivera sina medarbetare. Trots det anser vi inte 

att det ena behöver utesluta det andra och därför tror vi också att ledare i praktiken inte kan hålla sig 

till en och samma ledarskapsstil i alla situationer. 

 

Trots att mycket teori påstår att transformella ledare har lättare att påverka medarbetare inför en 

förändringsprocess så anser Karp (2006) att dessa teorier saknar djup och bredd. Utifrån vår empiri 

är vi beredda att hålla med Karp (2006). Eftersom ledare är mer komplicerade än att de kan hålla en 

och samma ledarskapsstil, anser vi att fler faktorer än detta påverkar det förändringsmotstånd som 

uppkommer inför förändring. Bloch (2000) påstår att transformella ledare är ett krav för att 

organisationer ska uppnå en lyckad och varaktig förändring, men enligt vår studie stämmer inte 

detta. Genom den förståelse vi fått för hur ledarna inom Gävle Kommun arbetar kan vi se att det 

finns andra faktorer än endast det transformella ledarskapet som styr hur lyckad en 

organisationsförändring blir. 

 

Hos intervjupersonerna finns det olika åsikter huruvida ledarna är transformella eller inte. Trots att 

begreppet inte nämns vid frågeställningen så berättade Ledare 3 att det finns en stor sannolikhet att 

den positiva inställning som finns hos hen smittar av sig och Medarbetare 6 håller till viss del med 

om detta.  

 

Ledare 3: “Upplever du att det smittar av lite på dem, om de ser att du är positiv?”  

- “Mm, det tror jag. Det tror jag. För skulle inte jag tycka att det här var bra och visade det, eller 

pratade utifrån det, det är klart att det påverkar dem. Det gör det.” 

 

Medarbetare 6: “Så hen har ju försökt se fördelar, och vissa saker kunde man ju se och vissa saker 

kunde man inte. Men hen försökte ju se det positiva i att det kanske kan vara bra ändå.” 
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Medarbetare 1 menar dock att: ”Ja, annars blir man inte chef om man inte har den möjligheten. 

[...] Man måste ha den egenskapen för att kunna leda människor, annars går det inte. Man måste 

kunna entusiasmera.” 

 

Marques (2015) definierar dock transformellt ledarskap lite annorlunda än andra forskare, och 

menar att det är relationsbaserat, influerande och stöttande. Han stödjer även till viss del sina åsikter 

i Podsakoff et al. (1990) som visar att ledare har en indirekt påverkan på sina medarbetare i och 

med förtroendet som skapas mellan dem. Även om de ledare vi har studerat inte medvetet försöker 

entusiasmera sina medarbetare, så arbetar de tydligt med att skapa en god relation och att stötta de 

som upplever ett förändringsmotstånd. Ledare 1 citeras tidigare i åsikten att det är viktigt att bygga 

en relation till medarbetarna för att skapa ett förtroende hos dem. Medarbetare 1, 2 och 5 bekräftar 

att den relation som de har till sina ledare tydligt skapar en trygghet inför förändringen. Genom 

detta tror vi att Marques (2015) definition stämmer väl in på de intervjupersoner vi studerat och att 

dessa ledare trots allt är transformella utan att de själva sätter ord på det.  

 

Ledare 4: “Mycket fokus på relationer?” 

- “Det är så, ja.” 

 

Ledare 1: “Jag skapar en tillit.” 

4.4.2. Delaktighet 

Att få känna delaktighet är något som vår empiri visar är väldigt viktigt för att skapa en trygghet hos 

medarbetarna. Även Appelbaum et al. (2015b) menar att det finns tre faktorer som påverkar 

förändringsmotstånd, där en av dem är att få medverka i arbetet. 

 

Medarbetare 1: “Chefen lägger ut väldigt mycket på oss att; “nu kommer den här förändringen, nu 

ska vi göra det här. Hur ska vi lösa det? Hur vill ni lösa det?” ”  

 

“Vi har åtminstone en känsla av att vi kan, jag har väldigt stor möjlighet att påverka vad det är jag 

ska göra för någonting.”  

 

”[...] och det kan man ju påvisa hur mycket som helst att det är bra för individen.” 

 



 

55 

 

Medarbetare 2 blev inför förändringen delegerad att informera och hantera sin arbetsgrupp vilket 

var mycket uppskattat då denne kände att det var enkelt att påverka och att det fanns en stor 

delaktighet. Medarbetare 2 hade även en mycket positiv inställning till förändringen och kände ett 

ansvar för att få sina kollegor att känna detsamma. Vi tror att delaktigheten gav en känsla av ansvar 

och att det därför var enklare att se de positiva aspekterna av förändringen för att försöka framhäva 

dessa för andra. En annan tanke är dock att denna medarbetare blev delaktig i form av detta ansvar 

just för att denne hade ett lågt förändringsmotstånd och genom en god tidigare relation kunde 

ledaren snabbt se hur detta kunde hjälpa alla inblandade. 

 

Ledare 2: “Och att skapa delaktighet i i processen, känna att man har möjlighet att påverka, och att 

man är viktig som medarbetare.” 

 

Medarbetare 3: “Vi kommer tillbaks till det där att vara på något sätt lite mer, eller ibland mycket 

mer, delaktig. Att känna, att känna en respekt för den erfarenhet som man trots allt har efter att ha 

jobbat i trettio år.” 

 

Dessa påståenden visar enligt oss på att just delaktigheten är något som både ledare och 

medarbetare anser viktigt inför en organisationsförändring. Även medarbetare 5 och 6 styrker vår 

teori om att delaktighet skapar trygghet genom att tala om frånvaron av den. 

 

Medarbetare 5: “Det som hände var väl, just inför, var att vi inte var ett dugg förberedda.” […] 

“Som, för oss som grupp kan man säga, var en ganska stor chock.” 

 

Detta sägs med en negativ underton som om att det hade känts bättre om medarbetaren istället hade 

fått vara delaktig. Hen menar att en delaktighet hade minskat chocken hos arbetsgruppen och att 

förändringen då hade blivit enklare att hantera, vilket vi kopplar till en reducering av 

förändringsmotstånd. 

 

Medarbetare 6: “Innan man tar beslut ska man ju prata med oss först, men det har de ju inte gjort, 

de tog beslut utan oss.” 

 

“Då kanske man ska fråga oss först då, innan man tar ett sådant beslut. Ja och så, för då hade det 

inte blivit samma. För det har ju blivit så att vi har börjat kolla tjänster på andra ställen. [...] Så 

involvera oss från början så vi får vara med, och tänka och bolla. ”Är det en bra lösning 

egentligen? Vad blir skillnaden?”” 
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Detta visar enligt oss att bristen på delaktighet hos denna medarbetare gav en otrygghet och ett 

större förändringsmotstånd än om hen hade fått delta i processen och känna en påverkansmöjlighet. 

Detta bekräftar Bordia et al (2004) med deras teori om att medverkande kan motverka osäkerhet 

och därmed motstånd till en förändring. Karp och Helgö (2008) menar också att delegering hjälper 

medarbetarna att förstå syftet med förändringen, vilket Medarbetare 6 också tror utifrån citat ovan. 

Karp och Helgö (2008) påpekar också att förståelse för syftet är ett krav för att medarbetare ska 

vara motiverade att genomföra förändringen. Vi kan förstå att Medarbetare 6 gärna hade tagit del av 

syftet med förändringen tidigare och på så sätt känt sig delaktig och haft en större motivation.  

4.4.3. Samtal  

Som vi diskuterat ovan finns det medarbetare som har ett behov av att ledaren är den som tar 

initiativ till samtal. Det finns dock även medarbetare som själva tar initiativ till ett samtal med 

ledaren. Att medarbetarna vänder sig direkt till ledaren när de har frågor eller känner oro är något 

som ledarna anser att de gör. På frågan om medarbetarna vänder sig till dem i första hand svarade 

de: 

 

Ledare 2: “Jag tror att många av dem vände sig till mig.” 

 

Ledare 3: “Ja. Det gör dem, det gör dem.” 

 

Detta anser dock inte Ledare 1, men förklarade också att det heller inte är hens syfte. Ledare 1 vill 

att dennes medarbetare ska vända sig till gruppen. 

 

Ledare 1: “Jag tror att de vänder sig till sitt team först, för det är den organisationen jag har 

skapat.” 

 

Med andra ord upplever ledarna att de är medarbetarens naturliga val att vända sig till och att de 

därefter väljer om de vill ha det så. Denna syn delas dock sällan av medarbetarna som hellre vänder 

sig till sina kollegor i första hand. Ledaren går de bara till om det är en större fråga eller ett större 

problem. På frågan om vem medarbetarna vänder sig till när de känner oro svarade de: 

 

Medarbetare 5: “Alltså vi som kollegor har liksom pyst ganska mycket efter de här mötena och 

besked som har kommit och sådär.” 
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Medarbetare 2: “Jag brukar vända mig till min partner. Jag brukar liksom, om jag har någonting, 

resonera igenom det så man kan se lite mera klarsynt på saker och ting…” 

 

Medarbetare 6: “Men i första hand så vänder jag nog mig till mina arbetskollegor. Och sen om det 

är något större så kan jag vända mig till chefen.” 

 

Att medarbetarna vänder sig till sina kollegor istället för ledaren tror vi leder till både för- och 

nackdelar. Fördelen är att det är tidsbesparingar för ledaren, men samtidigt anser vi att nackdelen är 

att det finns en risk att de vänder sig till kollegor som känner samma oro och därmed får bekräftelse 

för sin oro. Det finns då ingen som kan hjälpa medarbetaren att reducera sitt förändringsmotstånd. 

Vidare anser vi att en medarbetares trygghet och förtroende till sin ledare, att våga ta initiativ för att 

även prata om jobbiga problem, är en stark tillgång för att ledaren ska lyckas med sitt 

individanpassade stöd. 

 

Ett ledord genom intervjuerna är också förtroende. Många intervjupersoner anser det vara viktigt att 

känna förtroende mellan ledare och medarbetare för att kunna genomföra förändring på ett 

framgångsrikt sätt. Vi anser att förtroende för en ledare uppstår när medarbetare har en känsla av att 

de betyder något och att ledaren tar hänsyn till deras personliga behov vilket kan liknas med det 

individanpassade stöd som vi tagit upp. Av denna anledning ser vi också att det, i det fall vi 

studerat, är viktigare med individanpassat stöd än det till exempel är att ledaren uppfattas som 

transformell. 

 

Ledare 3 beskriver det som följande: 

 

Ledare 3: “Och just det här, har man förtroende för varandra då vågar man ju prata om det också. 

Även om man tycker att det här är inte bra.” 

 

När vi pratade med medarbetarna var det många av dem som kände att de hade ett behov av att få 

diskutera och samtala fritt om de tankar och frågor som de hade. Något som de själva ansåg att det 

sällan fanns tid eller utrymme för. Vi kunde se att ledarna ansåg att de medarbetarsamtal och 

lönesamtal som årligen genomfördes, även kunde användas till att diskutera och samtala om 

organisationsförändringen. De hade alltså inga förändringsspecifika samtal. 

 

Ledare 2: “Men sen även när man har uppdragsdialog och medarbetarsamtal och lönesamtal, att 

där är ju målen också tydliga.” 
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Ledare 1: “[...] medarbetarsamtal. Och då nyttjar jag de också för att prata individuellt om vad jag 

förväntar mig.” 

 

Ledare 3 valde dock även att planera in förändringsspecifika samtal där hen träffade varje 

medarbetare individuellt för att prata igenom de känslor och tankar som fanns inför 

organisationsförändringen. Ledare 3 menar att det är värdefull tid för både ledaren själv och 

medarbetarna och det behöver inte vara så tidskrävande heller.  

 

Ledare 3: “Så då erbjöd jag då enskilda samtal, så de fick berätta utifrån sin egen situation och sin 

egen känsla och tanke. [...] Och det behöver inte ta så lång tid. Vi hade träffar som tog kanske max 

en halvtimme. Utan bara konkret vad tycker du, hur upplever du, vad känner du?” 

 

Detta var mycket uppskattat av Ledare 3:s medarbetare. Att få tid för att diskutera och ventilera 

organisationsförändringen och vad den innebar var något som vi kunde se att övriga ledares 

medarbetare hade en önskan om. Det var något som de saknade, ett forum där de kunde få svar på 

sina frågor och få en förståelse för de bakomliggande orsakerna till organisationsförändringen. 

Eftersom medarbetarnas förändringsmotstånd, enligt Appelbaum et al. (2015a) grundar sig i oro och 

osäkerhet behöver de få information och svar för att denna oro ska dämpas.  

 

Medarbetare 3: “Ja och återigen, det är ju den här typen av forum som jag är ute efter när det 

gäller, där man kan sitta och prata men ändå vara konstruktiv. Eller säga nu drar vi ett streck nu 

måste vi ta några beslut. Men att det finns ett utrymme där före.” 

4.4.4. Vägledning 

Vi har sett att en stor del i det individanpassade stödet är att vägleda medarbetarna på ett sätt som 

får dem att minska sitt förändringsmotstånd och bli mer motiverade till förändringen. Eftersom 

Gävle Kommun är en stor och komplex organisation finns flera enheter till för att hjälpa 

organisationen framåt. Inför två av de tre förändringarna som vi fördjupat oss inom kunde vi se att 

ledarna använder sig av dessa enheter. Ledare 2 och 3 förklarade tydligt för oss hur de kontaktat 

dessa enheter och bett dem hjälpa till i att bearbeta medarbetares olika förändringsmotstånd. 

 

Vägledning behöver inte heller bara betyda stöd för medarbetaren, menar Ledare 2. Det är även 

viktigt för ledaren att få återkoppling i vad medarbetarna vill få ut av förhållandet mellan dem. 
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Ledare 2: “Då hade jag en frågeställning som var; vilka, vad har du för förväntningar på mig som 

chef?” 

 

Samtidigt vill medarbetarna få återkoppling till deras arbete, vilka mål och förväntningar som finns. 

Det vanligaste tillfället för ledarna att tillgodose sina medarbetare med detta är de tidigare nämnda 

årliga samtalen i form av medarbetar- och lönesamtal. Flera av ledarna och medarbetarna pratade 

om denna återkoppling och vi kan se att de alla vill veta hur de ska bete sig men även få påverka 

själva och få bekräftelse för sitt arbete. Vi tror att både ledare och medarbetare vill bli sedda och få 

uppmärksamhet i sitt arbete. Vi har i teorikapitlet dragit paralleller mellan bland andra Podsakoff et 

al. (1990), Avolio och Bass (1995) och Rafferty och Griffin (2004) som alla definierar 

individanpassat stöd på lite olika sätt men är överens om att medarbetare behöver individuell 

uppmärksamhet och att få känna sig värdefull på arbetet. Detta styrks av Ledare 1 som pratar om 

hur ett av sina arbetslag under förändringsprocessen skapade ett förändringsmotstånd på grund av 

att de inte fick tillräckligt mycket uppmuntran och bekräftelse från ledaren.  

 

Ledare 1: Och man förstod ju direkt att det här handlar om otrygghet, det här handlar inte om 

information eller någonting annat. De vill också synas litegrann, och de tyckte inte att de gjorde 

det.” 

4.4.5. Att se individen 

Behovet av att se individen för sig var något som samtliga ledare var överens om. Tydligast fokus 

på individerna anser vi fanns hos Ledare 3. Detta var också tydligt utifrån hens medarbetares svar 

som själva kände att varje individ fick synas och höras. Agerandet från Ledare 3 stämmer väl 

överens med Graetz och Smith (2010) som menar att det är individens upplevelser som bör stå i 

fokus för ledarskapet. Vi anser att Ledare 3 var väl medveten om att det finns ett behov av att 

anpassa arbetet efter varje individ och att medarbetarna behövde olika mycket stöd och vägledning.  

 

Ledare 3: “Jag är väldigt mycket inne på det här att se individen. Man kan inte bara utgå från 

gruppen. [...] även om det är en förändring som kanske inte är så stor, så tycker jag nog att man 

ska prata med varje enskilt.” 

 

Ledare 2 ansåg också att det fanns ett behov för individuell anpassning, hen menade att olika 

medarbetare har olika behov för att ta sig igenom en organisationsförändring. Ledare 2 menar att 

individuell anpassning är en utmaning som ständigt pågår i ledarskapet, inte bara vid 

organisationsförändringar. De beteenden hos transformella ledare som beskrivs av Podsakoff et al. 
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(1990), där individanpassat stöd är ett utav dem, är framtagna för ledarskapet i sig och inte enbart 

med inriktning på organisationsförändringar. Detta anser vi rimligt eftersom medarbetarna alltid har 

sina egna, enskilda upplevelser av sitt arbete i allmänhet. Att Ledare 2 var aktiv i sin individuella 

anpassning inför organisationsförändringen var dock något som dennes medarbetare inte var lika 

övertygade om. Dels för att de inte ansåg att deras behov av individuell anpassning var så stort men 

även för att den anpassning som de själva önskat uteblev. Hos medarbetarna fanns det en 

övertygelse om att Ledare 2 kunde se medarbetarna var för sig och att det fanns hjälp att få när det 

var jobbigt. Dock så menade flera medarbetare att det saknades en dialog där de fick göra sin röst 

hörd. 

 

Att behovet av individuell anpassning finns ansåg även Ledare 1 och Ledare 4, dock inte i samma 

utsträckning som de övriga ledarna. Ledare 1 valde att ha ett fokus på gruppen men ansåg ändå att 

hen kände sina medarbetares svagheter och styrkor och kunde utifrån det hålla koll på arbetet och 

om det fanns behov av att kliva in och stötta. Ledare 4 ansåg att hen kunde se på sina medarbetare 

om de behövde någon extra hjälp men i övrigt fick vi uppfattningen av att det var gruppen som kom 

i första hand. Ledare 1 och Ledare 4 var dock båda överens om att som ledare behöver de känna 

sina medarbetare som individer och inte bara individer i grupp, detta för att låta alla komma till tals 

och få ventilera sina åsikter.  

 

Utifrån detta kan vi konstatera att ledarna tycker att det är viktigt att anpassa arbetet för olika 

individer. Detta ligger i linje med den tidigare forskningen på området. Dock så anser vi att flera av 

ledarna kan göra detta i en mycket vidare utsträckning. Detta är något vi förstått utifrån 

medarbetarna som anser att det inte alltid är tal om individanpassning från deras ledare.  

 

Medarbetare 1: “Jag kan tänka mig att det har blivit svårare för hen att se individuellt också när det 

liksom, för hen har [...] ju hårt tryck uppifrån också´.” 

 

Medarbetare 2: “Nej, jag tror inte att det var något individuellt stöd.” 

 

Det vi kan se är att medarbetare har en förståelse för att ledaren inte hinner se alla medarbetare 

individuellt, dels på grund av att det är rapportering och dokumentation som ska göras till högre 

instanser, men även på grund av storlek på arbetsgruppen. Antalet medarbetare som de aktuella 

ledarna har varierar från åtta till ca tjugo. Att ha en individuell anpassning när det handlar om tjugo 

medarbetare kräver mycket tid och resurser från ledaren som då skulle ha svårt att hinna med något 

annat. Utifrån Podsakoff et al. (1990), Graetz och Smith (2010) och Appelbaum et al. (2015a) och 
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den vikt de betonar att individanpassning har anser vi att det stora problemet här ligger i den stora 

personalgruppen. Att ledarna inte har möjlighet att ha en individanpassning gör att det 

förändringsmotstånd som finns hos medarbetarna inte kan förebyggas med samma effektivitet. En 

ytterligare aspekt som Ledare 2 menar att ledarna behöver ta hänsyn till är hur långt den 

individuella anpassningen ska gå. Att inte frånta medarbetaren sitt eget ansvar och arbete är något 

som Ledare 2 anser är viktigt. 

 

Ledare 2: “Men sen tycker jag också att det är en balans med det här individanpassade ledarskapet. 

Det är klart att det ska individanpassas, men jag tycker också att det är en ledares roll att; okej jag 

hör vad du säger, men var i det ligger ditt ansvar?” 

 

Att se varje individ för sig kräver också att ledaren är lyhörd för medarbetarna och deras oro. 

Smollan (2011) förklarar att det inte enbart är de medarbetare som visar ett aktivt motstånd som har 

förändringsmotstånd. Vidare så menar Appelbaum et al. (2015a) att ledaren måste hitta de 

bakomliggande faktorerna till en medarbetares förändringsmotstånd för att kunna reducera 

densamma. En strategi för detta är att lyssna på medarbetarna. Både på det som tydligt påpekas men 

även att kunna se medarbetarens oro och osäkerhet. 

 

Ledare 2: “Att lyssna. Lyssna in både det som sägs och det som inte sägs.” 

 

Medarbetare 5: “Men det, lite för mig tror jag att bli lyssnad på. För jag, vi uppfattade nog att vi 

inte riktigt blev lyssnade på och lite nonchalerade. Och istället för att ta in, när man ser vår 

reaktion då också hur vi uttrycker oss, att det här känns skit.” 

 

Denna strategi från ledaren anses också vara givande för medarbetarna. De förväntar sig att även 

kroppsspråk och andra reaktioner ska vara något som plockas upp av ledaren. Vi tror att det i detta 

finns en vilja hos medarbetarna att bli sedda, att inte själva behöva söka upp ledaren för att få prata 

och diskutera enskilt. För även om det finns gruppmöten och gruppdiskussioner finns det ett behov 

av att diskutera med ledaren individuellt. Ledare 3 menar att olika individer har olika förutsättning 

för att få sin röst hörd om det enbart är gruppdiskussioner. 

 

Ledare 3: “I en grupp så kanske det är någon som inte riktigt vågar säga egentligen vad man tycker 

och känner.” 
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4.5. Slutdiskussion 

Vad vi i denna analys kommit fram till är att förändringskontexten har en påverkan på ledares 

beteenden vilket bekräftas genom de citat som både ledare och medarbetare gett oss där de sagt att 

det krävs mer av ledaren i till exempel mer frekventa förändringsperioder. Dessutom kan vi se att 

Gävle Kommun är en offentlig organisation som generellt, både i teori och praktik uppfattas som 

mer komplex än privata organisationer. Allt detta påverkar ledarskapet inom den. Eftersom vi har 

valt att titta på ledare inom samma organisation med samma typ av förändringskontext, kan vi 

jämföra ledarskapsbeteendena som är intressanta för vårt resultat. Resultatet består dels av 

ledarskapsbeteendet individanpassat stöd och dels av medarbetares förändringsmotstånd. 

Kopplingen mellan dessa har visat sig vara, i detta fall, stark. Det betyder att vi, utifrån våra 

intervjuer, kan se ett samband mellan en hög grad av individanpassat stöd från ledarens sida och en 

reducering av olika typer av förändringsmotstånd hos medarbetaren.  

 

En problematik vi funnit är dock sambandet mellan individanpassat stöd och transformella ledare. 

Beroende på hur någon väljer att identifiera transformellt ledarskap, kan en diskussion föras 

huruvida ledarna i denna studie innehar dessa egenskaper. Vi tycker att alla ledare i detta arbete har 

drag av det transformella ledarskapet, men att de även använder flera olika ledarskapsstilar. Vi kan 

därför inte döma om det individanpassade stödet endast kommer av det transformella ledarskapet 

eller om det även finns inom andra ledarskapsstilar. Vi anser dock att vi kan svara på vårt syfte som 

lyder: “Syftet är att skapa förståelse för hur ett individanpassat stöd kan hjälpa ledaren att 

reducera medarbetarens kognitiva, känslomässiga samt medvetna förändringsmotstånd inför en 

organisationsförändring.” Detta har vi gjort genom att ta reda på vilka verktyg som ledare i denna 

organisation använder för att minska förändringsmotstånd och vilka av dessa som faktiskt, enligt 

både ledare och medarbetare, fungerar. 
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Figur 6: Sammanfattning av analys, egen illustration. 

 

Slutligen vill vi visa skillnaden mellan den teoretiska modellen som vi utgått ifrån och denna mer 

påfyllda figur. Utöver det samband som teorin kunde se mellan individanpassat stöd och 

förändringsmotstånd och de underkategorier som förändringsmotståndet kan delas upp i, har vi nu 

med hjälp av vår empiri kunnat fylla på figuren med de verktyg som vi kunnat se inom det 

individanpassade stödet. Vi kan nu också se hur verktygen påverkar de olika dimensionerna av 

förändringsmotstånd. Här kan vi se att ledare använder sig av olika metoder för att reducera olika 

typer av förändringsmotstånd och att det finns olika grad av påverkan. 

 

Medarbetares känsla av delaktighet har en stark påverkan på dess kognitiva förändringsmotstånd, 

detta beror på att en delaktighet i både förändringsprocessen och arbetet gör att de lättare kan se 

fördelar och nackdelar med förändringen och på så sätt få ett mer befogat motstånd om något. 

Delaktighet har även en svagare påverkan på känslomässigt förändringsmotstånd då delaktigheten 

kan kännas som en bekräftelse på att medarbetarens åsikter och handlingar är viktiga för 

organisationen och att ledaren värderar dess arbete vilket kan ge en känsla av trygghet och mindre 

benägenhet att motstå förändringen känslomässigt.  
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Individuella samtal mellan ledare och medarbetare har vi sett påverkar alla delar av ett 

förändringsmotstånd då det både kan ge medarbetaren en närmare insyn i organisationsförändringen 

och vad syftet med den är, men samtal har en tydligare stark påverkan på ett känslomässigt 

förändringsmotstånd då det enligt våra intervjupersoner får dem att känna sig sedda, viktiga och 

stöttade i vilka känslor de än må ha. 

 

Vägledning sker i form av bland annat uppmuntran och bekräftelse vilket har en stark påverkan på 

medarbetarens känslor vilket kan reducera det känslomässiga förändringsmotståndet. Det kan 

däremot även påverka, om än lite svagare, det medvetna förändringsmotståndet genom att ge 

medarbetaren en chans att ge återkoppling till ledaren med åsikter om den aktuella förändringen. 

 

Att se individen har däremot endast ett syfte och det är att få medarbetaren att känna sig värdefull 

och att förändringen anpassas efter dennes behov. Detta kan genomföras med hjälp av att ledaren 

ser individen både i grupp samt är lyhörd för olika känslor och åsikter som kan uppkomma. Detta 

verktyg har alltså allra störst påverkan på det känslomässiga förändringsmotståndet. 

 

I enlighet med teorin ser vi indikationer på att det känslomässiga förändringsmotståndet är både det 

som är mest utbrett bland medarbetare, men även det som kan reduceras med flest verktyg. Det 

viktigaste för ledare inför en organisationsförändring anser vi därför vara att inse och hantera det 

känslomässiga motståndet. 
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5. Bidrag 

I detta kapitel vill vi presentera det teoretiska samt praktiska bidrag vi kommit fram till. Vi har även 

sett områden som kan vidareutvecklas och ger därför slutligen tips på vidare forskning inom detta 

forskningsområde. 

5.1. Teoretiskt bidrag 

Under de intervjuer som vi gjort för denna studie har vi sett att ledare inom Gävle Kommun 

använder sig av olika verktyg inom det individanpassade stödet för att reducera förändringmotstånd. 

Dessa verktyg är delaktighet, samtal, vägledning och att se individen. Tillsammans kan dessa 

reducera olika dimensioner av förändringsmotstånd som finns hos medarbetare. Vad vi även 

specificerat i denna studie är vilka verktyg som kan reducera respektive dimension av 

förändringsmotstånd. Vi har därmed fördjupat kopplingen mellan individanpassat stöd och 

förändringsmotstånd genom att titta på sambanden mellan de olika delarna. 

 

Trots Podsakoff et al. (1990) och deras resultat av sex olika ledarskapsbeteenden som påverkar 

organisationsförändring inom det transformella ledarskapet, så är vi beredda att ge mer utrymme för 

den kritik som Rafferty och Griffin (2004) för mot det individanpassade stödet. Vi har sett med 

hjälp av vår studie att ett individanpassat stöd kan utföras trots att ledaren inte anses vara 

transformell. Det finns fler påverkansfaktorer att ta hänsyn till än bara det transformella ledarskapet 

och dess olika beteenden. Även om vi, med stöd från Podsakoff et al. (1990) och Marques (2015), 

kan se att individanpassat stöd är en del av det transformella ledarskapet, vill vi påstå att 

individanpassat stöd även är ett beteende inom flera andra ledarskapsstilar. Detta stöttas av Stone et 

al. (2004) som även diskuterar andra ledarskapsstilar tillsammans med det individanpassade stödet.  

 

Genom vårt empiriska material har vi alltså kommit fram till att ett individanpassat stöd reducerar 

medarbetares förändringsmotstånd. Dock ser vi inga indikationer på att detta beror på att ledarna 

var av transformell karaktär. Utav den mest kända definitionen av transformellt ledarskap, att verka 

motiverande för medarbetare och inspirera sina medarbetare till att identifiera sig med ledarens 

vision (Bass, 1995), kan vi inte utse någon av de ledare vi intervjuat som rent transformella, trots att 

de använde sig av individanpassat stöd. Frågan är därför om individanpassat stöd är en del av det 

transformella ledarskapet eller om det transformella ledarskapet är ett sätt att utföra individanpassat 

stöd på. 
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van der Voet (2013) anser att det inte finns tillräckligt med empirisk data för att se en skillnad 

mellan privat-offentlig sektor vid en organisationsförändring. Här anser vi att vår empiri bidrar med 

en tydligare bild av skillnaden mellan dessa. Flera av våra respondenter påpekar, av erfarenhet, på 

att offentliga organisationer är mer komplexa än privata och att ledarskapet därför ter sig 

annorlunda. Detta ledarskap påverkar även medarbetarna, därmed utfallet av 

organisationsförändringen. Även förändringstakten kan påverka utfallet då stressade ledare och 

medarbetare beter sig annorlunda än de skulle om de hade mer tid att reflektera över situationen. 

Detta skiljer offentliga organisationer från privata på det sätt att komplexiteten i offentliga 

organisationer kräver en längre tidsmässig process. Vi har sett att det inte alltid finns utrymme för 

att tillgodose denna process trots planering och successivt genomförda förändringar. Detta visar på 

den komplexitet som intervjupersonerna pratat om. 

5.2. Praktiskt bidrag 

Vårt praktiska bidrag består till viss del av en insikt, som samtliga respondenter har talat om vid 

eller efter intervjuerna. Insikten kommer enligt dem av att de fått tänka igenom sina känslor och 

beteenden inför just den organisationsförändring som vi frågat om. Detta har hjälpt ledarna att 

reflektera över vad de gjort bra och vad de skulle ha gjort annorlunda idag vilket vi tror kan hjälpa 

dem utvecklas inför nästa förändringsprocess. Även medarbetarnas reflektioner kan hjälpa dem 

själva att se förändring ur fler än ett perspektiv nästa gång vilket vi tror kan minska deras 

förändringsmotstånd. 

 

En annan del av detta bidrag är vårt resultat som visar att ett individanpassat stöd fungerar för att 

reducera ett förändringsmotstånd från medarbetare inom Gävle Kommun. Vi har visat att det finns 

inom flera enheter av organisationen och att det används i praktiken såväl som i teorin. Det flera av 

ledarna kan ta med sig från denna studie är till exempel att medarbetare mår bra av och vill ha 

delaktighet både i beslutet inför en förändring och i arbetsprocessen samt att en god relation mellan 

ledare och medarbetare ger en mindre benägenhet till förändringsmotstånd. 

 

En ytterligare aspekt av de praktiska bidraget är att vi vill uppmana Gävle Kommun att tänka över 

storleken på ledarnas ansvarsgrupp. Vi har sett en tydlig skillnad mellan de mindre och större 

personalgrupperna i form av att ledare för en mindre grupp tillåts utöva individanpassat stöd, vilket 

leder till en större trygghet och tillfredsställelse hos medarbetarna. Det finns också andra aspekter 

att ta hänsyn till när storleken på en arbetsgrupp bestäms, men ur detta perspektiv är mindre 
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arbetsgrupper en klar fördel för att medarbetarna ska trivas och känna sig trygga inför en 

organisationsförändring. 

5.3. Vidare forskning 

Ett förslag vi vill ge när det kommer till vidare forskning är att fokusera på de olika delarna av det 

individanpassade stödet och den inverkan de har på de tre dimensionerna av förändringsmotstånd. 

Enligt vår vetskap är vi först med att presentera sambanden mellan de olika underkategorierna av 

individanpassat stöd respektive förändringsmotstånd. Därmed är det vi själva som presenterat de 

fyra delarna av det individanpassade stödet; delaktighet, samtal, vägledning och att se individen. Vi 

skulle dels vilja se en ny studie göras i en likvärdig kontext för att öka tillförlitligheten av de fyra 

underkategorierna inom det individanpassade stödet. Men vi vill även påstå att det vore intressant 

med studier som fördjupade sig ytterligare inom det individanpassade stödets olika underkategorier 

för att fördjupa forskningen. Vi anser också att en större studie, med fokus på sambanden mellan de 

olika delarna av det individanpassade stödet och de olika dimensionerna av förändringsmotstånd, 

skulle vara intressant och höja tillförlitligheten av sambandens existens. Vidare så anser vi att det 

skulle vara intressant att testa våra resultat i en studie med kvantitativ metod för att utveckla 

forskningen inom området ytterligare. Vi har använt oss av kvantitativ forskning för att skapa en 

referensram till denna kvalitativa studie, ett utbyte som ger upphov till intressanta och prövande 

perspektiv. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

Förfrågan om deltagande till Kandidatuppsats inom Ledarskap 

Vi heter Ida Segelsbo och Anna Granström och går sista terminen på ekonomprogrammet med 

inriktning Ledarskap och Organisation. Inför vår kandidatexamen skriver vi en C-uppsats om 

ledarskap i förändringssituationer. 

 

Om vår studie 

Vi har sett från både praktik och teori att medarbetare kan ha en negativ inställning till förändring. 

Det kan bero på tvivel på utfallet eller osäkerhet inför hur det kommer påverka arbetssituationen. Vi 

tycker därför att det är intressant att se hur chefer hanterar detta och hur de kan motivera sina 

medarbetare. 

 

Vi studerar olika ledarskapsstilar och söker chefer med förmåga att inspirera och motivera sina 

medarbetare. Hos dessa vill vi undersöka vilka beteenden som motiverar medarbetare på 

individnivå vid en förändringssituation. 

 

Vad vi söker 

Vi vill göra intervjuer med både chefer och medarbetare för att skapa en förståelse för hur 

förändring hanteras, det vill säga hur du som chef motiverar dina medarbetare att ha en god 

inställning till förändringen. 

 

Vad som önskas av dig som chef 

1. Intervju cirka en timme. Under intervjun ställs frågor kopplat till en förändring som nyligen 

skett/pågår och tankar kring vilken inställning hos medarbetarna den framkallade. Vi vill ha 

få ditt perspektiv på vilken inställning medarbetarna hade inför förändringen och hur du 

motiverade dem på individnivå. 

 

2. Utse och kommunicera med 1-2 medarbetare som har möjlighet att delta i en egen intervju 

på ca en timme. Utifrån din egen åsikt, väljer du ut en eller två medarbetare som kan ge sitt 

perspektiv på arbetet kring förändringen och hur de kände att de blev motiverade. Till vår studie 
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söker vi medarbetare som inför en specifik förändring har uppvisat någon form av tvivel eller 

osäkerhet inför förändringen. 

 

Vi ser gärna att vi kan komma till din arbetsplats, om utrymme finns. Vi är flexibla med datum och 

tider för intervjuer men föreslår dagtid under de första två veckorna av april. 

 

Användning 

Materialet kommer användas för att få en generell uppfattning om hur chefer hanterar medarbetare 

på individnivå vid en förändring. Ni får ta del av resultatet när uppsatsen är färdig i mitten av juni. 

Vi tror att det praktiska bidraget av detta är en insyn i hur chefer bör hantera medarbetares 

inställning till en förändring. Självklart kommer ni vara anonyma i arbetet och vi hoppas att Ni vill 

delta! 

 

Kontaktuppgifter 

Vid fler frågor om arbetet och intresse för deltagande, kontakta någon av oss snarast: 

Anna, eep13agm@student.hig.se, 070-3968773 

Ida, eep13iso@student.hig.se, 070-8556805 
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Bilaga 2 

Intervjuguider 

Medarbetare 

Kategori Fråga Källa 
Bakgrundsinformation Kan du berätta om din 

arbetssituation?(Uppgifter? 

Erfarenheter? Position? 

Trivsel?) 

 

Förändring Kan du berätta lite kort om 

förändringen och hur den 

påverkade dig?  

Graetz & Smith (2010), 

Dibella (2007) 

 Blev du informerad kring vad 

som skulle hända? 

Bordia et al. (2004) 

Inställning Vad var din första tanke när du 

fick höra om förändringen? 

Appelbaum et al. (2015b) 

 Hur kände du inför 

förändringen? 

Appelbaum et al. (2015a), 

Graetz & Smith (2010), 

Neves (2009) 

 Hur var din inställning till 

förändringen? 

Appelbaum et al. (2015a), 

Smollan (2011), Piderit 

(2000) 

Ledarskapet Vem känner du att du vill vända 

dig till i sådana här situationer? 

Bommer et al. (2005), Carter 

et al. (2013), Hechanova & 

Cementina-Olpoc (2013) 

 Hur agerade din chef inför 

förändringen?  

Karp & Helgö (2008) 

Individanpassat Stöd Fick du ett individuellt stöd från 

din chef? På vilket sätt? 

Herold et al. (2007), Bass 

(1995) 

 Tycker du det är viktigt med ett 

individuellt stöd från chefen? 

 

Giauque et al. (2013), Abrell-

Vogel & Rowold (2014) 

Kompletterande 

Verktyg 

Fanns det något annat din chef 

gjorde som hade en inverkan på 

din attityd inför förändringen? 

Podsakoff et al. (1990), 

Rafferty & Griffin (2004) 

 ”Practical Guidelines” 

 

Anser du att det finns något som 

hade kunnat göras bättre? 

 

Avslutning Finns det något mer du vill 

berätta om kring hur du upplevde 

ledarskapet och det 

individanpassade stödet inför 

förändringen? 
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Chef 

Kategori Fråga Källa 
Bakgrundsinformation Kan du berätta lite kort om 

förändringen och hur den 

påverkade dig? 

 

 Vad tycker du nu, i efterhand, 

var det viktigaste du gjorde 

inför förändringen? 

Bordia et al. (2004) 

 Vilka var dina medvetna, 

strategiska drag för att göra 

förändringen lättare att hantera 

för dina medarbetare? 

Marques (2015), Podsakoff et 

al. (1990) 

Ledarens Attityd Vad var din första tanke när du 

fick höra om förändringen? 

 

Bass (1995) 

 Hur var din egen attityd till 

förändringen? 

Bass (1995) 

Medarbetarnas 

Attityder 

Hur upplevde du dina 

medarbetares attityder till 

förändringen? 

 

Bommer et al. (2005), 

Appelbaum et al. (2015b), 

Piderit (2000), Smollan (2011) 

 Upplever du att dina 

medarbetare förbättrade eller 

försämrade sin attityd till 

förändringen under processen? 

Holten & Brenner (2015), 

Appelbaum et al. (2015a) 

Ledarskapet Vem upplever du att dina 

medarbatere vänder sig till i 

dessa situationer? 

Bommer et al. (2005), Carter et 

al. (2013), Hechanova & 

Cementina-Olpoc (2013) 

 Tror du att din ledarskapsstil 

förebygger medarbetares attityd 

till förändring? Varför? 

Gilley et al. (2009), Marques 

(2015) 

Individanpassat Stöd Gav du ett individuellt stöd till 

dina medarbetare inför 

förändringen? Varför? 

Abrell-Vogel & Rowold 

(2014) 

 Hur ger du dem stöd på 

individnivå? 

Herold et al. (2007), Bass 

(1995) 

 Tycker du det är viktigt med ett 

individuellt stöd för 

medarbetarna? Varför? 

 

Giauque et al. (2013), Abrell-

Vogel & Rowold (2014) 

Kompletterande 

Verktyg 

Finns det något mer verktyg du 

anser kan användas för att 

förbättra medarbetarnas 

attityd? 

 

”Practical Guidelines” Utifrån din erfarenhet, vad är 

ditt råd till andra chefer i 

samma situation? 

 

Avslutning Finns det något mer du vill 

berätta om kring hur du utövade 

ditt ledarskap och 
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individanpassade stöd inför 

förändringen? 
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Bilaga 3 

Våra tematiska nätverk 
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